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Suomalainen
N:o 77 – 7.7.1899, s2-3
– Siirtolaisuus Karstulassa ja Riwijärwellä laajenee ja laajenee yhä. Joka wiikko lähtee nuoria
miehiä suuret laumat wieraille maille. Ja pääasiallisesti tuon on waikuttanut pelko, että Wenäjän
asewelwollisuuslaki otetaan meillä käytäntöön.
Jos ei korkeimmassa paikassa hywäksytä ylimääräisten waltiopäivien tekemää päätöstä asiasta, niin Suomen terweimmät pojat siirtywät pois
maasta sikäli kuin kynsilleen kykenewät, wahingoksi koko Wenäjän waltakunnalle ja erittäinkin
Suomen maalle, lausuu kirjeenwaihtajamme.

Suomalainen
N:o 10, 27.1.1902
– Amerikan-kuume on taas kiihtymässä,
kewään ruwetessa lähenemään, kirjoitetaan U.
S:lle Etelä-Pohjanmaalta. Wiime keskiwiikkonakin t. k. 22 p:nä lähti Lapwäärtistäkin useita warakkaita talollisten lapsia Lännen kultalaan onneaan etsimään, ja kewäämmällä kuuluu olewan
useita aikeissa lähteä.

Suomalainen
N:o 12, 31.1.1902
– Amerikan tauti on saanut taas jalan sijaa Saarijärwelläkin. Monta ”troikkaa” on jo tämän
kuun aikana sinne matkustanut ja toisia yhä kuuluu lähtewän, kaikki nuorta pirteää wäkeä, naisia
ja miehiä.

Suomalainen
N:o 14, 7.2.1910, s3
– Amerikan tautia sairastaa täällä Saarijäwellä
nuoret, eikä tauti ota parantuakseen ennen kuin
matka on edessä. Muut lääkkeet owat tehottomat.
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Suomalainen
N:o 57, 18.5.1900, s2
– Siirtolaisuutta. Karstulan Wahangan kylältä kirjoitetaan meille: Paljon lähtee nuoria miehiä ja naisia, paikkakuntamme reippainta wäkeä
muualle työnhakuun. Mikä lähtee Kotkaan, mikä
Tampereelle j. n. e., mitkä taas merien taakse
Lännen awaroille aukeille, Kalifornian ja Klondyken kuuluille kultamaille. Eiköhän olisi sentään sopiwin olla kotikunnailla kuin lähteä tuntemattomiin oloihin raatamaan, lausuu tämän johdosta kirjoittajamme.

Suomalainen
N:o 64, 12.8.1889, s2
– Amerikan kirjeenwaihto on wilkkaampi
Karstulasta kuin kotimainen. Luultawasti oman
maan rakkaus waikuttaa siirtolaisissa noin wilkasta kirjeenwaihtoa, arwelee kirjeenwaihtajamme.

Suomalainen
N:o 93, 21.8.1908, s1
Suuri siirtolaisuus, kun paras työkuntoinen wäki
muuttaa Amerikkaan tai oman maan tehdasseutuihin, saattaa awuttomat alaikäiset ja woimattomat wanhukset ynnä suuriperheiset äidit kuntain
hoitoon.
Waroittawana esimerkkinä siihen on Kalajoen kunta. Kunnassa on 5,400 asukasta, mutta
Amerikassa oli 1906 sieltä liki 800 henkeä. Mutta waiwasmenot owatkin tuhottoman suuret.
Sama ilmiö on huomattawana pitkin muuallakin, missä siirtolaisuus on runsasta. Amerikkaan menneiden perheistä suurin osa joutuu
wuosien kuluessa kuntain hoidettawiksi, josta
suuret werot seuraa.
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Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto:
Siirtolaisuusinstituutti
http://www.migrationinstitute.fi


Alkuperäistekstit haettavissa
Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa:
http://digi.lib.helsinki.fi /sanomalehti
Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin
sivuston selailu-toiminnon kautta.

