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Oulun Wiikko-Sanomia.
N:o 36. – 4.9.1858

Amerikan uudesta kultamaasta.
Ennenkin on jo sanomissa mainittu siitä uudesta kultamaasta, joka on löydetty Pohjois-Amerikasta, ja johon taas rientää wäkeä jokaiselta maailman suunnalta. Se on pohjoisempana Kaliforniaa samalla puolella Amerikaa kuin tämäkin.
Maata kutsutaan Uudeksi Kaledoniaksi eli Columbian siirtomaaksi, ja on nykyjään otettu Englannin wallan alle. Itäpuolella owat Kalliowuoret
(Klippbergen), länsipuolella Tywen waltameri,
eteläpuolella Pohjois-Amerikan yhteyswallat eli
liittokunnat rajana. Fraser-niminen wirta juoksee
kultamaan läpi, jonka luullaan ylettywän aina
sen alkuhetteisiin. Tähän tulee myös toinen wirta, Thompson wirta, ja molemmista on löydetty
kultaa. Näitten molempain wirtain wälillä on se
warsinainen kultamaa. Jo Wuonna 1856 ilmoitti Wancouwerin saarella asuwa Englannin kuwernööri Englannin hallitukselle täällä löydetyn
kultaa; mutta wasta tänä kesänä on siellä ruettu
kultaa niin löytämään, että se on tullut kuuluksi
ympäri mailman. Kaliforniasta on sinne rientänyt wäkeä. Wiime heinäkuun 20 päiwänä oli jo
sitte 9 päiwän kesäkuuta mennyt ainoastaan Kaliforniasta 10 tuhatta ihmistä tähän uuteen kultamaahan, ja suuria ihmisjoukkoja odotti wielä tilaa päästäkseen sinne.Kullan kautta tuli Kalifornia kuuluisaksi ja kohosi yhtäkkiä waltakunnalliseen järjestykseen, waikka sinne rienti kaiken
mailman kiertäjiä ja roistowäkeäkin.Aiwan pian
häwisi sieltä ilkiwalta ja laittomuus, kaikki asiat
asettuiwat pian lailliselle kannalle. Mutta wieläkin näkyy kulun halu etsimään nykyistä parempaa etua istuwan kalifornialaistan luonnossa. He
eivät tydy nykyiseen hywäänsä, waiwalla, työllä
ansaittuun omaisuuteensa, waan kaikki hukataan
taas, ja lähdetään muka uutta onnea etsimään,
kultaa kaivamaan. Kirjoitukset Kaliforniasta walittawat, ettei ainoastaan siellä olewa irtonainen
wäki riennä kullan himosta uuteen Kaledoniaan
eli Columbiaan, waan nekin jotka owat jo wakanneet asumaan täällä, porwarit ja muut maitten
ja kartanoin omistajat, ne jättävät kaikki entisen
elämänsä, puuhansa ja toimensa ja rientäwät uudestaan alkamaan toista elämää Kaledoniassa.
Tässä uudessa kultamaassa kuuluukin tätä
ihmisten himokalua, kultaa, olevan. Muuan ensimmäisistä sinne tulleista kullan kaiwajista kir-

joittaa koonneensa ensi päiwänä kultaa 700 dollarin (noin 980 hopiaruplan) arvosta. Myös kulki
puhe kultaa paikoittain siellä niin paljo olleen,
että indianit eli maan omituiset asukkaat oliwat
kepillä kaiwellleet kultapalasia maasta._ Nämä
indianit owat urhoollista ja sotainnollista wäkeä,
joka kyllä tuntee kullan arwon. Se on siis peljättäwä, että tämä näin pikainen ja suuri wäen tulo
pakottaa indianit aiwan pian sotaan kullan kaiwajia wastaan. Ne olivat jo hyökäiseet muuta-
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man kullan kaiwaja-joukon päälle, niin että kymmenestä hengestä kullan kaiwajia oli 6 menettänyt henkensä tappelussa indianein kanssa. Victoria-nimiseen haminaan tulewat kullankaiwajat
tawallisesti maalle. Tässä oli jo näkynyt 22 wenettä indiania sota-aseissa. Siihen asti kuin nyt
nykyjään tämä tieno on otettu Englannin kruunun alle, on tämä ollut Tudsousday-nimisen englantilais-kauppaseuran hallussa. Tämä seura on
ostanut indianeilta nahkakalua ja antanut niille
ruutia, plyijyä ja muuta kalua, kuin myös elänyt
elänyt sowinnossa heidän kanssansa. Nyt näyttäwät indianit hyvin rauhattomilta ja owat keränneet isoihin joukkoihin ei ainoastaan Uudessa Kaledoniassa eli Columbiassa, waan myöskin
Pohjois-Amerikan yhteyswaltain alle kuuluwissa Oregon- ja Washington-nimisistä paikkakunnissa, niin että hallitus on jo nähny tarpeelliseksi
koota sotawäkeä näitä wastaan
Kuka tiesi kuinka kauwan ne paikat, joihin
nyt kullan halussa on rientänyt ihmisiä, olisiwat olleet autioina, jos ei niissä sydänmaissa olisi kultaa löydetty. Näistä sydänmaista ilmestyy
nyt yhtäkkiä wiljelys ja warallisuus, kaupungit
ja kylät kukoistamaan. Jumalan sallimisella on
monta tietä ihmisten kanssa ja hänen tiensä johdattawat aina hywään, waikka niillä moni ihminen waromattomuudestaan itsensä loukkaakin._
Jos kultamaassa olisiki hywä kullan saalis, niin
on siellä hywä menokin. Tulot ja menot seuraawat kaikissa paikoissa toisiaan. Jolla ihmisellä
on neroa, taitoa ja woimia, saapi hän kultaa eli
kullan arwoa aiwan tarpeekseen joka paikassa; ja
se on wielä kaikille suuresta arwosta, että ”muu
maa mustikka, ja oma maa mansikka”, niin ettei
mailman kulta-tauti taida suomalaisia ajaa Amerikasta kultaa hakemaan.

Päivälehti
N:o 198 – 3.8.1897
– Uusi kultamaa. Äskettäin tiesiwät sanomalehdet kertoa rikkaista kultamaista brittiläisessä
Kanadassa. Aluksi luultiin tietoa yhdeksi noista
tawallisista huhuista mielikuwituksen luomista
aarteista, mutta jälkeenpäin tulleet tiedot wahwistawat, että uusi kultamaa on todellakin löydetty.
Kultamaa sijaitsee Alaskan ja luoteis-Kanadan rajamailla, laajuudeltaan wäitetään sen olewan hywin awaran. Sitä kutsutaan Klondiken

kultamaaksi erään Yukon-joen siwujoen mukaan. Suurin osa on brittiläistä aluetta, jota wastoin eräästä pienemmästä osasta woi wielä syntyä
tuimia riitoja Englannin ja Yhdyswaltain wälillä.
Kulta esiintyy siellä wirtaweden huuhtomissa kultahiekkawöissä, jotka tuhansien wuosien
kuluessa owat syntyneet. Eräs geologinen lähetystö on tutkinut maan ja huomannut, että kultawöitä löytyy pitkin erään wuoren laitaa noin
500 peninkulman pituudelta ja paikoin 100 peninkulman leweydeltä.
Muutamia kuukausia sitte matkustiwat ensimäiset onnenhakijat tähän uuteen kultamaahan.
Pian alkoi sieltä kuulua hämmästyttäwiä kertomuksia. Muuan onnellinen oli 14 päiwässä koonnut kultahietaa puolen miljoonan markan arwosta, eräs toinen mies melkein yhtä paljo. Eräs
Alaskasta lähtenyt höyrylaiwa on kulettanut mukanaan 25 milj. markan edestä kultahietaa.
Kun nämä tiedot alkoiwat lewitä, alkoi Coloradossa, Kaliforniassa ja Montanassa oikea kultakuume. Kultakaiwoksista lähtiwät melkein kaikki työmiehet hakemaan onneaan uusilla markkinoilla. Muut työmiehet ja pienemmät wirkamiehet eiwät olleet hitaampia. Seattlen kaupungista
esim. owat kaikki poliisit ja raitiotiepalwelijat
lähteneet, heidän sijaansa on tuskin saatu miehiä.
Alaskassa lupaa eräs sahanomistaja 75mk päiwäpalkkaa työmiehille, mutta ei saa ketään. Kaikki
laiwat owat täynnä onnenhakijoita.
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Useat yksityiset henkilöt owat ryhtyneet waroittamaan ihmisiä, että eiwät enää ennen tulewaa kewättä läksisi matkaan, sillä talwella wallitsee uudessa kultamaassa kauhea pakkanen ja

ruokawarojen puute. Tie sinne on waiwaloinen
ja pitkä. Jauhosäkistä maksetaan esim. 500mk ja
asunnot owat maakuoppia. Siewoisen summan
rahaa on sen omattawa, joka sinne aikoo.
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