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OF THE MORNING STAR FOR 1842.

AccoaமINc to the intention announced in No. 23, of

is paper we now proceed to lay before our Readers a

rier view of our plans and prospects for the 2d. Wol of

he Morning Star.

The paper will be devoted as heretolore to Education,

science, and General Literature, and to the dissemination

articles on Agriculture, Government and Religion, with

brief Summary of important News.”

Articles on these subjects, it judiciously prepared, will

ford a full and varied intellectual repast; the best adap

ed in our view to awaken and invigorate the minds, en

largetheviews, and improve the understandingsand hearts

ol our readers. In the discussion of articles on these sub

jects we shall aim to explode prejudice and superstition,

and to take truth and experience alone as guides, EV

ery candid inquiry after truth will be met with a spirit of

andor, and in no instance shall we knoteingly publish

aught that is detractive and slanderous, either of the |

persons or opinions of our fellow men. Weshal in short,

endeavour to make the Morning Star worthy of the confi

dence of the native community, by bringing to their no

tice, and urging upon their attention, through its columns

டsuch facts and considerations as will lead them to think,

intestigate, and form their oun opinions of things on

the grounds of truth and reason.

In regard to Science and general Literature, we are f

wored with correspondents who have promised us their as

istance, and whose favors will be highly esteemed.

we hope to enter on the discussion of moral and reli

gious subjects with more spirit than heretolore, Men need

to be reminded again and again, because it is a truth

though generally admitted, which they are most likely to

disregard in practice, that Religion and Morality are of

all others, the most important concerns, We need not

el our Readers, that our standard of truth on these sub

jects is THE BIBLE, and we shall hope, in the spirit of

that benevolence which the Bible inculcates, to advocate

according to our ability, as time and occasion shall allow,

the great principles of truth and righteousness which it re

weals, We shall also urgeupon the attention of our readers

the character and object of Christ's mission to earth, which,

as announced by angels from heaven, and as shewn in

his life and death, and in his doctrines, are eminently,
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We shall hope to furnish occasionally, Articles on Agri

culture, Medicine and Lau, and invite the attention of

our Correspondents to these subjects, as worthy of being

better understood than they now are by the Community

at large. -

By the favor of our friends we are enabled to announce

the following as a part of the materials we have for en

riching the columns of our paper next year.

1. Historical Sketch of the Pandyan kingdom.

II. Outlines of Geography with Maps.

III. Continuation of Good's Book of Nature.

IW. Continuation of Williams Narratue.

W. Continuation of Brief Descriptions of Animals

uith cuts on a comparative scale.

W. History of Ceylon.

WII. The second part of Pancha-Tamtra-Kate.

VIII. Selectionsfrom the Kural, with Translations.

IX. English Simonymes toith examples illustrating

their uarious use. Koran.

X. Life of Mohammed, with Translations from the

XI. A monthly Panchangam.

We have it in contemplation to ofter small premiums

for the best Articles on subjects that shall be named,

which we think will, it carried into effect, operate still fur

ther to advance the Paper in the interest and good feeling

ofour readers.

We now come to our pecuniary concerns, and have the

pleasure to state-that the friends of the Morning Star

are too well convinced of the good it has done, and is likely

to do-to think of suspending its publication. At the

same time it is proper to state, that it is carried on at con

siderable pecuniary loss, in a quarter where it ought not

to be borne, it it were possible to have it otherwise. The

price of the paper is not enough to cover the expense ex

cept in the disposal ofa much larger Edition than is likely

to be soon demanded. On the other hand, if the price

were increased, it is believed that the Edition demanded

would be much more limited, so that an arrangement of

this kind to have the paper sustain itself would be unavail

ing.

Our hopes in this respect, therefore, rest on our friends,

whose valuable Agency has done so much to place the pa

peronits presentrespectable footing, andwhose Serviceswe

very gratefully acknowledge. On them we must mainly re

ly for an extended circulation of the Paper, and we should

hope that by a little extra exertion our subscription List

might be considerably increased. We are convinced that

their services, though attended with some trouble-will at

PL.' fordthemmuchsatistaction, as havingcontributed to diffuse
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ight and knowledgeamongst the community ofwhich they

are members.

Nearly 1,000 Copies of each No. have been published,

but our subscription Listamounts to only about600, So that

we have about 900 Copies in Wols and as the greater part

of the matter published is of a standard character, its value

will not be allected by the lapse of time, and we shall there

fore hope to dispose of these, which will materially aid in

the support of the paper. The Index of the first Vol. pub

lished with this No. will be suficient,we conceive, to recom

mend the work to every native who has a taste for reading,

and especially to the Tamil Student of English and the

English student of Tamil.

In order to put the paper on a footing to support itself,

2,000 Subscribers are needed, a large number for India,

we know,-but still we are confident that this number will

gradually be obtainable, as the object and character of the

paper are understood and appreciated.

There is another source, from which we are encouraged

to expect some material pecuniary assistance, wiz. a de

partment for ADWERTISEMENTS. We think that the

circulation now given to the Star renders it a very appro

priate and valuable medium for giving publicity to Goல

ernment Notices, and all sorts of information that concern

the native community.

In order that the facilities of this department may be un

derstood we add a List of our Agents and the number of

copics circulated in different parts of the Island and Con

timent.

Jaffnapatam Mr. P. C. GRENIER 20 copies

Chundicoly M. J. PowIRRAYAsINGEM 12 :

Hannarpanறு S. TAMPIAHPILLw 20 :

tlanepறு C. A. GooமRICH 53 :

_ 20 ::

0odoouille and Tillipally 25 :

Batticotta 10 :

Waranறு and Chaபagachery ] () :

Pt. Pedro 7

Pungooduteuo P. NAGANATHERPILLy 10 :

Moolliteப0 A. Mc FARLAND 10 :

Batticaloe S. A. ALLEGEcoN, Mop. 20

Mammaar M. S. PowIRRAYAsINGEM 10

. (MoமடIAR.) 7 :
Calpentum J. WooDHuLL 27 :

Trincomalie 7 ::

48 _

Colombo P. CANரIMANADAN

Kandy REv. W. OARLEw 26 ::

_ 12 ெ

ாழு.ே ; REv. T. BRoTHERTON 30 :

Treuandrum G. C. RoBERTs Esடி. 10

Madura Rறv. R. D. W. WARD 100 :

_ REv. R. O. Dwar 85

REv. J. J. LAwRENCE

Madras P. R. HUNா Esq. 12 -

Palam.cotta 4 -

Cuddalore 5 .

Single Subscribers. 13 -

ADWERTIsEMENTs will be inserted in the Morning Star மe

rate of one penny and a halfa line f the first insertion and a: Peா

a line for the second and subsequent insertions,-recloning the tre வ

Long Primer size, or 7, Lines to an inch. _

The PRICE of the Paper is one hilling a parter, payable in 21.

wance.

To Agents who subscribe for tem copie: and pay in adeace, ம்.

price is mine pence n quarter.

To those who subscribe for tuenty copies and pay in adcance, பி.அ

price is sia nence a quarter.

N. B. Postage extra.

CORRESPONDENTS may send their Communicationsport paங்கள்.

dressed to -Theநாons o THE MoRNING STAR, Batticotta, Ja5வது

தஅளச.உ.ம். ஆண்டின் உதயதாரகையின் வரவைப்பற்றி.

உதயதாரகை உக. ம் சஞ்சிகையிற் குறித்த கருத்

கப்போல அதின் இரண்டாம் புத்தகத்தைப்பற்றிட

யோசனையுங் கருத்தும் இன்னவென்று சுருக்கமாய்

வாசிப்பவர்களுக்கு இப்பொழுது அறிவிக்கிருேம்.

முன்போலவே இப்பத்திரத்திற் கற்கை, சாததிசம்,

பொதுவான கல்வி, பயிர்ச்செய்கை, அரசாட்சி, மா

ர்க்கமுதலானவையைப்பற்றியும், பிரதான புதினச்ச

ங்கதிகளைப்பற்றியும் அச்சடிக்கப்படும்.

இக்காரியங்களின் பேரிற் செய்யப்பட்ட பிரபந்த

ங்கள் மனதுக்குப் பூசணமும் விகற்பமுமான 2_ன

வாயிருந்து வங்களெண்ணத்தின்படி மனதை உயிர்ப்

பித்து ரப்படுத்தி வாசிப்பவர்களுடைய கருத்தைக் கூ

tமையாக்கி அறிவையும் விவியத்தையுந் தேற்.அதற்கு

வளப்பட்டதாயுமிருக்கும். இக்காரியங்களின் பேரா

நீசெய்யப்பட்ட பிரபந்தங்களை ஆராயுமிடத்துப் பி

டிவாதத்தையும் அவப்பற்றையுஞ் சின்னபின்னப்படு

த்தவும், சத்தியநெறியையும், அநுபவசித்தியையும்

அாலாகக்கொள்ளவுஞ்செய்வது நமது நோக்கமாயி

ருக்கும். சத்தியத்தையே விரும்பிப்பண்ணுகின்ற வி

சாரணையெதுவும் சுத்தகுணமாய் அலகிகரிக்கப்படுவ

தேயன்றி அதற்குமாருக நமது பிறப்பானவர்களில்

ஆருக்காகுதல் அல்லது ஆ டைய எண்ணத்துக்காகு

தல பின்னமானதும் அவர்ேத்தியானதமான காரியக்

களை எவ்விதத்திலும் மனசறியப் பிரசுரஞ்செய்வி

யோம். சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகில் இந்துக்களான

வர்கள் சத்தியத்தையும் நீதியையும் பற்றித் தங்கள் க

ருத்துககளைச் சிந்திககவும் ஆராயவும் உறுதிப்படுத்த

வுந்தக்கதான விசேஷங்களை அறிவித்துப் புலப்படுத்

அவதிளுலே உதயதாரகையில் அவர்கள் பற்றுவைக்

கத்தக்கதாயும்பண்ணத் தெண்டிப்போம்.

கற்கைசாத்திரம் முதலானவைகளைப்பற்றி எங்களு

Dindigul க்கெழுதிக்கொண்ட சிலர் இன்னுமெங்களுக்கவ்வித

மான சகாயஞ் செய்வோமென்று வாக்குப் பண்ணியி

:
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ருட்பதில்ை அவர்கள் சகாயத்தை மிகவுங் கணிப்பா

யெண்ணுகிருேம்.

சன்மார்க்க நன்மார்க்க முதலானகாரியங்களை முன்

னிலுமதிகவுணர்வோடேபராமரிப்போம். சன்மார்க்

க நன்மார்க்கமென்பவை மற்றெக்காரியத்திலும் வி

சேவித்தவையெனயாவருமொத்துக் கொண்டாலும்

அவை செய்கையினிடத்து மறுக்கப்படுதலினுல் அக்

த உண்மையை மென்மேலும் வலியுறுத்தவேண்டு

மென்று நினைக்கிருேம். இக்காரியங்களில் நாங்சள்

கொள்ளுஞ் சததியநிலை விவிலியவென்பதை வாசிப்ப

வர்களுக்குச் சொல்லவேண்டியதில்லை. விவிலியபோ

திக்கின்ற தருமக் கருத்தினுடனே எங்களியல்புக்குங்

சாலமிடமுதலான சமயத்துக்குக் தக்கதாய்க் கூடிய

ளவு அகில் வெளிப்பட்டிருக்குஞ் சத்தியம் நீதிமுத

லான நெறிகளையும் பரிபாலனம்பண்ணுவோம்.

பயிர்ச்செய்கை, வை கதியம் தருமசாத்திரம்முத

லானவைகளைப்பற்றிய பி. பந்தங்களை இடைக்கிடை

யே அச்சடிக்கவும் இப்பொழுது சனங்கள் அவைக

ளைப்பற்றி அறிந்ததிலும் அதிகமாயறியும்படிக்கானத

குதி அவைக்குண்டென்று எங்களுக்கெழுதிக்கொ

ள்ளுகிறவர்களுடைய மனதிற் புலப்படுத்தவும் விரு

ம்பியிருக்கிருேம்.

வருகிறவருஷம் எங்கள் பத்திரிகைகளிற் பிரசுரஞ்

செய்யநினைத்திருக்கிற காரியங்கள் இன்னின்னவென்

அறு எங்கள் சிநேகிதருடைய சகாயத்தினுல் அறிவிக்கக்

கூடியதாயிருக்கின்றது.

க. பாண்டிவளநாட்டுச் சரித்திரக் குறிப்பும்,

உ. புவனசாத்திரப் பொழிப்பும் அதனை விளக்கு

ம் பட விபரங்களும்,

க. கூட் என்பவர் செய்த பிரபஞ்ச நூலும்,

ச. தென் சமுத்திரத்திவில் நடந்த சங்கதியும்,

டு. விலங்கியலும்,

சு. இலங்கையின் சரித்திரமும்,

எ. பஞ்ச தந்திரக் கதையும்,

அ. திருவள்ளுவர் குறளிலே தெரிந்தெடுத்த சில

விசேஷமான கவிகளும் அதனதன் மொழி

பெயர்ப்பும்,

க. இங்கிலீசுப் பாஷையில் ஒருபொருட் பலபெ

யர் விபரங்களும் அவைகட்குத் தகுந்த உதா

ான வசனங்களும்,

ல். மகமதுவின் சரிததிரமும் கோருனில் இருந்

தெடுக்கப்பட்ட சிறிது காரியங்களும்,

கை. அந்ததே மாதப் பஞ்சாங்கமும்,

இனிவருஞ் சஞ்சிகைகளில் அச்சுப் போட்டு
ப் பிரசுரஞ் செய்வோம்.

லெழுதப்படும் நல்ல பிரபந்தத்துக்குச் சில உபகார

ங்கொடுக்கவெண்ணியிருக்கிருேம் இதுவழியில்ைவா

சிக்கிறவர்களுடைய கருத்துக்கும் நற்பிரியத்துக்குந்

தக்கதாய் எங்கள் பத்திரத்தைத் தேறப்பண்ணிக்கொ

ள்ளுஞ் சித்தியுண்டாகுமென்றும் நினைக்கிருேம்.

இனிப் பணக்காரியத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகில்

உதயதாரகைக்கனுசாரிகளாயிருக்கப்பட்டவர்கள் அ

தலுைண்டான நன்மைகளையும் இனிமேலுண்டாகு

ம் நன்மைகளையும் நன்ருய்ப்பரிசித்ததனுல அத்தை

அச்சடியாமல் விடப் பிறியப்படவில்லையென்பதை அ

விவிக்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். என்ரு

அம் இத்தைநடத்துவது மிகுந்த பன நட்டத்தைப்

பற்றுகின்றதென்றும் அறிவிக்கவேண்டியது. அ

அவுஞ் சரிக்கட்டிக்கொள்ளக் கூடுமானல் அவ்வளவு

கட்டததைச் சகிக்கவேண்டாத இடமிது.

த்திரிகையைச் சனங்களெடுக்கத்தக்க தேள்வைக்கு

மெத்த அதிகமாக அச்சடித்துச் செலவிட்டாலன்றி

மற்றப்படி இதற்குப்போட்டிருக்கும்விலை செலவுக்

குக் கட்டாது அல்லதென்று அதின்விலையை உயர்த்

தப்போளுல் வாங்குபவர்கள் குறைந்துபோவார்கள்.

ஆகையால் இதேப்பத்திரத்தை அச்சடிப்பதஞல் வரு

ம் வரவுசெலவைச் சரிக்கட்டிக்கொள்ளப் பார்ப்பது

முடியாதகாரியம்.

ஆகையில்ை எங்கள் பத்திரத்தை இவ்வளவுதாரம்

எங்குஞ் செல்லப்பண்ணி நயட்பத்திவைத்த எங்கள்

காரியகாரருடைய சகாயத்துக்கும் அனுசாத்துக்கு

ம் நாங்கள் நன்றியறிந்தவர்களாயும் அவர்கள் முயற்சி

யிற் பொறுப்புள்ளவர்களாயுமிருக்கிருேம். இந்தப்

பத்திரத்தை எங்குஞ் செலுத்தும்படிககு அவர்களை

யே நம்பியிருக்கிருேம். அவர்கள் சற்று முயற்சிப்ப

கிெற் கையொப்ப இடாப்புப் பெரிதாய்விடும். அவர்

கள் இக்காரியத்திற் சற்று வில்லங்கப்பட வேண்டியி

ருந்தாலுந் தங்கள் ஊரவர்களுக்கு வெளிச்சத்தையு

ம் அறிவையும் பரப்பும்படியாகத் தெண்டித்தோமெ

ன்கிற சந்தோ விமுண்டாகுமென்று நன்முயறிவோம்.

ஒவ்வொரு சஞ்சிகையிலும் ஆயிரம் பிரதி அச்சடி

க்கப்பட்டன. ஆலுைங்கையொப்பத்திலெடுபடுவது

எறக்குறைய அறுநூறு. பின்னும் முன்னூறளவுக்குப்

புத்தகங்களாய்க் கட்டப்பட்டன. இவைகளில் மிகுதி

யாய் அச்சடிக்கப்பட்டவை நிலைபேருன காரியங்க

ளைப் பற்றியனவாகையாற் காலச்செலவினம் மீண்ட

ப்படாது. ஆனதுகொண்டு இவைகளைச் செலவிடுவ

திகுல் இந்தப்பத்திரத்தினது கருத்தை நயப்படுத்

அதும் இந்தச் சஞ்சிகையோடடுத்துவரும் அட்டவ

ணையில்ைத்தானே வாசினையிற் பிறியங்கொண்ட ஒவ்

வொரு இந்துவும் விசேஷமாக இங்கிலிசுபடிக்கின்ற

தமிழனுந் தமிழைப் படிக்கும் இங்கிலிசுகானும் இப்

- _)

Tெங் டு Tெ I_1

யாதொரு காரியத்தைக் குறித்து அதன்பெயரா புத்தகம் எவ்வளவு திறமென்று காண்டான். இந்தப்
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பத்திரம் அச்சடிக்கிறதினலே உண்டாகுஞ் செலவு

வரவு சரிக்கட்டும்படிக்கு, உத. கையொப்பக்காரர்

வேண்டும். இவ்வளவு இந்தியாவிலே தெளியாதென்ப

து எங்களுக்குத் தெரியும். என்ருலும் இந்தப் பத்திர

த்தினது திராணிக்கமும் நோக்கமுஞ் சனங்கள் மட்டு

க்கட்டி அறியவந்த காலத்தில் அவ்வளவு கையொப்

பந்தேறுமென்று நம்புகிருேம்.

அறிக்கைப் பத்திரங்களை இதில் அச்சடிக்கிறதினம்

பணத்தளவிற் சில ஒத்திக்கை உண்டாகக் கூடுமெ

ன்றிருக்கிறபடியா சற்றுத் தேறுதலுண்டு இப்

பொழுது இப்பத்திரம் எங்கும் மிகுதியாய்ப் பரம்

புகிறதில்ை அரசாட்சியின் கட்டளைகளுங் குடிசனங்க

ளைப்பற்றிய எந்தக்காரியமும் பிரசுரஞ்செய்தற்கிது

நல்லவழியென்று நினைக்கிருேம்.

இப்பத்திரிகையைச் சார்ந்த கவ்வை காரியம் விளங்

கும்படியாக எங்கள் காரியகாரரையும் இலங்கைத்தீ

விலும் வடதேசத்திலுமெடுபடும் பிரதிகளின் ருெ

கையையும் பற்றிய இடாப்பு இத்துடனே சேர்த்த

டிக்கிருேம். _

(Communicated for the Star.)

NEw YEAR's Evs.

IFAREwELI, old year ! thy destind race

Will quickly have a close,

And thou, among thy forefathers,

Wilt sink into repose.

But ere to dark obliwion's shore,

Thy spirit wings its flight,

1 fain would take thee by the hand,

And kindly say, Good night!

Por though thy lapse hath given birth

To many a stormy hour;

Though sighs and tears have mark'd the reign

Of pain's subduing power;

Yet hath its scene full oft been deck'd

In sunshine and delight;

A thousand joys my heart hath known,-

But all are past,-Good night !

And though with thee thou bear away

From life's still cherish'd store,

Days, weeks, and months, a num'rous train,

That can return no more;

Yet will the loss prove gain to those

Who walk in truth's fair light;

It brings them nearer to their home

And promis’d rest,-Good night !

We part to meet no more, old Friend,

Then let us part in peace:

Thou speedest to eternity,

Where strife and discord cease;

And I, if future years be mine,

How swiftsoeer their flight,

Will strive their purpose to fulfill,

Then wish them all Good Night. J. K.

புதி ன ச் சங் க தி க ள்.

சீனம்.

ஏமோய் கரி பிடிபட்ட சங்கதியின் சுருக்கமான கிபாம்.-சன

ம் மிகுதியிஅம் யாபாரமுஸ்திப்பிலும் ப்ெயர்போர்த சீனத்திலு

ள்ள சாத்தன் பீக்கின் கரிகளோடடுத்த ஏமோப் பட்டனத்தை

இங்கிலிக்காரர் படைவீரருடனே சூழ்ந்து வஊக்தபோது, னே

ரோ கெடிமண்டிப் பயந்து திகிலட்ைச் சதிகுல் இங்கிலீசுகாரர்

சங்கள் தேசத்தைப் பிடித்த ஆழுகைசெய்யாதபடிக்கு அவர்க

ள் பயர்து பின் காட்டி ஒடும்படி துப்பாக்கியிஞலே அவர்களுக்கு

ச் சில பல குடுகளைச் சுட்டா லும் இங்கிலிசுக்காரரில் ஒருவரென்

அெஞ் சேதப்படாமல் ஆவணி மீ. உடு. உசு. தெய தியளவில் ஏ

மோய் பட்டணம் எங்கள் அதியுத்தம் இராணியவர்கள் ஆகுகை

க்குக் கீழ்ப்பட்டதென் சீன யுத்த்திற்குப் போன மெச்சென்

னஉலக வ் என்பவர்_கற்குத்தாவில் இருக்கிற லாட்ஒக்லென் இ:

சாவுக்கு அவர் சக்கிடுத்தாராகிய மாட்டொக்கு என் பவர் வழியா

ன் எழுதி அறிவித்தார்.

இனர் எங்களுக்கு மிகுதியும் பயந்தபடியிe.அம், காங்களும் சி

திக தயிரிய வீரத்துடனே யுத்தத்துக் காரம்பித்த கி.அ.அ. அவர்
கள் எங்களுக்கு யாதொரு இடைஞ்சலு ஞ் செய்யாமவிருக்தபொ

முதி சாலும் என் அடனே கூட சிறிபொற்றிங்கர், அட்மிருல் பா

க்கா என்ற இராசாக்களும் பிளி. தேன். ' என்ற உருவிலேறி ஏ

மோயுக் கடுக்கப் போய் கின்று ஒனருக்கு அனுப்பின செய்தி என்

னவென்ருல் ஏமோப்பட்டினம் எங்கள் அதியுத்தம இராசாத்திக்

குக் கொடுத்து விடப் பிரியமோ அல்லது யுத்சத்திக் கெத்சனப்

படப் பிரியமோ வென் அறு கேட்டேர்ம்.

சீனர் பண்ணி வைத்திருக்த படை முஸ்திப்புக்களைப் பார்க்கும்

| பொழுது மெத்த வலுக்கொண்டதும் எமோய் நகருக்குட் புகுச்

அதி விழுந்து யுத்தத் செய்வது மெத்தப் பிரயாசமுமர்பிருச்சதி

கடலைப் பார்த்தாலும் கடற்கரையைப் பார்த்தாஅம் சாட்

டைப்பார்த்தாஅம் கரைப்பர்ர்த்தாலும் எங்கும் சாது வசமும்

ஏகபோகத் திக்குச் சீனர் போருக் கெத்தனமா ப்த் துப்பாக்கிக

ளே அடுக்கி வைத்திருக்தார்கள். அவா.கள் செய்து வைத்திருக்த

குட்சமுமோ மெத்தவுக் கவனிக்கப்படத்தக்கது. எப்படிபெண்

ல ஏமோய் நகரின் வாசல் துவக்கிக் கடல்மட்டுக்குங் கிட்டத் தட்

- ஒரு காசச்அக்கு மேற்படச் சீனமெல்லாரும் ஒரு திரன்ச்ட்ச்

சேர்த்து ஒரே நீட்டுக்கு மண் அங் கல்லுஞ் சேர்க் தி ஒரு சுவர் ச

ட்டியெழுப்பி அதற்குக் கோணங் கோண்மாய்க் குகே அது

த்து அவைகளுக்குள்ளே கின் மறு தங்களுக்கு மோசமில்லாமற் சத்

திருத்கவே லெகுவாய்ச் சுடும்படி முஸ்திப்புப்பண்ணி (க.க) துப்

பாக்கிகளைச் சேகரித்து வைத்திருந்தார்கள்.

ஏமோப் பட்டினம் பத்துக் காத விசாலங்கொண்டதும் பல

பல ஆாசல்கள் அதற்குஞ் சேர்த்தகமாய் இருக்கின்றன. இதில் ஐ

க் த வெடிமருத்துச் சாலைகளும் அவைகள் இயக்கும் வெகுவெகு

கருவிகளும், போருடுப்புகளும், பற்பலவித பட்ட பங்களும், பரி

சைக்கும், அம்புலில் அசளும், இட்டிகளும் பிரதானமாய் கடலு

க்குக் கிட்ட ஒரு அச்சுருக்கி வார்க்கிற குத்திரமுமுண்டு. இந்த ஏ

மோய் பட்டினம் மிகுதியும் பேர்பெற்றது. மேற்சொல்ட்பட்

ட இவைகள் எல்லாவற்றையும் இங்கிலி சுக்காரர் நிருதுவியாக்கி
ப்போட்டார்கள்.

காரியம் இப்படியிருக்கிற வேளையில் அநேக கள்ளர் கூட்டம்

பட்டணத்திக்குட் பகுக் து களவெடுக்கிற வே ைபில், கான் அவர்

களத் தயத்தும்படிக்கு என் கைபிவிருக்த துப்பாக்கியிஞலே அ

வர்களைச் சுட்டேன் ஆஅஅம யாதொரு சிவன் சேதமடோனதோ

தெரியா.தி.

இக்க வேளையில் இங்கிவீசுக்காரருடைய படைவீரர் கடத்து

கொண்ட கடக்கை மிகவுங் கவனிக்கப்படத்தக்கதும் பின் பத்த

த்தக்க அமாப் இருந்தது. ஆகுஅம் சிலபல குணவீனங்கள் கடச்

அமிருக்கக்கூம்ெ, அது இலவயென்று சொல்லப்போகாது.

பி மகு காங்கள் அவரவரே தாங்கள் தாங்கள் வர்த கப்பவி

ல் ஏரி யாதொரு குழப்பமும் இல்லாமற் போப்விட்டோம். கடை
சியா ப்ட் பார்க்கும்பொழுது எங்களிற் கொஞ்சப்பேர் காயப்ப

ட்டார்கள். சீனரில் அசேகம்பேர் உயிரிழ த்தார்கள். கொஞ்சப்

பேர் காயப்பட்டார்கள்.ஆஆ.அம் செத்தவர்கன் எத்தேைபிரென்

அங் காயப்பட்டவர்கள் எத்தனே பேரென்றுஞ்ச்ொலைக்கொன்

ஐக்க--ாதி பார்க்கிறமாதிரிக்கு உயிரிழக்தவர்களே மிகுதி. தி

ப்படியே எழுதிமுகித்தார்.
_
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