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உதயதாரகைப் பத்திரத்தில் கற்கை, சாத்திரம், பொதிவான

கலவி , டாச்செய்கை, அரசாட்சி, மார்க்கம் முதலானவையைப் ப

றியும், பிரதான புதின ச் சங்கதிகளைப் பற்றியும் அச்சடிக் கப்படும்.

அது தமிழ்ப் பாஷையிலும், இடைக்கிடையே தமிழும் இங்கிலீசு

ஆ கூடினதாயும், எட்டுப் புறமுள்ளதாக கான் காய் மடித்த தாள் அ

விைல் ஒவ்வொரு மாதத்து முதலாம் மூன்ரும் வியாழக்இழமைகளிற்

பி. சிதம் பண்ணப்படும்.

இதன் விலை, பத்திரம் ஒன்றுக்கு, உ பென்சு அல்லது மதி:வெ
ன்ன்ச் சல்ல, அல்ல தி மூன் அ மாதத்திற்கும் முன்னறக் கொடுத்திரு

க் தால் அப்பத்திரங்க ன் விலை ஒரு சிலிங்கு. _

இதிற் பத்துப் பத்திரிகைக்குக் கையெழுத்த வைத்து மாதாந்த

| னம் முன்னேறக் கொடுத் து வைத்து, ம. பெயருக்குச் செலவிட

அடடிய காரியகாரருக்கு இதின் விலை பத்திரம் ஒன் முக்கு, க. இ.

பென் க, அல்லது க. பணம. அல்லது மூன் மாதத்திக்கு முன்ன

2.கொடுத்திருக் கால் விலை, சு. பென் சு, _ .

இருபதுக்குக் கையெழுத்த வைத்து வருஷாங் தம் முன்னேற

கொடுத்துவைக்குங் காரியக்காரருக்கு இதன விலை பத்திரம் இ

;கு .. பென் , அலலது அ. வெள்ளே ச் சலலி. மூன் அமாக

த்திற்கு முன் னக் கொடுத்திருந்தால், விலை ஆறு பெல் ன்.
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இந்துதேசச் சர்த்திரம்.-Ancient history of India.

தி.மு.ாறென்பவஅடைய (Nimrod) மருமகளாகிய செமிராமி
இக் து தேசத்திற்கு வருமுன் சிசோற்றி ரிசி காலத்துக்கு முன்னிதா

1.எரிச்குவிசு என் அனும படைத்தலைவன் (Hercules the same as the

'டி.Rajal Bali of the Hidus) இந்து தேசத்தி டெயெடு

:*** தி போர்செயதானென ச் சில சரித்திரகாரர் ஆசாட்டமாய்

_ *சலவிவருக்கிருர்கம். இவ டிக் கியருடைய மகராசபாலியென

தஅாசக இடு). ஆவணி. 0கூ. திகதி. வியாழக்கிழமை. Thursday, Aug. 19, 1841. (No. 16.

சையும்,அவரவர் காலத்தில் கடந்த வருத்தமானங்களுல் கிரேக்கருக்

காகுதல் அல்லது உரோமருக்காகுதல் தெரியாது.அராபியர்தானுக்

தங்கள் தேச சங்க கிகளை நுட்பமாக எழுதி வைத்துங் தாங்கள் ழ்ேப்

படுத் கின. இக் தியரின் சரித்தி த்தைப் பற்றிக் கொஞ்சமும் அறியா

திருக்கார்கள் ஆகிலும் இந்தியரிடத்தில் இருந்த மகா பாரதத்தில்

(Maha-Bharat or the great War an epic poem) மாத்திரஞ் சில

சரித்திரத் தொடர்பைக் காணலாம். அன்றியும் பல சாதியாருடை

ய எண்ணங்களும் அதற்கு இசைக் திருப்பதால் அதின் படிக்குக் கவி

யுகம் பிறக்து கொஞ்சக் காலத்தின் பின் இக்க தேசம் ஒரு இராச்

சியமானது. முதல் கிஸ்டணனென்பவன் (Krishnu) ஒரு அரசா

ட்சியை உண்டுபண்ணி அவனும் அவன் சந்ததியாரும் (சா)வருஷக்

காலமளவாக அயோத்தியா புரிப் பட்டணத்தில் இருந்து ஆண்டுவர்

தார்கள். மறுபடி கிஸ்டணன் வமிசத்தில் ஒரு பெண் வழியிற்

பிறந்த மாராசா என்பவன் (Marajah) பட்டங் கட்டிக்கொண்டு

கேர்மையாய் இராச்சிய பரிபாலனம்பண்ணிவர்தான். மாராசாவி

ன் வமிசத்தார் கெடுகிலும் அப்பட்டத்தைக்கொண்டு (எள) வருட

ம் இராச்சியம் ஆண்டார்கள். இவ்வமிசம் அற்றுப்போகப், பா

ரிசு தேசத்து இராசாக்கள் தங்களுக்கு அயலாய் இருக்த இச்து தே

சத்தின் வடமேற் பகுதிகளிலே காலத்துக்குக் காலஞ் சண்டை ப

ஒண்ணி இந்தியரைக் கீழ்ப்படுத்தி அவர்களிடத்திலே திறை வாங்கி வ

தோர்கள். மாராசாவின் காலத்திலே வெரிதோனென்பவன்(Fere

don) பாரிசு தேசத்தை ஆண்டான். மாராசாவின் வமிசம் அற்று

ப்போன பொழுது, சுேரே இராசா (Kesro-Rajh)கிறிஸ்து பிறக்க

(திசாஉக) வருஷத்துக்கு முன் இராச்சியம் ஆனடான். இவனுக்

குப் பதிஞ.அ சகோதரர் இருந்தார்களென்றும், அவர்கள் ஒவ்வொ

ருவருக்கும் இராச்சியத்தைப் பகிர்ந்து கொடுத்தானென் சக் காஞ

க இலங்கைக்குப் போய்க் கலகக்காரைக் கீழ்ப்படுத்தி இராச்சிய
ம் ஆண்டு வந்தானென் அஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவஅம்

இவன் வமிசத்தாரும் (உாஉல்) வருஷமாக அயோத்தியில் இருக்

அது இராச்சிய பாரமபண் ணிவந்தார்கள். கிறிஸ்து பிறக்க (தஉாக}

வருஷத்துக்கு முன்னே பீரோரொ வென்பவன் (Feros-row) இக்து

தேசத்தை ஆளத் துவங்கி இங்கியருடைய ஆகம சாத்திரம் முதலிய

நூல்க ளப் படிக்கிறதில் விருப்பங்கொண்டு, போர்த் தொழிலை முற்

ருக வெறுத்துக் கோவில்,சத்திரம், மடம் முதலியவைகளைக் கட்டுவி

த்துத் தவத்திகள், பண்டாரங்கள். பக்கிரிகள், பரதேசிகள் என்பவ

ர்களுக்குத் தான கருமங்கள் பண்ணிச் சமாதானமாக இராச்சியம்

ஆண்டுவச்தான். இவன் காலத்தில் பாரிசு தேசத்தை ஆண்ட உரு

ஸ்த்தார்தீஸ்த்தனென்னும் இராசா (Rustun Dista) இக் த தேசத்

தின் வட பகுதிகளில் வன். போர் செய்தபொழுது, பீரோசிராசலு

ஞ் சேனே தளங்களும் எதிர் நிற்கக் கூடாமல் முறியடிக்கப்பட்டார்

கள். பீரோ சிராசவ வங்காளத்துக்கும் ஒரியா நாட்டிற்கும் இடையி

அள்ள மலைக்கெபிகளுக்கு ஓடி அவ்விடத்தில நாடோடியாய் இருக்

அது இறந்தான். அவலும அவன் வமிசமும் இக்து தேசத்தில்(ாக.எ)

வருடம் மட்டும இராச்சியம் ஆண்டார்கள். மறு படி இக் து தேசம

முழுதும் பாரிசு இராசலுக்குக் கீழ்ப்பட்டபடியால் பாரிசு தேசத்தி

ற்கு இந்த தேசம் தலைத்திருப்பதின் நிமித்தம் உருஸ்த்தனென்பவ

ன் அதைப் பாரிசு தேச அரசாட்சியோ டே சேராமல் அதற்குச் சூ

ா இராசன(Surajah) இராசாவாக நியமித்துத் தன் தேசத்துக்குத்

திரும்பிப் போளூன. குசராசனின் அரசாட்சி கிறிஸ்து பிறக்க (த

எஉ) வருடத்துக்கு முன்னே துவங்கி, (உா.அசு) வருட மட்டும் நின்

றது. .க்காலத்திற சிலைகள் இக்து தேசத்தில உண்டாயினவென்

ம, பராசியர் இக்து தேசத்திற்கு வக்தவிடத்திற் சூரியனையும் வா

ன சோதிகளையும பஞ்சபூதியங்களையும் வணங்கும்படி பண்ணிஞர்க

ளென அம பிராமணா சொல்.அகிருர்கள். குசராச குலத்திலுள்ள ஒா

இராசன் கங்கை ஆற்றங் கமையில இக்து தேசம் எங்கும தலைப் பட்

டணமாய் இருக்த கன்குேசமென்னும் பெரிய நகரியை (Kamouge)

கட்டிஞன். அதின் மதிலகள் (ா) மயில் சுற்றுள்ளது.

குரராசகுலம் அழிக் சபின் பாராசாவென்பவன் (Barajah) சிங்
அவே ர் எண அ. கிருர்கள். டிந்து தேச இராசாக்களின் வமிச வரி

காசனத்தில ஏறி (க.க) வருடம் இராச்சியம் ஆண்டான். அவன் சங்
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தேங்களில் அதிக விருப்புற்றவகுப் இருக்கதிகுல் சான்தோமர் த

ன் மாளிகையில் சதிர் முதலிய கடனங்கள் கடக்கையில் வேடிக்கை

பார்த்திக் தேங்களைப் பாடக் கேட்டு இவ்விதமாகவே தன் சாட்கr

ச் செலவழித்தான். கொஞ்சக் காலத்தின் பின் இவன் கொடுமைகள்

செப்து சனங்களுக்கு மிகவும் இக்கட்டுண்டுபண்ணிவருசையில் தேர் எ

ன்.அம் ஒர்பிராமணன் (Keidar,) அவனே இராசாங்கத்தைவிட்டு அ

கற்றித் தானே பட்டங்கட்டிக்கொண்டான். தேர் அதிக புத்தியும்

வித்தையுமுள்ளவளுப் இருந்தபடியால் முறைப்படி பாரிசுடைய இரா

சஅக்குத் தறையளந்து இராச்சியத்தை நீதியாய் ஆண்டுவர்தான்.

கொஞ்சக் காலத்தின் பின் ஊருக்குள்ளே கன் குேசஆகிய சிங்கலன்

(Sinkol) என்னும் ஒர் மாற்ருன் உதித்துக் தேரைச் சிங்காசனத்தை

விட்டு ச்ேெ ஆளுக்கு மோசஞ் செய்தபடியால் (ஸ்க) வயதில் தேராச

ன் சிங்காசனத்தையும் தன் சிவனையும் இழந்தான்.சிங்கலன் பராச்கிரம

சாலியாயிருக்தி வங்காளத்திலுள்ள இலட்சுமளுேவ கி (Lucknou

ti,) கவுரி(Goura)என்னும் சகரிகளைக் கட்டி மிகவுஞ் சிறப்பித்தான்.

கவுரி சகரி (உத) வருடமளவுக்கு வங்காளத்தின் பிரதான நகரியா

ய் இருக்தது. சிங்கல இராசன் பாரிசு இராசலுக்குத் திறை சொ

டாமல் இராசாவின் தாகுபதியையும் அவர்ேத்தி செய்தனுப்பினபடி

யாற், பாரிசு இராசன் கோபங்கொண்டு (நிலத) துர கதங்களையு

ஞ், சேனை கண்யுங் திட்டப்படுத்திப் பீரியனச் (Peiran) சேகுபதியா

க நியமித் தி, இந்து தேசத் தக்குப் படையெடுத்துப் போகும்படி

அனுப்பின்ை. இரு திறமுஞ் சக்தித்து வங்காளத்திற் போர் செய்த

பொழுது, பார்சியருடைய சேனைகள் மிகுத்திருர்தும் எதிர்நிற்கக் கூட

டாமற் புறக் காட்டி மலைச் சாரல்களிற் போய் ஒதுங்கி அவ்விடத்தி

ல் இருந்து தங்கள் அரசனுக்குப் படும் பாட்டைப் பற்றிக் காகித

ங்கள் எழுதி அனுப்பிஞர்கள். சிங்கலன் காலத்திற் பாரிசு தேசத்

தையுர் தாத்தாரியா தேசத்தையும் ஆண்ட அபீர்சாய்பு என்பவன்

(Afrasiab) இச்சங்கதிகளைக் கேள்வ ப்பட்டவுடனே, நூருபிரங்கு

திரைகளையுஞ், சேனைகளையுங்சொண்டு இந்து தேசத்திற்கு வந்து சி

ங்கல இாா சலுடனே போர்பண்ணி வெற்றியடைந்தான். சிங்கல

ன் கிறிஸ்து பிறக்க (எாகக) வருடத்துக்கு முன் இறந்துவிட, அவ

ன் குமாரன் உரோகதன் (Rohata) இராசாவாகிச் சன்மார்க்கஞ்ப்

இருக்க தன் இராச்சியத்தின் வருமானங்களை மூன்று பகுதியாகப்

பிரித்து, ஒரு பகுதியைத் தருமத்திலும் ஒரு பகுதியைப் பாரிசு தே

சத்திற்குத் திறைப் பணமாகவும் மற்றப் பகுதியைத் தன் இராச்சி

யத்தின் செலவுக்கு ச் தனக்குமாகச் செலவிட்டான். சிங்கலஅடை

ய வமிசத்தார் இச்த தேசத்தில் (அக) வருடம் இராச்சியமாண்ட

பின் அற்றுப்போமூர்கள்.

(இன்னும் வரும்.)

கூட்டென்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூல்.

ABRமGEMENT or Gooம's Book or NAாபnா.

முதற் பிரிவு-மிக அதிகாரம்.

சரீரம் வளர்ந்து சீர்ப்படும்விதம்.

ச. மேலே அதிகாரங்களில் அவோக்க தேகலோகத்

தில் உருவம், பருமம், சலனம் உண்டாகும் வழிவகை

களிற் சிலவைப் ப்ார்த்தோம். எங்களச் குழ்ந்திருக்கு

ஞ் சடயதார்த்தமென்னும் பாஸ் பாவல்துக்கள் கூடி

யும், பிரிந்தும், அழிந்தும், தோற்றியும்,அவை ஒவா

அ பரிசிக்கும் விகாரங்களிற்ை புதுவிகற்பங்கள் உண்

டாவதை நாங் காண்கிளேம்.

உ. மேலும் சீவாங்க தேகியானபொருள், விருக்கசா

தி, விலங்குசாதியினது நுண்ணிய சடக் ட்டை) உண்டு

புன்னக் கூடிய வழிவகைகளின் அடக்கத்தையும் பார்

த்தோம். இதைப்பற்றி இன்னும் அறியவேண்டிய சி

லவுண்டு. சரீரத்தின் யாதொரு அவயவத்தைப் பாரி

க்கப்பண்ண, அல்லது காணப்படுத்தப் புதுவஸ்துக

கள் புதுவஸ்துகள் சேருகிறகதியாய்க் கழிந்துபோக.ே

ண்டியது. இது எப்படியாகின்றதென்று விசரிட்டே

LDா கி.

க. மிருகசடத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் இரத்தத்

லுைம், விருக்கசடத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் விருக்

த்துக்கு இாத்தம்போன்றிருக்குஞ் சாரத்தினதும்

ளர்க்கப்படுவதை நாம் கண்டோம். சரீரத்தைவளர்

து உயிரைக்கொடுப்பது இரத்தத்தாதுகளில் உதி

செல்கையல்ல. ஆலுைம் இதற்கென். பின்குெரு

கையான சிறுக் குழல்களுண்டு. அவை உதிரமான.

இரத்தத்தாதுகளிற் செல்லுகையிற் சரீரத்தை வளர்ச்

றதற்கு வேண்டியயாவையும் அதிலிருந்தெடுக்க ஒ

வொரு சிறுக்குழலுந் தான் சேர்த்தபதார்த்தத்தைத்

னக்குரித்தான இடத்துக்குக் கொண்டுபோகின்றது.

ச. உறிஞ்சிக் குழல்களென்று சொல்லப்படும் பி.

ைெருவகையுண்டு. அவையின்முெழில் சரீரத்திலுள்

பழைய கழிவான பதார்த்தங்களைக் குடித்து அல்ல.

உறிஞ்சி அது சுத்தியாகி மறுபடி உதிாச்செல்கைக்கு

கூடும்படியாக இருதயத்துக்கும் மூச்சுக் குடருக்கு

உதிரத்தைச்செலுத்துகிற இரத்தத்தாதுகளுக்குட்கெ

ண்டுபோய் விடுகின்றன.

டு. கழிக்குங் குழல், உறிஞ்சிக்குழல் சிறு பூச்சிகன்

ப்போல மனுவி சடத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ

மற் ருெழிற்படுகின்றன. ருவகைசேர்க்கிற அளவு

க்கிரம் மறுவகைகொண்டுபோய்க் கொண்டிருச்து

ப்படியாய் இருவகையுஞ் சரிவரத் தொழிற்பட்டிரு

கையில் ஒவ்வொன்றுஞ் சரிவர நடக்கும். தங்கள் சரீ

த்திலுள்ள பொருள் ஒவாமல் மாறுதலை அடைகின்

தென்பதை ஒருவரும் அறியவில்லை.

சு. ஆலுைம் இக்குழல்களில் ஒருவகையானவை க.

நடைகொண்டால் அல்லது தடைப்பட்டால் உடனே

எங்களுக்கு அதின் குணந்தோற்றும். கழிக்குங் குழல்

ள் கதி நடைகொண்டால் தாங்கள் தொழிற்படும் இட

தில் இருக்கவேண்டியதற்கு மிச்சமான பதார்த்தத்.ை

க் கழித்தொதுக்குவதில்ை வீக்கங்காணும். உதாரண

மாக உன்னுடைய கை நெரிபட்டாற் கழிக்குங் குழ:

கள் வேகங்கொண்டு உறிஞ்சிக்குழல்கள் வாங்கிக்கொ

வதற்கு மிச்சமான நீரையுஞ் சிலவேளை உதிரத்தையுட

மிகுதியாகச் சுரக்கும். இதிகுல் உன் கை வீக்கும். ,

லுைம் தெரிவினது வேகங் கொஞ்ச அளவுக்குத் த ை

ந்தபின் உறிஞ்சிக்குழல்கள் சுரத்திருந்த மிச்சமான

ாை உறிஞ்சியெடுக்கக் கூடியதாயிருக்கும். அப்பால் :

க்கம்வற்றும்.

எ. கழிப்பு நரம்புத்திரட்சியென்னும் வேருெரு :

கைக் குழல்களுண்டு. இவை சரீரத்திலுள்ள எந்தப்பகு

திக்கும் வித்தியாசமாய் உண்டுபடுகிற ஒரு விதமான ட

தார்த்தத்தை உதிரத்தில் இருந்து எடுக்கின்றன. அல்ல

ள் சேருகிறபோது முன்செலுத்தப்பட்ட பழவஸ்துக்
அ கழிக்கின்றன். இாைப்பை, சீரண நீரைக் கழிக்கின்
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றது. இரல் பித்த நீரைக் கழிக்கின்றது. மூளை நாம்பு

நீரைக் கழிக்கின்றது. அவ்விதமாகவே செவிக்குங் க

ழிப்பு நரம்புத் திரட்சிகளுண்டு. அவை குடும்பியைக் க

ழிக்கின்றன. கண்ணுக்குக் கண்ணிாைக்கழிக்கிற கழிப்

பு நரம்புத் திாட்சிகளுண்டு.

அ. விலங்குசாதி விருக்கசாதிக்கு உரித்தான தன்மை

களைத் தள்ளுவதினலே அல்லது கழிப்பதிஞலே அவை

யவையினது வாசம் அல்லது மணம்பிடித்துக்கொள்ள

லாம். மணத்திலே உள்ள வித்தியாசத்தினலே முட்செ

வ்வந்தியெது,சேவற் குடனெதுவென்று நாமெல்லாரு

ஞ் சொல்லலாம். இதுகாரியத்தில் எல்லாட் புட்பங்களு

ம் வித்தியாசப்பட்டிருப்பது நமக்குத்தெரியும். மனு

வினைப்பார்க்க அநேக மிருகங்கள் இப்படிப்பட்ட வாச

னேயிலே நுண்ணிய தத்துவமுள்ளவைகளாய் இருக்

கின்றன. _

க. நாய்கள் தங்கள் எசமான்களின் தோல்களிலும்

உடுப்புகளிலுமுள்ள மனத்திகுலே தன் தன் எசமா

:ன அறியும். இத்தத்துவஞ் சிலவேளையில் மிகவும் பல

லுள்ளது. ஒரு முறையிலே ஒரு சிறுபிள்ளை காட்டுக்கு

ட்போனவிடத்திற் காணுமற்போய் நாவிைதத்திலும் அ

வனக் கண்டுபிடிக்கக் கூடாமற்போயிற்று. அந்தப் பி

ள்ளையினுடைய தகப்பனிடத்தில் ஒரு பெரிய நாயிருந்

தது. அ.த அந்தப் பிள்ளையிலே மிகவும் பற்ருய் இருந்

தது. அந்தப் பிள்ளை முன் உடுத்திருந்த உடுப்பைத் த

கப்பன் எடுத்து நாய்க்குக் காட்டிக் காட்டுக்கெதிரே நீ

ட்டிக் கை மெய் சாட்டி நாயைப் போய்ப்பார்க்கும்படி

எவின்ை.

ம் நாய் அந்த உடுப்பைக் கொஞ்ச நேரமாய் மன

ந்து தள்ளிச் சிலமித்த உரத்தக் குரைத்தது. அந்த

மனுவின் உடுப்பையின் னந் தாக்கிக்கொண்டு காட்டை

நோக்கப்போஞன். நாயும் இங்குமங்கும் ஒடி நிலத்தை

மணந்தது. பிறகு ஒரேநோய்க் குரைத்துக்கொண்டு

ஒடப் பிதாவும் பின்னலே கூடியமடடும் போஞன். இ

மண்டுமணித்தியாலத.தள் அந்தப் பிள்ளையைச் சுகமே

இருக்கக் கண்டான்.

The following article is the original of the foregoing.

ABRIDGEMENT 0F 0ே0);s B00k 0I NATURE.

PART I.) 0f the manner in which the body is (CHAP. 13.

mourished and repaired.

1. We have traced out in the preceding chapters something

of the means by which form and size, and motion are produced

in the unorganized world-we find the various substances,

aேlled mattei, that surround us, unite and separate, vanish from

பs and reappear, and in the many changes they undergo con

மually give rise to new products, _

2. Wehave turther trated an outline of the means by whic

ஜேnized matter is capable of building up the curious structure

iெplants and animals. But somethinginote remains to be learn

dே When new materials are applied to enlarge or perfect any

als should be removed as fast as the new substance is added.

Let us inquire how this is done.

3. We have seen that every part of the animal frame is nour

ished by the blood and every part of the plant by its sap, which

is the blood of vegetables. It is not the circulation of the blood

in the arteries and veins that nourishes the body, that imparts

lite; but there is another set of vessels, or little tubes, called

8ecerments, which suck out from the blood, while it is in circu.

lation in the arteries, all that is necessary to nourish the body,

and every little vessel carries the materials collected to its own

particular place.

4. Then there is another set of vessels called absorbents,

whose duty it is toimbibe or drink up the old and waste mate

rials of the body, and carry and empty them into the veins,

which, you recollect, return the blood to the heart and lungs
to be: and fitted again for circulation.

5. These two sets of vessels, the secerment and absorbent, like

little mites, are constantly at work, in every part of the human

frame; and while they both work alike, one bringing materials

as fast as the other carries away, every thing goes on well and

few persons think that the substance of their bodies is continu

ally undergoing a change.

6. But it one set of these vessels is either hurried or hinder

ed, we shall soon feel the effects. If the secerment vessels are

hurried they will deposit more new matter, at the place where

their action is excited, than ought to be there, and this causes

a swelling. For instance, you bruise your hand; the secerments

are excited, and they pour in a larger quantity oflymph, some

times even blood, than the absorbent can carry away-your

hand swells; but after the excitement of the blow has in some

measure ceased the absorbents are able to carry of all the ex

tra matter deposited and then the swelling subsides.

7. There is another set of vessels called secretor glands;

these secrete, that is, select from the blood a certain portion,

which is made into a substance differing from every other part

of the body. The stomach secretes the gastriciuice, the liver

secretes the bile, the brain secretes the nervous fluid ;--so also

the ear has secretory glands which secrete the wax and the

eye has those which secrete tears and so on.

8. It is by this power of secreting or drawing forth pecular

properties of animals and plants that their particular odors or

smells may be traced. We can all tell the rose from the poppy

by the difference in the odor. We know all flowers have a

difference in this respect; and many animals carry this refine

ment of scent much farther than man.

9. Dogs will tell each his own master by theodor which is

sues from his skin and scents his clothes. And sometimes this

faculty is of great benefit. A little child was lost in the woods

and all efforts to find it proved wain. It happened that the fath

er of the child had a large dog that had always been fond of

the child and the man took the clothes which the child had for

merly worn, and showed them to the dog, and then pointed to

the woods, and made gestures to the dog to go and find the child.

10. The dog smelt of the clothes for sometime, and then spring

ing about began to bark loudly; the man still holding the clothes

went towards the wood and the dog ran, hither, and thither,

scenting the ground till at last he started of, howling, in a

particular direction. The father followed as fast as he could, and

in about two hours they found the little boy alive and well.

கணக்கு விடை.

(Alswer to a uெestion in Mathematics.)

முகாமைக்கா , ரே,

உங்கள் உயதா கை சி. ம் சஞ்சி ை சஉ.ம் பக்கத்திற் கண்டி

ருக்கிற கணக்குக் கேள்விக்கு படிமொழி.

9rgan of the body, it is necessary that the old worn-out materi. முப்பது பட்டாள மென்மம் அவைகவைப் பதிமூஅறு பதிமூஅறு பட்ட சள
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க்களாக எத்தனை முறை மாறலாமென்ற கணக்கு, சமிழ்க்கணித தாலி

தி கூறியிருக்கும் நிரை மாற்றுப் பொருள் மாற்றென்னும் இருவகை

* கணக்குகளுள், பொருள் மாற்றுக் கணக்கா யிருக்கின்றது. ஆகை

யாற் பொருள் மாற்றுக் கணக்கின் விதியையும் அதன் படியே பட்
டாளக் கணக்குக்குச் கண்ட தொகையையுமெழுது கிறேன்.

பொருள்மாற்றுக் கணக்குக்கு விதி.

பொருள்மாற்றுக் கணக்குக்கின்னே பு:ல்கிறேன் விதியொன் அண்ெ
சரியாக முழுவெண்குேடு தாஅமொன் றணத்தபின்னர்

பொருவாதம்ாற்றுத்தன்னைப் பிற கிட்டுமுன் னிலப்போ

சரியாகவச்தவெண்ணத்தருமுதலெண்ணுய்வையே.

வைச்தபின் மாற்றுத்தன் னில் வளமாகவொன்று தள்ள

அத்தனையாகுமப்போ வருமடிக்கவிதக் தானே

எத்தனக்கென்றுகேட்கிவியம்பியமுதல்ென்னு:கே

ஒத்து யேதன் பின் ருனே யுரைசங்க விதமுறையாய்ப்பாரே.

இங்கனஞ் சங்கவிதமடிமுறையே பார்த்தறியும்படி விதி கூ

மியபடியாற் சங்கவிதமடிகட்கு விதி.

சொல்லரியகவிதமடிகட்குச் குத்திரமொன்றதனையின்னே

ஒல்லைவழியேயர் அரைக்கின்றிேன் வில்விளையர்ப்

சவிதமடியெத்தனையோ கண்டிரண்டுமுதலடைவே

வவியவிலக்கங்களை நீ வரை.

வரைக்தவெண்களெல்லாம் வளமாகவெற்றிவரு

மிருக்ககுணிதத்தை ெேயழுதியே கருங்குழலர்ப்

சங்கலிசமுதலெண் அக்குத் தாசூென். கூட்டியே

யங்கச்தத்தொகையையேறி.

அர்தத்தொகைமுதலா படைவாகவெண்சண்ே

வர்தமடியெத்தனையோ வளமாக யந்தளவே

தீட்டியபின் முன் போற் சீராகவேயேற்றி

வாட்டம.றங்குணிதத்தை வரை.

வரைந்த குணிதத்தை முதல்வச்சகுணிதத்தாற் பகுத்துத்

தாம்பெறுகல்லீய்வதனைத் தாக்கியேயுரம்பெறவே

முதலெண்ணுலப்போ முக்தவரும்பேறதே

பதமுற்றகலிதத்தொகையாய்ப்பார்.

எ.தி. பொருள்மாற்றுக் கணக்கின் விதியாவது. முழு எண்ணெ

னக் கூறப்படும் எண்அடனே ஒன்று கூட்டிக் கண்டஎன்னில் மாறி

றெண்ணெனக் கூறப்படும் எண்னக் களைந்து நின்ற எண் அக்குச் சங்

கவித முதலெண்ணென்று பெயராம். பினபு மாற்றெண்ணில் ஒ ம

க:ளங் து நின்ற தொகையின் எண்களெத்த?னயோ யத்தனை சங்க

விதமடியை (அல்லது அத்தனையாஞ் சங்கவிதத்தை) முன் கூறிய

சங்க வித முதலெண் அக்குப் பார்த்துத் தொகை யறிந்துகொள்க,

எம. இனிச் சங்கவிதமடிசகுக்கு விதியாவது. எத்தனமடிச் சங்க்

விதம் அறியவேண்டுமோ அத்தன எண்கள் வரும்படி இரண்டு மூன்

அ. கான்கு முதலடைவே எழுதிப் பின் அச்த எண்கள் முழுவதையும்

இருமூன் ரும அமாான்கு இருபத்து சான்குஎன் அமடைவேபெருக்கிக்

கண்ட பேற்றை எழுதிக்கொண்டு பின்பு சங்கவித முதலெண்னுக்கு

ஒன்று கூட்டிக் கண்ட எண்முதலாய் முன் போலச் சங்கவித மடி

பின் எண்களளவு எண்களே நிரையே எழுதிப் பெருக்கிக் கண்ட பே

நிறை முன் கண்ட பேற்குற் பிரித்து வந்த இவைச் சங்கவித முதலெ

ண்குற் பெருக்கிக் கண்டபேறு தானே சங்கவிதத் தொச்ையர் மென்

றவாறு ,

மேற் கூறிய பொருள்மாற்றுக் கணக்கின் விதிக்கு உதாரணமாக

க் கணக்குக் கேள்விக்காரஅடைய பட்டாளக் கணக்கை வைத்துப்

பார்ப்போமாக. எப்படியென்றல்,முழு எண்ணுகிய கலக்கு.க, கூட்

ட, க.க. இதில் மாற்றெண்ணுகிய, ஸ்சு. களைய, ஸ்டு. இப்பதினங்து

க்குச் சங்கவத முதலெண்ணென்று பெயராம். பின்பு மாற்றெண்ணு

கிய ஸ்கல். ச, களையலடு._ஆசையாற் பதினம்மடிச் சங்க விதத்தை

ச் சங்க வித முதலெண்ணுகிய பதினைச்துக்குப் பார்த்தறிய வேண்டு

ம். பதினத்துக்குப் பதினம்மடிச் சங்கவிதம் அறிவதெப்படியெனி

ல், சங்கவிதமடி-பதினைந்தாகையாற் பதி:ன்ச்து எண்கள் வரும்படி

இாண்டு முதலாக எண்களை எழுத. உ, க, ச, ஒ, சு, எ, அ. க.,

ஸ், மிக உ, மிக விச, ஸ்டு, ஸ்சு. இவ்வளவு எண்களையும் ஒன்றின்

பின் மற்ருென் ருப்ப் பெருக்க, உயிாதகல்உதஉான .ெஅ. கோடியே

கல்அாத,அல் அதன். (அல்லதலகு முறையே எழுத, உ0கஉஉளஅக

அ.அ.அ000) இது நிற்கச் சங்கலித முதலெண்ணுகிய லடுக்கு. க.

_

ஸ்டு. எண்கள் வரும்படி எண்களே நிரை எழுத, ஸ்சு. எ. . .

உய். உக. உ.உ. உ. சு. உ. ச. உடு உசு. உ.எ. உ.அ. உ.க. கல். இவ

வளவு எண்களையும் முன் போற் பெருக்க, உலாதஉல்அத.சா.உ.

மகாகோடியே சாதகல்கதாஎஉ. கோடியே,எலகாத சுமத உம்

உஅசகஉ0சகாக எஉ.எகசு0000, இங் த த் தொகையை முக்திெைத

கையாற் பிறிக்க, கூலசு.ாதகலச அாசடு. (கசகச.அ.சங்) தி

தைச் சங்க வித முதலெண்கு தய பதிக்ை சாற்பெருக்க. ச. கே.
யே டு சாத்உஉதசு.ாஎடு. ( கசடு உஉசு எடு) ஆ. சலால இதுவே ப

தினை அக்குப் பதனம்மடிச் சங்க விதத் தொகையும் பட் டானக் க

னக்குக் கேள்விக்கு மறுமொழியுமாயிருக்கும்.

இவவகைக் கணக்குக்கு இங்கே கூறிய விதிமுறை சற் றுச் சு அல்

தாய் இருக்தாலும் வையைச் சங்க வித விதி முறைபை. கான்

அறியுமபடியும் முன்னர் பலவகை ச் சங் லிதங்களுக்குக் கூ திட விதி

*ள் கடாசியற் சங்கவித முதலெண்ணி முற்றும்படி கூறியிருக்கிதப

9-பாறி கறிபோர் மலைவுகொள்ளாமல அவவகை விதிகன அடுத்த

குக்கும் பொருட்டு இங்கே கூறிய சங்கலதமடிசளுக்குங் கடா சி .

சங்கவித முதலெண்ணில முற்.அம்படி இவ்வகை விதி கூறிகுைெவ

மிக மேலும் எங் நூற் குடி-அ மெத் துறை காட்டிஅ மக்.காந்=ெ

ல்லாமறிவாதியெனவே” என வாக்கியமிருத்தலால நூல்களில் எவ.

கை விதி கூறியிருந்தாலும் அதன் சூட்சத்தை அறிக் துகொள்வது

விவேகத்தின் பயஞகும். ஆகையால இச்தப் பட்டாளக் கணக்குக்

குச் குட்ச விதியாவது மாற்றெண்பதிகுருச்லால பதிகுஅ என்க்.

அருமபுடி ஒன அறு முதலாக எழுதிப் பெருக்கிக்கண்ட பேற்றை வை

த்துக்கொண்டு பின் பு முழுவெண்கு திய முப்பதில் இருக் த ஒவவொ

* குறைக் தி வரும்படி பதிஞ. எண்க ைஎழுதிப் பெருக்கிக்கன

மேற்றை முன் கண்ட பேரீருற் பிரித்துக்கண்ட் இய்வுத் தொகை
ய பட்டாளக் கணக்குக்கு ம. மொழியாம்.

இசிசிப்க, கிரைமாதி அக் கணக்கில் ஒரு கேள்வி எழுதுகிறேன்.அஃ

காவதி ஒன்று முதல் முப்பது வரைக்கும் முப்பது எண்கள் இருக்கி

ல மன. இம்முப்பது எண்களையும் பதினறு பதிஞ.அ எண்களாக தி

ாைடுக்கு மாறிவரும்படி எத்தனை முறை மாறல்ாமென் அம் இவை

சைக் கணக்குகளுக்கு விதியின்னதென அங் கணித பரீட்சிகள் எழுது

ம் மறுமொழியை உங்கள் பத்திரத்தின் வழியாய் அறிவிக்கும்படி கே

ட்டுக்கொள்ளுகறேன். நிரை யடுக்குமாறுதல எப்படியென குல மூன்

அ எண்களிலவ்விரண் டெண் களாக நி ை யடுக்குமா அதல் எவ்வகை

யெனின் (க-உ) (உ-க) (க.க) (க.க) (உ-க) (க-உ) என் அடி வ

கையாக வரும. இப்படிக்கு

_ ஒாமாளுக்கன்

திருப்புசத்தில். த.அாச ஆ_. ஆடிமி. உகதிள்

_

2

_

இலக்கணநுட்ப விசார்ணகாரனுக்கு விடை.

(Answer to a Question in Tamil Grammar.)

கனம்பொருந்திய முகாமைக்காரரே

ஐ-ஒள-வென்னுமுதற்குறிப்புச் குத்திர சோக் கால் உயிரெழுத்தக

னொன்றற்கொன மினமும, மெய்களுண் மெலலெழுத்துசன் வலலெ

ழுத்து கட்கினமுமென 'இசைகெடின்' மரப்பெயர்' இத்தொடக்

கத்துச் சூத்திரங்களில் விரியும (இனம்) என் அஞ் சொலவக்கொ

டுவிதக்தெடுத்துக்கொண்டொழிக் த ய-ர-ல-வ-;-ன என் அமிடைய

னக் தம்முளோ புறவே டோ இனமென என் அதுவே அடி பத்மூடி

விலக்கண் நாலுளேனுஞ் சொலவியிருக்கிறதாகக் காணவில்லையென்

நிலக்கண நுட்ப விசாரணை காரன் கூறப் புகுக் கதி மாநிபுல வித்த

கம், என்ன,ான் அாலுள் ஐ-ஒள-இ-உச்செறிய முதலெழுத்திவ்விசன

டொரினமாய் வரன்முறையே-தானமுயற்சி பளவு பொருள் அடிவ

ன வொன் ருதியோர் புடையொப்பினமே.-சிறப்பி.அ மினத்திலுஞ்

செறிந்திண்ட் முதனடத்தருனே முறையாகும்மே எனஆம் உலகன

விளக்கத்துள்-தோற்ற முயற்சி மாத் திசைபொருதுஅ இவற்பெைவ

த்தலினேற்புழியினத்திலுஞ் சிறப்பி அசெறி-டத செதித்தீன்-முச

னடத் தருனே முறையெனல் வேண்டும் எனவுஞ் குத்திரித்தவிடத்து

ஆசிரியர் கண்கூடாய் ஒப்புமையாற்ருெகுத்கஜ க்காசேயன்சி தி

டையினவெழுத்து கல யிக க்தா ரென யாண்டுமறிக்கிலம். .

மேல்,வல்லின் மெல்லினங்கட்குப் புணரியற் குத்திரங்களுளினச் :ெ

சித்தபோலிடையினத்திற்கெவகுே கூருதொழில்தாரெனத் சிடாவின்

முன் னயபெரும்பான்மையும் பின்னய தி.ம பாண்மையுமினடி பத்தி

ட்ாதேசமாதளுேக்கி: எங்கனமெனின் இலக்கியங் கண்டதத்தில:

கூட்ட லசு லசு, முதற் சங்கலித மடி எண்ணின் தொகையாகிய னயியம்பலி கிட்னெதும்-சொற்றெடிமித் தன் பெச்சியென்:
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, முற்றமொழிகுறில் முடிவில வாசவின் இப்பால் தி குேர் மொ

பொருளேயன் ப் பவர் இடிம-பொல் னேயே l போ வம்

தஞ்சான் ருே வாக்கிற் பிறழிலயாவும் பிறழ்வதும லிப் பொப்ப

மான் ருே பினதுங்கையறியாப்பேதை வனே மேற்கொளினென்

குப்பதால்-விகாரம், இடைநிலவேற்.உமயக்கு போலி. ஆதிவிருத் தி

கிமு தலவ னின காட்டிநி தட்பு காது ஆசிரியானயே டுற க்

ன முயற் = யளவு பொருள் வடிவானவொன்ருதியொர் புடையொப்

ன், ய-1-ல-வ  ௗ தமமுளெ றற்கொன்ற னமென முடித்த மி

து கொள்க. இப்படிக்கு

ஒா மாளு கன,

யாழ்ப்பாணம், த அா சக u ஆவணி மி. கைதி’-.

நிாைமாற்றடுக்கு.

இ. விெ சுப் பஷை யிலுள்ள (உச) அட்சரங்களையு முறையே (சு

-ாச) கோ கோ , யே (ச.அ) இலட்சத்ன் (சலத) த் து (ாஎக)

தாடியே (க.உ) இலட்சத்து (சுகத சாக அ) அளவுககு மாறலாம்.

யும இவவுலகத்திலுள்ள குடிகள் யாவருங் குறைந்த கணக்கி

படி காளொன அக்கு காற்ப து வித்தியாசமான மா அ தலையுடைய

ட்சரங்களே அடக்கிய ஒவ்வொரு ஒற்2ையாக காற்பது ஒற்றைக

எழுதிஞர் களென. வைத்துக்கொன டாஅம் (ா) கோடி வருஷ ச்

லாகுதல் மேற்சொல்லிய (உச) அட்சரங்களின் அவ்வளவு தொ

கயான மாறுதலகளையும் எழுதிமு -க்க மாட்டார்களென் ப.து திட்

ாந்தமாய்த் தோன் அகன் தி.

Transposition and Combination.

The மenty-four letters of the alphabet may be transposed 620,448,401,

13, 239, 438,360, 000 times. All the inhabitants of the globe on a rough

i.oid nல், in a thousand millions of years, writeout all the டி

sion of the 24 letters even supposing that they Write tory Page daily,

ch of which pages contained forly different transpositions of the letters.

எழுபது வெள்ள வானர சே?னக் கணககு.

(The seventywellams of Monkeys spoken ofin Ranayanaம )

(continued from page 148.)

உதயதாரகையின் முக்தின சஞ்சிகையிலே கூறப்பட்டபடி இப்

பாது எமு பது வெள்ளங் குரங்குகளைப்பற்றிடி'க் கரடி பார்ப்போ

ாக இராமரும் இராவணஅம யுத்தம் நடத்தின. இக்க இலங்கை

திவில் வெவ ைடதிலே எழுபது.வெள்ளங் குதத்து அ அடங்க

கூடுமென் று டோ ஜனபண்ணுவோமா சி . இங்கிலீசுகா நுட்ப

ாய் அளக் து கண்டபடி இலங்கைத் திவின் சதுர அளவு, உய்திஎா

டியில. அக்கு பங்குகள் ஒவவெ  ைஅம் ஒது - ளே ம் ஒரடி அ லம்

ாடி உயரமுள்ள இடத்தில் இருக்கக்கூடுமென் அ தினத்ததோ

இலங்கை, 2. ஆவதிலும் எத்தன குரங்கு' இ9:2;
பாாக்கிறதற்குச் சொல்லப்பட்- உதைஎாஎஸ். சதாமயிலேச்

.திர அடியாக்கிமூல, இஎதகாக. கொடியே, சநாதசு.அத. அப்

பாது இலங்கைத் தீவு முழுவதிஅம் மிகவும் நெருக்கமாயாக அம் )

தக்சக் கூடிய குரங்குகள் முன் கண் - சி து 7 அடிகளெவ்வளவோ அ

வளவே த.வவிதமாயிருக்கல் எழுபதுவெள்ளல் கு பங்குகளும் இருக்

றின் மேலொன் ருபப படைப
க்கூடாது. ஆகையால்அவைகளை இ’ _ _

டையாப்அடுக்கு கில் ஆ கி:னபடையாயிருக்கு" றறிகிறதற்கு

மன்சொல்லப்பட்ட முபதுவெள்ளத்தை ஒஎத காக கோடியே.

"காத சு அதத் த க்யேக் து கனடட ை- )

த அகத சிம் 2. தாமரை யே. சங்ாத அ.அ.தி.

" உகாத கதகா.அ.க. சமுத்தி மே. யருளதி

ாக மகா சமுந்தா

நிகநாடுடு. உ2 கி ப

1. .

இமமே ககாத நிடுதஎாடுக ப,டி.ே உகாதகருதி காகன மகா

மே, கணித் தடுள். வித்தமே. அது?)
ல்கே, மகாதங்டுத அாகக் சங்கே. சடுளதகசதி உாடுே மகா

கோடியே. உசாதசெதகாஎகதோ "ே அாதகசுதினால் ச. இ

தி எவ்வளவு மயில்தாாமாயிருக்குமெனில், உஉாதஅகதிகள. மகா

'முத்திரமே. அசாதசுதஅளக.எ ,முத்திரம கதிாதகதாஉக
காபதுமமே. காதவிடுதிகாஎசு. சிகமே, ககாதிஅசதிஉா

-கமக விக்தமே சுகாதககூத்ாகக விங் தமே டுைளத.அ.அதிசாசுக

பிகாசங்கே கஉாத் எகதகூக 2ங்கே கஉாதகதகிாஉ' மகாகோ

டியே சுகாதஉைத நாடி கோடியே உகாத.அ.தாக ஒரு யோசனை

* பிதுக்குச் சரியாயிருக்குமென்று தினந்துக்கொண்ே இவ்வளவு

க. மகாதாமரையே. உல்

மே அாதிசயதசுாஅக சமுத்திரமே எகாதிடுகதகாலஉ ம*

அமே கலாதசு எதகிாகூன் பதிமமே ககாதசுஅதசாஉஉ

வித்தமே உசு.ாதககத காலிக விங் த மே ல் காதடு.அதி.அாசசு ம .

சங்கே ககாத உஎ தகாக சங்கே சுகாதஉஸ்தகாடுஉ மகர சோம.
யே கொதககதஉால்ே கோடியே உஉளதில்தஅால்க யோச 3:ன

அாாம ம். இனிட் பூமியின் மேல் ச.அதி யோசனை உயரமுள்ள மகா

மேரு மலையைப் பார்ச்லுெம் எத்தனை சாம் உயரமாயிருக்குமென்

மறு அறியுமபடி மு ன் சொல்லப்பட்ட யே ச?ன அவ்வளவையும் ச.அ

சூ யோசனைக் பேக் க ச எ மகா சமூத்திரமே எல்லாதாஎடு சமுத்தி

மே சாதஉசதசாசக மகாபதுமமே க.அாதல்எத கால்க !

து மே சுகாத கூடுத எசு மகாவிந்தமே எடுாதசசுதகாஅக வி

ங் நமே ககாதடுவதகாஉச மகா சங்கே எடுாதகசுதநிா.உ.சி. ச

ங்கே டுஉாத உஎத கா மகா கோடியே எாதககதகான ச கே;

டியே அசாதகஎதகாசுல்தரமென் று அறியலாம்.

முன் சொலலப்பட்ட காரியங்களிலை அதே எழுப.க.வெள்ளக்

குர் குகளும் இலங்கைத் தீவில் அடங்காதென விளங்கும்:

இனி இலங்கை விேன் உண்மையான சதுர அளவை விட்டு இலங்

கை எழு நாற்றின் காதமென்அ தமிழர் சொல்லுகிறபடி வைத்துக்கொ

ண்டு அதில் நிறுத்தக் கூடிய குரங்குகளின் தொகையைப் பார்ப்

போமாக. எப்படியெனில், இலங்கைத் தீவின் சுற்றளவு எா தி

ம் அல்லது தஎாடு மயில் ஆகையால் அதின் குறுக்களவு நிாநிஎமயி

லாகும.வட்டத் தரையை விட்டத் தரையாற்ருக்கச் சட்டெனத் தோ

ன்றுங் குழி ஆகையால் தஎாடுல் தில் அசைவாசியையும் நிாடுஎ,

ல் அரைவாசியையும் பெருக்கி இலங்கைத் தீவு முழுதும் உாத் சக

தகாஅஎஇ. சதுர மயிலை அடக்குமென்றறியலாம். இத்தைச் சது

ர அடி ஆக்கிளுல் சுாதஎகதிகாசுக கோடியே எசு.ாத, தமிழகு

டைய கனக்ன்ேபடி இலங்கைத் தீவில் இருக்கக் கூடிய குரங்குகள்

இவ்வளவே. அவ்வெழுபது வெள்ளங் குரங்கும் படைப் படையாய்

அடுக்கப்பட்டனவென்று நினைத்துக்கொண்டு எத்தனை படையாகு

மென்ருல், மாங் தாமரையே காதசஅதஅாசுசு மகா சமுத்திரமே

லஅாத் எடுதஅாலன சமுத்திரமே காதசதசாஅ மகாபதி மடிெ

அகாத எருதி உாஉக பதுமமே டுஉாத எகதகாசுஉ மகா வின்

தமே சாத கூசதடுாளம் விக்தமே ப்ருதிாதசுதசுாசுக மகா சங்

கே ஸ்கூாத கஉதகூாசக சங்கே உகாதசஎதஅாஉக மகா கோடி

யே உசாத்உஅதிஉாஉச கோடியே சல்சு.ாதஎ சுத்உாக.அ,ப் ப

டையாம. அது 'யகூதடுால்ச மகா சமுத்திரமம எதிாதல்உதகா

கடு சமுத்தி மே டூஉர்தசுஅதிகா.அ.அ.மகாபதிமமே.கசாதியிதிகள்

எ ல் ப.த. மமே ககாதச கதகாடுகள் மகாவிச்சமே காதஎஎத எால்உ

விக்தமே காத அசுத் எாசல் மகா சங்கே சுடுாத சுசதசுாலக சங்

கே கசாத் உஸ்த சாகசம் மகா கோடியே எசு.ாதகாத எாகன

கோடியே எசு.ாதகசுதஅாடுெ மயில் அலலது தகாதிக மகா சமு.

த்திரமே சனாத திகதஉாடுக சமுத்தரமே இடு.ாத உசுதஅா அ

மகாபதுமமே அகாத சகதகள ப.துமமே காதசுசிதாககி : வ:

கதமே சுமாதகஎதஎாக விக்சமே உலாத அதிகாஎச மகா
சங்கே காதங்கத சாசுக சங்கே சுகாதிசிஉத சுக மகாகோடி

யே கஎாதகூகதகாஎக கோடியே எஎாதசுகத்தாஆகி யோச

ஐ உயரமும் மக மேரு மலையைப்பார்க்க சமாதசுடுதிாேஎக சமு.

த்திரமே ஸ்எாதஎ.அதஉாகச மகாபதுமமே எங்ாத சுஸ்தகாச ட

து மமே ககாதல்தசாகல்- மகாவிக் மே டு சாத தடுளஉய விக் க

மே சுகாதகலதக மகாசங்கே அஉாதனகதகாக சங்கே சஉாத

கூடுதஅrஉக மகா கோடியே உசு.ாத சடுதி சாஅடு கோடியே உ.

அாதஎசதகாடுக தரம் உயரமாய இருசகும.

(இன்னும வரும்.)

(The Sevent, Welium of Monkey poip of in Ramayanam.)
A it was propised in the last number of the Morning Staா, ே shall now

யio thin to the seventy Weliums of Monkers only-And le ! :)-
ie in what part of the Island of Ceylon where Ramaand van fought,

iee seventyveliums of Monkeys cai be contained_Te surface of Ceylon

according to the be measurement of the Eglish is 20:170 ஒடியல் miles, Al

lowing that each of these monkeys occupied space whi is only a foot in

length, a foot in breadth, and a foot in height, we ind the number of Mon

key, that can si down on the wholesurice of ceylon to be 579084863,000

wich is found by reducing the number of square miles to square feet.-lithe

sewenty wellumio monkeye were placedin thisway they could not all be con

iniand of ceylon; therefore in order lingout low pan) :
they will make, it they were alse pin layers மe above the other, we di

மயிலவும் யோசனை யாச்கிமூல் உாதஉஅதகாசுல் ம. கி.1 சமுத்திய it isioweins , 579034368000 andind that there will be 12089 : 2|
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8881012608888155815581557582695587685251870921761985899459425

524.116730839714 layers or so many feet high, which reduced to miles be.
eomes

22896008406887859912809759763684222689918115884683278098

920352.163925022108.118 miles, Supposing that 10 miles make a Yojana and

roducing these miles to Yojanas we get 228960084068873599123097597686

84222639918115884683273098920352.16892502210811 Yojanas. This is 4
7000.175142444998178119995076754688831528247.59662652279000.78367

48487960 times the height of Meru which is 48000 Yojanas above the level

of the earth; and this is found by dividing that number of Yojanas by 48,000

which is the height of Meru above the level of the earth. The above remarks

shew that thet of Ceylon is not large enough to contain the Seventy

Wellums of Monkeys.

Now disregarding the true account of the extent of Ceylon, wewill take the

Hindu account which says that Lanka is 700 Kathums or 1,750 miles incir

camference and see whether these monkeys can be contained therein. The

circumference of Lanka, being 1,750 miles the diameter must be 557 miles:

and because the product of half the circumference and half the diameter gives

the area of a circle, we multiply halfof 1,750 by half of 557 and find the pro

duct to be 248687; which is the number of Square miles on the surface of

1.anka according to the Tamil statements. These reduced to square feet be

come 6798617600000; which is the number of monkeys that can be put there

em; and it they be put up in layers they will make up 103037886618758170
9044088675229527.19628194570150666119 8294129478282628224467623

8 layers o feet in height, which is 19514751.253552683883410370.3641956

097771201887406564619942069976987977699855 miles or 19514751.2535

52688888410370.864195609777 1201887406564.6199420699769879776998

5 Yojanas and 40655731778234756090439104925407520369000382793034

29582126454852874953 times the height of Meru.

(To be Continued.)

பரமார்த்த குருவின் கதை.

முதலாவது.

ஆற்றைக் கடந்த கதை.

பரமார்த்தன் என் ருெரு குருவானவர் இருக்த ர். அவர் ஏவின ஊ

ழியஞ் செய்யும்ப மட்டியும்,மடையலும்,பேதையும், மிலைச்சலும்,
மூடனும் என் றைவர் ஷேர்களாய் இருந்தார்கள். இவர்கள் அ.ற வரும்

ாேல் கடையாக மற்றச் ஷேர்களை விசாரிக்கக் கிராமங்கள் வழி பேர்ட்

த் திரும்பி மடத்துக்கு வருகையில் ஒரு காள் மூன் ருஞ் சாம நேரத்தி

ல் ஒர் ஆற்றங் கரைச்குச் சென் ருர்கள்.

இச்த சதி கொடிதாகையால் விழிக்கிருக்கும் வேளையிற் கடக்கப்

பட்ாதென்ம குருவானவர் மிலேச்சனை ஏவி ஆற்றின் கித்திரை சோதி

க்க விட்டார். அதற்கு இவன் புகையிலைச் சுருட்டிலே ப்ேபற்ற

வைக்கக் கையிலேந்தின கொள்ளிக் கட்டையைக் கொண்டு போய் அ

தை ஆற்றையண்டாக தாரரின் அ எட்டித் தண்ணிரிலே தோய்த்த

வுடனே தண்ணிர் சுறீரென் அறு புகை தே.த. கண்டு மிலைச்சன் என்பவ

ன் பதறித் தவறி விழுக்தோடி ஐயா ! ஐயா! நதியைக் கடக்க இப்

போ தறுவாயன் று, அது விழித்திருக் த கா தொட்டவுடனே கை

ச்சுசாகம் போலே சீறித் தீயெரி கோபத்திற் புகைக் து பாய்ச்து எ

ன்ன எதிர்த்த வெகுளிக்கு சான் உயிர் பிழைத்துத் தப்பினதே அதிச

பக்தானென் றன். அதற்குக் குருவானவர் தேவ திருவுளத்திற்கு கா

ம் என்ன செய்வோம்? சற்று கோங் காத்திருப்போ மென்று அண்

டையில் இருண்ட நிழலைச் செய்து படர்ச்த பூஞ்சோலையில் உழுக்

கார்க் தார்கள். அக்கே பொழுதுபோக்க இக்த கதியின் பல விசே

ஷங்களே அவனவன் சொல்லிக்கொண்டுவருமளவில மட்டியென்பவ

 ைசொன்னதாவது,

இந்த கதியி குரூரமுக சக்திரமும் பற்பலமுறை என் பாட்டன்

சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன். என் பாட்டன. வெகு வியாபாரியாய்

இருக்கும். அவர் ஒரு நாள் உப்புப் பொதியேற்றின. இரண்டு கழு

தைக% த் தாலுக் க. கூட்டாளியும் ஒட்டிக்கொண்டு சடு ஆற்றில

இறங்கி வருகையில், இடைமட்டும் ஒடுகிற குளிர்ந்த தண்ணிரிலே

கோடை காளாகக் கொள்ளச் சற்று விளைப்பாறத் தாங்களுங் குளித்

துச் கழுதைகளையுக் நிறுத்தில் குளிட்பாட்டினாகள்.

பின்பு அக்க ை குச் சென் றவிடத்தில உப்பெல்லாத்சையும் ஆறு

தின் றதுமல்லா பல ருய்த் தைத் திருந்த கோணிகை வாயைச் சற்

அர் திறவாமல் அற்புதமாய் உபபெலலாஞ் சொரிக் திவிட்டுத் திருடி

*The kathams were reduced to miles by multiplying the number of kathams

பy 24 on supposition that 2 miles make a katham. It must here be remem.

bired that akatham, as it is used in the Continent, equals 10 miles. The for.

mer was taken on the authority of the Tamil Arithmetic which is now in

னதாகக் கண்டார்கள். ஆகா! இச்த உப்பைப் பிடுக்க்ெகொள்

ருந்ததினலே அல்லோ எங்களை ஆறு விழுங்காமல் விட்ட மக

ன்மையென் அ அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்களென். மட்டி :

ன் மூன்.

அதற்குப் பேதையானவன் மற்ருெரு செய்தி தவச்அென்.

த ஆற்றுக்குள்ள உபாய தந்திரம் திருட்டுகள் மெத் ச என் அணி

கடந்தது, கேட்க. ஒரு காய் திருடின ஆடடுக்க நீக்கண்டத்

வாயிலே கவ்விக்கொண்டு நடு ஆற்றிலே தீக் திப் போகை பிற் க. .

க ஆறு வேருெரு மாமிசத் துண்டு தண்ணி ரீலே காட்டின சாம்.

யோவென்ருல் ஒரு கபடில்லாமற் கண்டது பெரியதென் அ தோ

னதிளுலே கவ்வியருக்த துண்டத்தை விட்டுப் பெரியதைக்க வ்:

மிழ்ந்தினபோது அதுவும் இதுவும் போயிற் று. சாபும் வெ.

யேஊரிற் சென்றதென் ருன்.

(இன்.அம் வரும்.)

THE ADWENTURES OF THE SURU N00DI.E.

(By Beschi.)

First Story.

0f the passage oper the Riger.

There was a Guru whose name was Noodle, who had tive disciples

wing under his command, Blockhead, Idiot, Simpleton, Dance and Pool. 1

having all six gone on foot through the surrounding willages, to makesoா

quiries respecting other disciples, were on their return to their Maயா, !

one day, they arrived in the third watch, at the bank of a river.

Under a notion that this was a cruel stream, which, in consequence, !

not be passed while it was awake, the Guru gave orders to Dance, மக்

patched him to ascertain whether the river were asleep. Upon this bei:

with a segar, and carried with him, a firebrand which he had borne inhis .

and without approaching the river, kept aloof and stretching out the brவ

arms length, dipped it into the water.

Observing that as soon as he had immersed it, the water smoked with :

sing noise, away Dunce ran, hurrying, stumbling and tumbling, and cried

10 Master: Master this is not the time for pasing the river. It is aw

and no sooner had l touched it, than it few into a passion, hissed like :

nomous serpent, and smoking in fierce rage, leaped and rushed at me.

indeed a wonder that l escaped with the preservation of my life. To thi

uேru replied, What can we do in opposition to the ditine will: We

wait a little while." So saying, they eat down in a spreading grove bar

which formet a dark Shade, and as each was relating, in ன்der to as

time there, different circumstances regarding this river, Blockhead poi
follows:

"I have many a tiறe heariறy Grandfather tell of the terocity and a :

ness of this streaறு. My Grandthther was a great merchant. Oneday, he

a companion of his were driving along two asses laden with bags of sit,

when they had descended into the middle of the river, they washed ilems

in the cool water, which was running up to their waists, (for, as it was in

hot season, they were somewhat fatigued) and stopping the asses they b.
them also.

"On arriving afterwards at the opposite bank, they saw, not only tha

river had devoured the whole of the salt, but that the salt had all been a

culously drawn out, while the மouths of the gunny bags, which were

sewed, were not in the least opened. They Congritulated themelves,

ing, ha ha! since the river has seized unon this ill, is it not agreat ie
that it has left us unswallowed?’’

Upon this Simpleton began another anecdote. The stratagens, wiles

thefts of thisriver have been numerous even in my lay. Listen to me

dog holding tist in his mouth a piece of mutton which he had stolen,

swimming in the middle of the stream, when the river deceifully alie

its water another piece of fesh As for the dog, he conceived, that, wit

any deceit, what he saw was the bigger, so when quiting the piecewid

held, he dived to smap at the larger one, both the oie and the other disapp:

இ. and the dog went home empty.' (To be Continued.)

நடன கண்டன.

(Reproof of Dancing.)

கிறிஸ்துமார்க் சக் குருவான ஒருவர் தம்முடைய

பையார் கூத்து விளையாட்டிலே பிரியப்பட்டவர்களா

:

_

ங்

_

நடத்து வருவதைக் கண்டு அவர்களைக் கடித்து ட

தி சொன் ஞர். அதற்கு அந்தச் சபையாரித் சிலர் ம

திலே கோபமடைந்து கூத்தாடுகிறதிலும் பார்ககிற

இம் என்ன பாவமென்று எண்ணிக்கொண்டு
common u58,

கு
கு
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ானவரை மடிக்கும்படி ஒரு காகிதம் எழுதினர்கள்.

ன்னவாகுல், குருவே,பிரசங்கியின் புத்தகம், க. அதி.

வசனம். அழுகிற காலமுமுண்டு, நகைக்கிறகாலமு

நண்டு, புலம்புகிற காலமுமுண்டு, கூத்தாடுகிற கால

முமுண்டு என்று எழுதியிருக்கின்றது, ஆகையாற் கூத்

ாடுகிறகாலமுமுண்டு என்னும் பிற்பகுதியைப்பற்றித்

பவுபண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுக்குப் பிரசங்க

பண்ணும்படி மன்முடுகிருேம் என்பதே'இந்தக் கா

தத்தைக் குருவானவர் வாங்கி வாசித்துக்கொண்டு அ

தப்பற்றி ஒன்றும் பேசாமல் வைத்துவிட்டார். இா

ண்டு மூன்று கிழமைக்குப் பிறகு அந்தச் சபையார் ம

படி ஒரு காகிதம் எழுதித் தாங்கள் கேட்டபடி என்

ாசங்கம்பண்ணவில்லையென்றும் வருகிற ஞாயிற்றுக்கி

மை தங்களுக்கு மறுமொழி சொல்லவேண்டுமென்

ரங் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அதுபோலக் குருவானவ

நம் ஞாயிற்றுக்கிழமை யன்று சபையாருக்குச் சொ

iனதாவது, சபையாரே, கூத்தாடுகிறகாரியத்தைப் ப

இப்பொழுது நான் பிரசங்கிக்கத் தேவையில்லை, எ

னென்ருல் அதிலே நீங்கள் மெத்த விழிப்புஞ் சுறுசுறு

புமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதிலே இள

சரித்துப்பின்வாங்குங் காலத்திலே எச்சரித்துப் புத்தி

சொல்லலாம். இப்பொழுது விசுவாசம் அன்பு முதலா

ன ற்ேகுணங்களிலே குறைவுள்ளவர்களாயிருக்கிறபடி

பால் அதைக் குறித்துப் புத்தி சொல்லிவருகிறேனெ

க்ருர் என்பது, கூத்தாடுவது வேதத்தின்படி நியாய

மென்றெண்ணின சபையாரைக் கண்டித்தது.

பலபாஷைப் பழமொழி.

(Old Sayings.)

ஒருகாசுபேணில் இருகாசுதேறும்

பற்றிற்பெரும்பொருள் பாரயோசனைசெய்

இளமையிற்சோம்பல் முதுமையில்மிடிமை

இளமையில்முயற்சி முதுமைக்காஅறுதல்

கோபிகுதிசைமேத் டிேவாளமில்லான்

உம்றசினேகிதன் உயிருக்கமிழ்தம்

#அருப்பொருமை தனக்கேதண்டனை

மெய்த்தொழிலென்றும் மெய்மைபயக்கும்

தேருச்செய்கை தீராச்சஞ்சலம்

மனச்சாட்சிகுற்றமேல் மறுசாட்சிவேண்டாம்

ாட்சென்றீயகொடை நடைகூலியாகும்

உத்தமசேவுகன் சுத்தவெசமான்

மரியாதையில்லன் மகிமையற்ருன்

அகத்து மிலன்பு முகத்துறுமின்பு

இக்கமுள்மனதிற் றுன்பமேனவேறே

அன்புள்ள குணம் அலையில்லாநதி

குற்றமனச்சாட்சி கூடிவாழ்சத்துரு

ஆஸ்தியுள்ளவனே ஆஸ்திக்கடிமை

விபசாானெண்ணம் வேசைக்கடிமை

கபடவின்சொல்லினும் கடியசொல்லே நலம்

பகுத்தறியாமற்றுணியாதேபடபடப்பாகச்செய்யாதே

சொல்வளமில்லாநற்கதை சொல்லில்துவே தற்கதை

சளுக்கன்சத்துருதனக்கு சவளிக்காானுக்குமித்துரு

ஞாபகமில்லையென்றெவன்சொல்லான் ஞானமில்லையெ

ன்றெவன்சொல்வான்

நிமிஷிநேர நீடியவின்பம்

மனதில் இருக்கும் இரகசியம் மதிகேடனுக்குவாக்கிலே

பு தி ன ச் சங் க தி க ள்.

சுப்பிறிங்கோடு.

சிறீ அங்தோனி ஒலிபர்து இராசா ஆடி மீ. கல். தி". பில் அன்

அறு றிெமினற் காரியங்களை முசித்துப் பிறகு க.க. தி". சிலிற் காரி

யங்களை விளங்கி அத்தையும் ஆவணி மீ. டு. தி" வியாழக்கிழமையி

ல் அன்று முத்ெது சு. தி". கனம்பொருக்திய பேர்சிவல் ஐயா அவ

ர்கள் ஸ்தாபித்த பெண்பிள்ளைப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போய் அப்ப

ள்ளிக்கூடத்தைச் சோதனைபண்ணிப் பெண்பிள்ளைகள் படித்த படி

ப்புசளிலே மிகவுங் தேற்றமுள்ளவர்களாகக் காணப்பட்டதைப் பார்

க்கும்பொழுது மிகவுஞ் சந்தோஷமடைந்து, எ. தி'. சனிக்கிழமை

இவ்விடம்விட்டுக் கொழும்புக்குப் போய்விட்டார். இன்னும் இதற்

கிடையே ஆவணி மீ. உ. தி", திங்கட்கிழமை அமரிக்கன் மிசியோ

3னச் சேர்த்த உடுவிற் பெண்பிள்ளைப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போப் அ

வர்களையும் படிப்புச் சோதித்தார்.

ஒவ்வொரு கோட்டுக்குஞ் சேர்ச்த அக்தர் தப் பிறர்க்கிராசிமார் வ

முக்குக் காரியங்களை எழுதும்பொழுது உள்ள ஒழுங்காகவும் நல்ல எ

ழுத்தாகவும் எழுதுவது மிகவும் அவசரம் என்பதைப் பற்றி இரா

சா சிவிற் காரியங்கள் விளங்கின வேளையில் மிகவும் வற்புறுத்திப்

பேசினா.

இன் லுஞ் சங்கான சொத்தாரிஸ் கள்ளக் கையெழுத்து வைத்த

காரியத்தைப் பற்றி வலிகாமம் டிஸ்திரிக்கோட்டு தேவான் வில்லியம்

வறவி என்பவர் தெளிவாய் விளங்கி அந்த சொத்தாரிஸ் செய்த மா

அறுபாட்டையுங் கள்ளத்தையுங் கண்டுபிடித்த சாமார்த்தியத்துக்காக

இராசா அவரை மெத்தப் புகழ்ந்துகொண்டார். இச்த சொத்தாரி

ஸ் உடைய காரியம் அம்முறை கூடின சுப்பிறிங் கோட்டிலே விளங்

கிக் குற்றவாளியான திகுற் கடினமான ஊழியஞ் செய்துகொண்டு

எழுவருஷம் விலங்கில்லாமற் சிறைச்சாலையில் இருக்கவேண்டுமென்ற

நீர்ப்புண்டாயிற் று.

இயாழ்ப்பாணம் டிஸ் கிறிக்கோட்டைச் சேர்ந்த பிறர்க்ரொசிமாரி

ல் ஒருவாகிய, சி, கோக்கு என்பவர் சுப்பிcங் கோட்டுக்குப் பிறர்க்

கிராசியாகச் சறுக்கிலே நியமிக்கப்படுவார்.

கொஞ்சகாவக்கு முன்னே இவ்விடத்தை விட்டுச் ைேமக்குப்போ

பிருக்க கனம்பொருக்திய வில்லியம் அறிவி ஐயர் அவர்கள் விவாகமு

ம் முடித்திக்கொண்டு ஆடி மீ உதி- ஒறியக்தல் என்ற கப்பலில்

ஏறி அலக்கு சக்தறியாவழியாக இவ்விடம் வருகிருர்.

பிறிம்ருேனியா இராச்சியபாரத்திற்குச் சேர்ந்த இலங்கை முதலா

ன சிறிது ஊர்களின் எற்றுமதி இறக்குமதியான'அரிசி புடைவை மு

தலான சாமான்களுக்கு, r. க்கு பத்துவீதம் இருக்த ர்ேவையை இப்

போ, ன, க்கு ச. வீதமாகக் குறைத்துப் போடும்படி சமது இராசா

த்திக்குச் சித்தமாயிற்ைென். சம்புகிருேம்

ஒர் இந்து குணப்பட்டது.

செனமல் அசம்பிலி என் அம் கூட்டத்துக்குச் சேர்க்க ஓர் வரவிய

ன் குணப்பட்டு, சங். அன்றர்சன் பாதிரியாா கையிஞல்ே ஞானஸ்

குனம் பெற்றுத் தனது சாதியொழுங்கை முற்ருக விட்டுவிட்டானெ

ன்.டி அறியச் சக்தோஷப்படுகிருெம்.

Tெ10.

னேதேசத்துக்கு இங்கிலீசுகாார் அனுப்ப இருக்கிற, ள. துருப்பு

க்களையும் அவ்வடத்துக்குக் கொண்டு போகிறதற்குக் கப்பல பொ

ருக்தி, ஸ்டுதி. பவுஅக்கு மூன்று கப்பல் பிடித்திருக்கிருர்கள். மேற்

ப்டி (அா) பேர் சீனத்திக்கு உடனே போகக் கற்பித்திருக்கின்றது.

றி. பொற்றினசார், என்பவர் சீனருடனே யுத்தஞ் செய்யும்படி

க்கான முகாந்திரமாய்க் கொமிசாராக அ.அப்பப்பட் டிருக்கிருசெ

குற்றமறைப்பதில் மற்றெஅகுற்றம் ன் து கேள்விப்படுகிருேம்.



160 உதயதாரகை.-MoRNING STAR,

இUIMARY ) NEws.

JAFRNA.

Supreme Court.

The Criminal Session having terminated on Friday the 30th July, the Ap

Pelie Court commenced isiting on Saturday the 21st There wereuழ்.

*கார் 0f80 Appeal cases in the List, all of which were decided by the Chief

'sice in soil of these cases Mesis.Advocates scமr and Srkri.cs were

"tained on one side and Mr. WANDERsாaAAT EN., Proctor for the Prisoners

" he other. The case of MANDRAwADy CuமERsA a Moor merchant

'e Coast, against ooமபMAIEEE Marcair, a trader in Jaffna was decided

Appealin four of the former. The case was one relating to some trans

tேion in Chanks, and excited considerable interest among, the Native mercan

'e coமறயiy. The decision gave universal satistaction. The Plainitis a

"ஆetle Chank merchant and has extensive dealings on the Coast and here.

Tecivil Session closed on Tharsday the 5th August and the Chief Justice

lei; fna on Saturday the 7th.

W:Bபதாg Esi, District Judge of Walligamoe was at complimented by

1is Lordship the Chief Justice on the zeal and activity he displayed in detec

ligand bringing to trial the Native Nolary of Sangana, who was convicted

'forgery and entenced to 7 years imprisinment at hard labour-Commu
wicated. _

- hit e Proctors.-The Chief Justice during the Civil session pointed

ou 0 the Proctors of the different Courts in the Province the neceity of

writing out their pleadings in dae legal form, and in a clear and legible hind.

Examination of the Wesleyan Girls School.

The examination of Mr. PERcivAL's superior Girls Schooltook placebe

fore Sri ANTHor OLIPHANா on Friday the 6th instant. The pupils, we

பderstand, acquitted themselve much to the credit of their instructors, and

இபt ANTH0Nr expressed himself highly gratified with the progress the young

பகies were making in their studies.

The REv. W. AbடEx, and Mrs. AD.Ew of the Church Missionary Socie

ty, formerly stationed a Nellore, eailed July 2d for Alexandria in the Steam

* Oriental, un his return to Ceylon.

(From the Colombo 008...)

Ceylon Duties upin East Indian Produce and Manufactures.

The order of the uெeen in Council, which we formerly sid was to be issu.

*d in hurt line, appears in Saturday's Gazette, and declares that froய

தா. after the time when this order shall be ulade known in the Colonies here

பகier mentioned by Proclamations of Governors of the said Colonies respec

:y, the duties now levied at the Cape of Good Hope, Ceylon, New South

Wiles Wan Dieman's land, Western Australia, Southeri Australia, and

New Zealand, யுon articles the produce and Manufacture of the British pos.

s-sion, in India shall be reduced or altered to the saயe rates as are nowim

10:ed upon similar Articles the produce or manufacture of the United King

:m or of other British possessions. By this order, we believe the daties on

tice, Cloth, and other iticles from the coast will be reduced from 10 per cent

to 4 per cent.

Legislative Council.

'The meeting of the legislative Council has been postponed from the 9th to

Monday the 16th instant. .

Projected ordinamees.

Drafts of the following ordininces to be brought before the nest Legislative

Council, appear in the Gazette.

For establishing an aniform Rate of Tolls on the Road from Colombo to

Andy and Ganpola, and on the Road from Kandy to Gamolய.

To amend the Schedules annexed to the Ordinance No. 18 of 1840-to de

fry the Supplementary Civil Contingentcharges of sundry public departments.

An ordinance for prohibiting the importation of Rum and Rum Shrut the

produce of certain places.

for the Suppression of Wagrancy, and the Punishment of ldle and Disor.

eேry Persons and Rogues and Wagabonds,

A1A1) RAS.

Compersion of another Hindu youth. _

Another of the pupils in connexion with the General Assembly's Institution

in trabaloo Chitty Street, we are rejoiced to montion ,has been received into

tte Christian church by the rite of biptism. On luesday week the youth in

புறestion (S. Eterajoolbo) who has attended the School upwards of two years,

பd wished baptisin for the last half year, at his num carnest request, had

tnt holy ordinance administered to hit by the Rev. Mr. Anderson. Etera

oloo is entirely abandoned caste, we are informed, and in tact given up al

: Christ. May he hold fast his profession without wavering, and be

fithful unio death."-Madras Herald.

CH1NA.

TRoops ron Criti A.-A contract has been concluded for tonmage for the

conveyance of 1000 troops which_Government are about to sen, 10 China.

Threevessels have been taken up for this service, at it charge to the public of

215,000.

Aireement of 800 மen has been ordered immediately to China. The

பrgency of the case and the advantageous ofer of the Company inde:

owners of the three fast-sailing ships, the Tartar, Earl of Hardம:

Carmatic, to take them to their destined stations, and tender for t .

service, which was iமmediately accepted.

'The Thames East Indiaமam tendered or and was accepted by theC

ny for the conveyance of troops to Calcutta, inmediately after wick ,

tisements for the tender for the conveyance of 400 more troops to C.

were issued.

SIR H. PoாாINGER.-We are given to understand, from a யா

which reliance Inay satel, be placed, that the instructions given to Si !

tinger on proceediபg as Commissioner to Canton, were warlike agris

Chinese to an extreme.-0perland Intelligence.

we have received some Clina papers and n letter from a friend wit

Expedition, but though the former have been anticipated by a few dr) 1

intelligence, which, we gave in our last-the latter conveys information,

as it cones from good authority, is most importal.t. Our corresponder .

they are anxiously waiting the return of the Commodore-expeciedi :வ

days. The expedition was to proceed northward in about 30 days, and

expected they would wait at Amoy till the reinforcements of troops aா

when they were to push on to Pekin, which confirms the announceாக

பade a short time since that the destination of the Jupiter is the impera

Colombo 0,

The overland express, with English news to the 5th of July, has aா.

Parliament was prorogued by the Queen in person on the 22d of lம.

shortly alterwards dissolved, and at the date of the imail's departure i :

tion warfare was being carried on in all parts of the United Kingdom 11:

turns were then nearly equal, but the general opinion was that le1.

would at the close of the strife have a stal majority in their favoய. . .

AMERICA.

The Great Western steam ship arrived on Saturday night at Brisel, .

brings with her American papers to the 19th of June she also bringst:.ே

ernor General's (Lord Sydenhan's) speech, to the newly assembled

பent of the United Canadas at Kingston, Nothing was known of the fr

dent seamer in the United States in Congress they were very disவ.

long and angry debate had taken place on the release of Col. McLல.

of the speakers assuming a warlike tone, which was however conder

the greater number. Ile discussion terயinated in the adoption of ம

to refer the matter to a committee on foreign affirs, who have it noன ம

their consideration, Lord Sydeliam iய his speech coமமents in stron: :

upon the matter.

SMITH's AN) ARRTER's SH01.

Mr. RARமERick Ki legs leave to acquaint his Customers

put ic in general that the above ship has been opened at his residence

2d Cross street in the Pettah of Jaffna from this day forward, and that le

le ready to execute all orders which may be directed to him in the abo

of business to the satistiction othis employers.

Jafa tugust 2d 1841.

AP0TIECARY'S S101.

Mr. GERuா H.N.Ry LUManuc GEN begs to inform the Public that

tends shortly to open am Apothecary's shop in the Town of Jaffna wher

will expose for sale all kinds and descriptions of medicine at a moderate

A supply of the best medicines to his order is already arrived in Cole

from England, and may in a few days more be received in Jaina.

All orders from outstations will be punctually attended to.

Jaffna July 31st, 1841.
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