
Sundari Balasubramaniam examines Tamil print 
advertisements published between the 1920s and 1960s, 

and discovers fascinating insights of life during this period.

விளமபரம எனபது வணிக நிறுவனஙகள் தஙகள் தயாாிப்புகைள 
வாடிகைகயாளர்களிடம விறபைன சசயவதறகுப் பயனபடுத்தும 
உத்தியாகும. இனறு கணககிலடஙகா விளமபரஙகள் 
பல்வறு ஊடகஙகள் வாயிலாக மககளின மனப்்பாகைக 
அறிந்து அதற்கறறார்்பால வடிவைமககப்சபறறு 
நமைமத் திணரடிககினறன. மன உறுதி மிககவராயினும 
நிறுவனஙகளின மனைத மயககும விளமபரஙகளுககுப் பலர் 
அடிைமயாகிவிடுகினறனர் எனப்த இனைறய நிைலைம.

இனறு்பால அதிக ஊடகஙகள் இலலாத அககாலத்தில 
விளமபரஙகள் சசயய வாசனாலி, வார இதழகள், நாளிதழகள் 
்பானறைவ பயனபடடன.

60, 70 வருடஙகளுககு முன பத்திாிைககள், வாசனாலி 
தவிர ்வறு எந்த ஊடகஙகளும இலலாத காலககடடத்தில 
விளமபரஙகள் எவவாறு நம வாழகைகயில பஙகு வகித்தன 
எனபைத இககடடுைர விளககும. ்மலும ஒரு பத்திாிைகயில 
சவளிவரும விளமபரஙகைளக சகாண்டு அந்தச் சமுதாயத்தின 
வளர்ச்சிைய, அதன வரலாறைற அறிய முடியும.

சிஙகப்பூாில சவளிவந்த சபாதுஜன மித்திரன (1923), தமிழ 
முரசு (1936-1960) ஆகிய பத்திாிைககள் இககடடுைரககுப் 
பயனபடுத்தப்படடுள்ளன. 

Sundari Balasubramaniam is a Librarian with the National Library, Singapore. Her 
responsibilities include managing and developing the Tamil collection at the Lee Kong 
Chian Reference Library as well as the provision of reference and research services.

சுந்தரி பாலசுப்ரமணியம், லீ க�ொங் சியன் மேற்ம�ொள் நூல�த்தில் 
நூல�ரொ�ப் பணிபுரிகிறொர.் மேற்ம�ொள் மேவை, த�ைல் ஆய்வு, தமிழ்த் 
கதொகுப்பு நிரை்கித்தல் ஆகியன இைரின் பணியொகுே்.

100 வருடஙகளுககு முனபு சிஙகப்பூாில சவளிவந்த தமிழப் 
பத்திாிைககளில விளமபரஙகள் மிகக குைறந்த அள்வ வந்தன. 
அககாலககடடத்தில நாடடு நடப்புக்ள அதிகம சசயதிகளாக 
வந்தன. உலகப் ்பார் நிகழவுகள், ஜப்பானிய ஆடசி, இந்திய 
சுதந்திரப் ்பாராடட நிகழவுகள், காலனித்துவச் சசயதிகள் 
ஆகியைவ அதிகம இடமசபறறன.

1920களில சவளிவந்த விளமபரஙகள் அககால மககளின 
்தைவகள், கலாசாரம, அந்நிய அரசாஙகத்தின பாதிப்பு, 
மககளின விருப்பஙகள், வாழகைகத் தரம ்பானறவறைறப் 
பிரதிபலித்தன.

ப�ொதுஜன மித்திரன்
1920களில சவளிவந்த இப்பத்திாிைகயில விளமபரஙகள் 
முககியத்துவம சபற ஆரமபித்தன. 

அககாலககடடத்தில காப்புறுதித் திடடஙகள், உடலுககுச் சகதியூடடும 
மருந்துகள் அதிகமாக விளமபரஙகளில இடமசபறறுள்ளன. ஒ்ர 
மருந்து பலவைகயான ்நாயகைளக குணப்படுத்துவதாகப் பல 
விளமபரஙகைளக காணலாம. அடுத்ததாகத் தைலமுடிககான 
ைதலம அலலது எண்சணய விளமபரஙகள் அதிகமாக உள்ளன. 

(Left) உடல ்சார்வு, இரத்தச் ்சாைக, வ ிஷககாயச்சல, நரமபுத் 
தளர்ச்ச ி என பலவைகயான ்நாயகளுககு ஏறபுைடயன. படம மறு 
ஆககம சசயயப்படடது. சபாதுஜன மித்திரன [Potujana mittiran]. 
(1923, டிசமபர் 8) (பக. 1). (Call no.: Tamil RCLOS 059.94811 PM) 
(Below) சநருப்பு, கடல, வாகன விபத்து, வண ிகம நலிவைடதல 
்பானற பலவைகயான இழப்புகளுககு காப்புறுதி 
வழஙகப்படுகிறது. படம மறு ஆககம சசயயப்படடது. சபாதுஜன 
மித்திரன [Potujana mittiran]. (1923, டிசமபர் 8) (பக. 1). (Call no.: Tamil 
RCLOS 059.94811 PM).
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இனிப்புச் சுைவநீர் (்சாடா), தனியார் மருந்தகஙகள் ்பானற 
விளமபரஙகளும உள்ளன. 

மருந்தகஙகள் தஙகள் தயாாிப்புகைள எடுத்துகசகாண்டால 
உடல ்சார்வு, இரத்தச் ்சாைக, விஷககாயச்சல, நரமபுத் 

வந்தன. அைனத்துத் ைதலஙகளும முடி சகாடடுதல, உடல சூடு 
்பானற பல பிரச்சைனகைளத் தீர்ககும எனபதாக விளமபரம 
சசயயப்படடுள்ளன. 

மிக அதிகமாக வந்த விளமபரஙகளுள் உடல சகதிையக கூடடும 
மருந்துகளும ஒனறு. ஆண்களின சகதிைய ் மமபடுத்துவதாகக 
காடடப்படுகிறது. காந்தரசம எனற நிறுவனம தயாாிககும 
்லகியத்ைத உண்டால சிஙகத்ைத்ய அடககும சகதி 
சபறறவராகிவிடுவர் எனறு விளமபரம கூறுகிறது. இமமருந்ைத 
தயாாித்த காந்தரசம எனற மருந்து நிறுவனம திரு அ.சி சுப்ைபயா 
அவர்களால சிஙகப்பூாில 1930 முதல 1955 வைர நடத்தப்படடது.

அககாலககடடத்தில அதிகமாக யுனானி மருந்தகஙகள் 
சசயலபடடுவந்தன. இனறு அைவ வழககில இலைல. 
பலவிதமான ்நாயகளுககும இஙகு மருந்துகள் கிைடககும.
சித்தைவத்திய நிைலயஙகளும பரவலாக இருந்தன. இனிப்பு 
நீர், சய்ராகம ்பானற ்நாயகைளக குணப்படுத்துவதாக 
விளமபரம உள்ளது. அககாலககடடத்தில சய்ராகம பலருககு 
இருந்ததால பல விளமபரஙகளில அைதப்பறறிக காணலாம.
1936 ஆம ஆண்டு சவளிவந்த விளமபரம வணிகக கண்காடசிையப் 
பறறி அறிவிககிறது. சபண்கைளக கவரும வண்ணம 
அவர்களுககு அழகூடடும சபாருடகள் இககாண்காடசியில 
கிைடககும எனகிறது விளமபரம. அககாலககடடத்தி்ல்ய 
வணிகக கண்காடசி நடந்தைதக காடடுகிறது. 

இனறு பிரபலமாக இருககும ைம்லா 1930களில இலைல. 
ஓவலடின பான்ம மககளின சத்து பானமாக விளஙகியது. இனறு 
வரும விளமபரஙகள்்பால இந்தப் பானத்ைதப் பருகினால 
அைனத்துவித ஊடடச்சத்துகளும சபறறு ஆ்ராககியமாக 
வாழலாம என உறுதியளிககிறது. 

தளர்ச்சி என பலவைகயான ்நாயகள் குணமாகுசமனறு 
விளமபரப்படுத்துகினறனர். அத்துடன அைத எவவாறு 
எடுத்துகசகாள்ள்வண்டும அலலது பயனபடுத்த்வண்டும 
எனவும விளககுகினறன. 

அககாலத்தில மககளிைட்ய சாதிபாகுபாடு அதிகமாக இருந்தது. 
உணவகத்தில மிகவும ஆசாரமாகத் தயாாிககப்படட பானஙகள், 
உணவுகள் கிைடககுசமனறும, உயர் பதவியில ்வைல 
சசயபவர்களுககுத் தஙக இடம ஏறபாடு சசயதுத்தரப்படுசமனறும 
விளமபரஙகைளக காணலாம. 

்மிழ் முரசு
1935 ஆம ஆண்டு முதல இனறுவைர சிஙகப்பூாில சவளிவருகினற 
ஒ்ர தமிழ பத்திாிைக. இதில சர்வ்ராக நிவாரணிகள், உடலுககு 
சகதி தரும மருந்துகள், கூந்தல ைதலம, திைரப்படஙகள், மது 
வைககள், குறிப்பாக திராடைச ரசம, பீர் சுருடடு (சிகசரட) 
்பானற விளமபரஙகள் அதிகமாக சவளிவந்தன.

குலபஹார் வாசைன எண்சணய,  சந்தன எண்ைண 
விளமபரஙகள், ் காகுல கூந்தல எண்சணய என இது்பால பல 
நிறுவன கூந்தல எண்சணயகளின விளமபரஙகள் அதிகமாக 

(Top left and right) ஹினனாம, மருந்தகம தஙகள் மருந்துகள் 
பலவைககயான ்நாயகளுககுத் தீர்வு எனறும, மலிவு விைலயில 
க ிைடககுசமனறும அறிவிககினறன. படம மறு ஆககம 
சசயயப்படடது. சபாதுஜன மித்திரன [Potujana mittiran]. (1923, 
டிசமபர் 8) (பக. 1). (Call no.: Tamil RCLOS 059.94811 PM) ஹினனாம 
& லிடடில மருந்தகம லிமிட. 1938-1939. நார்த் ப்ா ிடஜ் ்ராடு. நார்த் 
ப ிா ிடஜ் சாைலயில இயஙகி வந்த ஹினனாம & லிடடில மருந்தகம 
லிமிட. 1938-1939. அனபுா ிைமச் சலுைக, ச ிஙகப்பூர் ்தச ிய 
மரபுைடைமக கழகம,ச ிஙகப்பூர் ்தச ிய அருமசபாருளகம.
(Above left and right) ச ினச ியர் மருந்தகம தஙகள் மருத்துகள் 
பலவைககயான ்நாயகளுககுத் தீர்வு எனறும, மலிவு விைலயில 
க ிைடககுசமனறும அறிவிககினறன. படம மறு ஆககம 
சசயயப்படடது. சபாதுஜன மித்திரன [Potujana mittiran]. (1923, 
டிசமபர் 8) (பக. 1). (Call no.: Tamil RCLOS 059.94811 PM). ச ினச ியர், 
மருந்தகம, சூலியா ஸடாீட, லீ க ிப் லின சதாகுப்பிலிருந்து. 
காப்புா ிைமககுடபடடது, லீ க ிப் லின மறறும ்தச ிய நூலக 
வாா ியம, ச ிஙகப்பூர், 2009.

(Below and bottom) ஆசாரமாகத் தாயாா ிககப்படும உணவுகள், 
பானஙகள் க ிைடககும எனற வ ிளமபரம. படம மறு ஆககம 
சசயயப்படடது. சபாதுஜன மித்த ிரன [Potujana mittiran] (1923, 
டிசமபர் 15, பக. 8). London: British Library. (Call no.: Tamil RCLOS 
059.9481) ்டஙக ்ராடு ரய ில ந ிைலயம அருகில இந்தியன காப்ப ி 
க ிளப் இயஙகிவந்தது. அனபுா ிைமச் சலுைக, ச ிஙகப்பூர் ்தச ிய 
ஆவணககாப்பகம.
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