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Hämäläinen
N:o 1 – 3.1.1900
– Queenslannista kirjoittaa Matti Kurikka m. m.
seuraawaa.
Olen täkäläisistä oloistani kirjoittaessani tahallani jättänyt kertomatta missä hommista minä
olen ollut tehdäkseni suuren siirtolaisaatteeni toteutumisen mahdolliseksi. Nyt kun asia on saanut aiwan uuden käänteen, kerron asian alusta
lähtien jolloin omatkin seikkailuni tulewat näkywiin.
”Eroba” -laiwan saawuttua Sydneyhin oli
minua wastaan ottamassa sähkösanoma, jossa täkäläinen siirtolaistoimiston pääpappa mitä
kohteliaimmin sanoin kysyi, miten hän woisi
minulle olla awuksi. En wastannut sieltä sähkösanomaan, waan riensin heti laiwan Brisbanen
rantaan saawuttua asiamiehen puheille. Hän tarkasteli minua, niinkuin ei hän oikein olisi tiennyt
minä hän minua pitäisi ja kuinka kohtelisi, etenkin kun minä olin erittäin kohtelias ja waatimaton käytöksessä, jota täällä pidetään nöyryyden
ja waatimattomuuden merkkinä, ja kun hän sai
minulta tietää, ettei minulla ollut paksua rahakukkaroa mukana, sain niinkuin muutkin tulokkaat apua siirtolaiskasarmissa, mutta luwattiin
heti wapaat kyydit waltion rautateillä.
Siihen seisattui sitten koko homma. Asiamies kyllä raporttaisi asiasta ministeristöön ja
sanomalehdet puhuiwat perin ylistelewin sanoin
siitä siunauksesta, mitä maalle tuottaisi uutterien, walistuneitten ja raittiitten suomalaisten tulo.
Transwaalin joka weti nyt puoleensa kaiken huomion, minä olin silminnähtäwästi haittana. Kirjoitin silloin kolme wiikkoa odotettuani pitkän
kaunopuheisen kirjoituksen (ruotsiksi kyhäsin ja
annoin kääntää englannin kielelle) tarkoituksistani hallitukselle ja esitin täydellisen ohjelman
sille, mitenkä siirtolaisuus olisi järjestettäwä,
jotta tulokkaiden ei tarwitsisi ensi aikoina käydä
perin tawallisten kärsimysten läpi. Huomautin
myöskin, että Queenslannin pääasiamies (juuri
pääministeri hallituksesta, joka on lomalla siirtolaisuutta järjestämässä) on hallituksen nimessä sitoutunut minulle suorittamaan 120 puntaa
tutkimuksesta, jonka teen Queenslannin oloista
suomenkielellä. Sain wastauksen, jonka mukaan
asia lykkääntyy kaukaiseen tulewaisuuteen. Kun
tilani siirtolaisten ja waiwaisten wanhuksien (joita asuu wäliaikaisesti siirtolaiskodissa) jaloissa
nyt rupesi käymään yhä tietämättömämmäksi ja

kun yhä uusia todistuksia tuli näkywiin siitä, että
siirtolaisia täällä odottawat monenmoiset waikeudet, joita hallituksen puolesta ei näy tahdottawankaan liewentää, loppui kärsiwällisyyteni.
Kirjoitin lyhyen kirjeen siirtolaisasiamiehelle,
jossa perin kohteliaasti kiitän hallitusta sen kestiystäwyydestä, mutta ilmoitan samalla woimani olewan nyt niin täydellisesti lopussa, että minun on pakko lähteä niitä muualle kokoilemaan.
Kun minun sitte onnistui päästä (salanimellä)
työhön erääseen täkäläiseen tehtaaseen, hiiwin
illan tultua tawaroineni pois siirtolaiskodista, ja
asetuin salanimellä asumaan wuokraamaani työmiesasuntoon. Tukka, parta ja wiikset pois waan,
niin Matti Kurikka katosi olemattomiin. Luultawasti en sukella ennen näkywiin, ennen kuin kykenen täkäläisessä ”Työmies” –lehdessä heristämään heille nyrkkiä.
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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.

