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Pohjois-Amerikan Liittokuntaan
muuttaneita.
Kuinka Pohjois-Amerikan liittokuntaan yhäti on muuttanut wäkeä muista maista nähdään
luettelosta, jossa eräs Amerikalainen numeroilla laskee kuinka paljo wäkeä kolmenkymmenen
ja kuuden wuoden kuluessa, 1819:stä 1855:teen
wuoteen saakka, on tänne muuttanut. Koska siitä
taittaan yleisesti silmäillä kuinka suuria wäenkulkuja meidän wuosisadalla on tapahtunut,
tahdomme tässä muutamilla numeroilla näyttää
kuinka näiden muuttajien luku wähitellen on enentynyt. Pohjois-Amerikan liittokuntaan muuttaneiden luku oli:
Wuonna

Wuonna

1821
1826
1831
1836
1841
1846
1850
1851
1852
1853
1854
1855

11,644.
13,908.
23,880.
80,972.
87,805.
158,649.
315,334.
408,828.
397,343.
400,982.
460,474.
230,476.

Woidaan myöskin päättää kumpanakin
wuonna 1856 ja 1857 wielä tulleen lisää 300,000
henkeä. Wähimmästi tuli wuonna 1823, jolloin
ainoastansa 8,265 henkeä tänne muutti, enimmästi wuonna 1854. Mutta syyskuun 30 p:stä
w. 1849 joulukuun 31:een päiwään 1855 tuli
2,288,007 henkeä, ja edellisinä kolmekymmeninä wuosina yhteensä ainoastansa 2,194,830
henkeä (elikkä yhteensä 4,482,837 henkeä).
Liittokunnan länsi waltain kukoistamiseen ja
niiden wäestön enenemiseen onkin ainoa syy
sinne muuttaneiden enenewä luku, joita Amerikan on mahdottoman paljo kiittäminen. Kaikkiastansa on Irlannista muuttanut sinne 30 prosenttia koko muuttaneitten joukosta, Saksanmaalta 30 ja 40 prosentin waiheella. Franskanmaalta tuli ainoastansa 185,725 henkeä, joista
usiammat oliwat Lothringista ja Elsasta, jotka
puhuwat Saksan kieltä, ja Amerikassa owat yhtyneet Saksalaisiin, joihin he kuuluwat perijuu-

rensa, kielensä ja luontonsa puolesta.
Seuraawaiset numerot osottawat sinne muuttaneitten luwun heidän erinäisistä kotimaistansa.
Ne maakunnat, joista mainittuina kolmekymmenenä ja kuutena wuonna wähempi sataa henkeä on tullut, eiwät ole otetut tähän laskuun:
Itäindiasta
Greekanmaalta
Maltasta
Afrikasta
Turkinmaalta
Madeirasta
Kanarin luodoilta
Siciliasta
Sardiniasta
Wenäjänmaalta
Azorin luodoilta
Puolasta
Portugalista

101.
108.
116.
118.
123.
203.
278.
338.
706.
938.
1,238.
1,318.
2,049.
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Walesista
Etelä-Amerikasta
Belgiasta
Italiasta
Spaniasta
Kiinasta
Hollannista
Skandinawiasta
Schweizistä
Skottlannista
Länsi-Indiasta
Englannin Amerik.
Franskanmaalta
Englannista
Irlannista
Saksanmaalta
Preusista
Nimittämättömistä

4,782.
5,440.
6,691.
7,185.
11,251.
16,714.
17,583.
29,441.
31,007.
34,559.
35,317.
91,699.
185, 275.
207,492.
747,930.
1,206,087.
35,995.
157,537.

Nämät numerot owat ainoastansa likimäärin näyttäwiä; Walesista kotoperäisiä esimerkiksi on Pohjois-Amerikassa yli 100,000 henkeä,
ehkä tämä luettelo ilmi antaa ainoastansa 4,782;
ne muut owat lasketut Englantilaisten joukkoon,
niin kuin myös on tehty monelle Irlannista ja
Skottlannista kotoperäiselle, samalla tawoin on
myöskin Preusilaisia luettu Saksalaisiksi. Kun
edellä mainittu luku 4,482,837, niinkuin sanottiin, kahdelta wiime kuluneelta wuodelta wielä
lisätään noin 600,000 hengellä, niin nousee
Amerikaan muuttaneitten luku kolmenkymmenen ja kahdeksan wuoden kuluessa yli wiiden
miljoonan hengen. Usiammat näistä owat olleet
nuoruuden ijässä eli woimallisen miehuuden iässä; ja näin onkin helposti ymmärrettäwä, miten
Liittokunnan maista nykyjään on wäkeä yhteensä kolmekymmentä miljoonaa henkeä. – On laskettu, jokaisen muuttajan keskimäärin wiewän
myötänsä wähintäin 100 taaleria (se on 80 hop.

ruplan paikoilla); tästä siis nähdään että omaisuus Amerikassa näiden muuttajain kautta on
lisääntynyt 500 miljoonan taalerin arwosta (se
tekee noin 400 miljonaa hop. ruplaa) näinä kolmekymmenenä ja kahdeksana wuosina, lukuun
ottamatta sitä suurta työwoimaa ja hengen woimaa, joka näiden myötä on tullut Amerikan hyödyksi. Melkein kaikki nämät tuliwat Liittokunnan länsi ja keski waltakuntiin. Näiden wäestö
on ilman suurentelematta 3 miljonaa Saksalaista;
Kiinalaisia, jotka enimmästi asuwat Kaliforniassa, on 40 ja 60 tuhannen paikoilla. Nähdään siis
että näihin yhdistettyihin Waltakuntiin on tullut
wäkeä kaikista maailman-osista.
Yhtäläinen kirjawa moninaisuus kuin wäestössä on myöskin uskonnoissa, ”lahkolaisissa”
ja kirkoissa tässä maassa, jossa ei löydy waltakunnallisia konsistorioita, ei waltakirkkoa, eikä
mitään suostumuksia Roomin paawin kanssa.
Täällä on noin 100 eri uskontoa, ja näillä on yhteensä 39,221 kirkkoa ja kirkkohuonetta, jotka
ynnä kirkonmaiden kanssa tekewät 85 ½ miljonan dollarin arwon (1 dollari tekee 1 rup. 30
kop. hop.) Keskimäärin on joka rukoushuoneessa tilaa 384 hengelle. Merkillistä on, ettei roomalais-katoliikin uskontunnustuksella ole paljoa yli miljonan tunnustajaa, waikka Irlannista
ja Saksan katolilaisista maista on tullut paljo
wäkeä. Mihin owat he joutuneet? Owatko luopuneet uskostansa? Heillä on ainoastansa 1,112
kirkkoa, joihin ei mahdu enempää 620,950 henkeä, ja kirkon omaisuudessa on heillä 8 miljonaa
dollaria; heidän pappeinsa luku on 1,110. Sitä
wastaan on Metodisteilla 12,467 kirkkoa, Baptisteilla 8,791, Presbyterianeilla 4,584, Episkopaleilla 1,422, Lutherilaisilla 1,203, Unitareilla 243 rukoushuonetta, Uniwersalilaisilla 494
seuranhuoneetta, Qwäfereillä (ystäwillä) 1,714,
Swedenborgin uskolaisilla 15; Juutalaisilla 15
synagogaa.
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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.

