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Siirto Pohjois-Amerikaan.
Yhä kaswawa ihmisten muuttaminen PohjoisAmerikaan alkaa synnyttää arweluita sikäläisissä wirkakunnissa. Kansallisen työn suojelukseksi on ruwetty tulkitsemaan määräyksiä elokuun 5 p:nä annetusta siirtolaissa mitä ankarimmasti, sentähden ettei maa tulisi täytetyksi ruumiillisesti heikoilla ja warattomilla henkilöillä.
Tämän lain tulkitsemisesta on kirjeenwaihto tapahtunut Englannin lähettilään ja ulkoasiain ministerin wälillä, ja sen syynä oli lähimmästi siirtoyritys, jonka hallitus Dublinissa alkoi panna
alkuun. Amerikan hallitus esiintoi wastauksessaan Englannin lähettilään kysymykseen useita
arweluita siirtolaissa ja koki osoittaa, että laillisesti woimassa olewat määräykset antawat wiranomaisille wallan ja oikeuden tutkia jokaista
eri tapausta ja kieltää myöntymystään maahanmuuttamiseen, kun asianomaiset eiwät selwästi
woi osoittaa, että heillä on toiweita leipänsä ansaitsemiseen Yhdyswalloissa. Huolimatta niistä tiedon-annoista ja waroituksista, joita näiden
ilmoitusten johdosta annettiin Dublinista, lähetettiin kuitenkin paikallishallituksen kustannuksella 93 irtolaista Newyorkiin. 64 näistä siirtolaisista on lähetetty takaisin sentähden, että
he owat tulleet ilmaan minkäänlaista waroitta.
Immani-kulkuwäylä, joka oli tuonut nämä siirtolaiset maahan, pani wastaan ja nosti protessin Newyorkin tuomio-istuimissa. Sen edustaja Newyorkista weti esiin habeascorpus-lain ja
teki walituksen siitä, että ihmisiltä ryöstettiin
heidän wapautensa. Tuomio-istuimet todistiwat hänen olewan oikeassa, ja nuo 64 irlantilaista päästettiin wapaiksi, jonka perästä he katosiwat maanmiedtensä joukkoon suuressa kaupungissa. Mutta ankaraa tarkastusta jatkettiin, ei
ainoastaan Newyorkissa, mutta myöskin muissa Amerikan rantakaupungeissa. Siirtokommissioni Bostonissa esim. on tuominnut höyrylaiwa Kefalonian omistajille 1,000 dollarin sakon,
sentähden että se on kuljettanut waltameren yli
mielipuolisen ihmisen Europasta ja päästänyt
tämän nousemaan maalle. Newyorkin kommissioni kielsi äsken 17 irlantilaista perhettä (95
henkeä) nousemasta maalle. Tutkimus tehtiin
jokaisen yksityisen taloudellisesta kannasta, ja

wasta sen perästä sai 29 näistä siirtolaisista astua maalle Amerikan rannalle. Imman-linjan
kulkuwäylä, joka oli tuonut muassaan nämäkin
siirtolaiset, sai käskyn ottaa loput takaisin Europaan, niin pian kuin ensimmäinen kulkuwäylän
laiwoista lähtisi Newyorkista. Sittemmin on 18
ranskalaista siirtolaista lähetetty pois; heidän
kanssa oli tehty se wälipuhe, että he työskentelisiwät Newyorkissa silkinkutojina. Henkilöt,
jotka tällä tawoin tekewät työsopimuksia, eiwät,
elokuun 3 p:nä 1882 annetun lain mukaan, saa
astua maalle Yhdyswalloissa. Koko tämä menettelytapa on pääasiallisesti tullut samasta waikuttimesta, joka on saattanut muita amerikalaisia wiranomaisia kieltämään kanadalaisia, rajaasemilla asuwia työmiehiä käymästä rajan yli
etsimään työtä yhdyswaltain alueella. Tämä on
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herättänyt paljon tyytymättömyyttä mainitusta
Britannian siirtomaasta, jonka pääministeri on
selittänyt Kanadan alihuoneessa, että hän pitää
amerikkalaisten wiran-omaisten menettelytapaa

liiallisena wirkaharrastuksena. Sen ohessa on
tutkimus pantu toimeen ja on annettu wiittauksia siitä, että aiotaan ryhtyä kostoihin, jos mainittua työmies-politikia jatketaan.
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