
EN NAn VID JUNGFRUNS FOT. 173

Endast bergens yttersLa spetsar. som blickade ned öfver dess raseri,
rodnade dervid och läto on och dLi 510 egen äska, de störtande
avaiancherna, beledsaga skenet. Och deremeilan var det åter sä tyst, sä
tyst, som skuile ingen oro pä jorden mera funnits, utan varit begrafven
under det tusenäriga snötäcket. Och mänen, och bieka stjernor skådade
kallt ned öfvcr grafven, der de tögade sina eviga banor.

Det var en natt, sädan ett menniskolif sällan har dem många.
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95 BLAND DE FÖR LANDET MEST GAGNELIGA
ENSKJLDA FQRETAG
Saima tim 16 1&IV 1244

Hland dc för landet mest gagneliga enskiida Företag äro de säkallade
Mossodlingsbolagen. Landtmannens största fiende i Finland är utan
tvifvel frosten. Att kärr och mossor synnerligen gynna dess förödelser,
är likasä erkändt. Uppodlingen af dessa verkar säledes för ali framtid
äfven aenom att Förändra klimatet. Men ofta öfverstiga sädana företag
den enskiides förntlga. Genom biidandet af Bolag för detta ändamål är 20

såiedes ett stort steg taget För iandets uppodiing och en vigtig impuis
gifven, skuile den blott vinna efterföijd.

1 Savoiaks saknas ingaiunda tilifäile att gagna genom dessa sä
nyttiga företag. Ocksä Lorde män med förmäga att $ dem inaå
härstädes icke saknas. Att de icke erfordra gagniösa uppoffringar,
bevisar en i Vasa Tidning införd berättelse om Mossodlings Boiagets i
Vasa iän förehafvanden.

Nämnda berättelse uppiyser, att Bolaget, som under ioppet af sju är
uppodiat en egovidd om 340 tunnland, från dessa odlingar skördat i
ren vinst 1 550 Rubei Siifver. Räknar man härtilli, att Bolagets hela 30

kapitai utgör endast 4600 R:i, hvilkajemte ett 2 P. C—s iän af 1 420 R—i
äro medlagde i köp afjord o. s. v., sä mäste man medgifva, att den
vedervågade ringa summan inbragt en ganska god procent. Denna
framgång har Iikväl icke varit följd af serdeles goda år, utan tvärtom
hafva t. ex. dc tvenne sednaste ären varit missvextår, under hvilka
Bolaget ä sina odhngar skördat biott 3 1/2 kom aF utsädet.

96 RED. TILLÄGGER TILL FÖREGÄENDE ARTI- 40
KEL...
Saima n:o 17 25. IV 1844

Red, tUlägger till föregäende artikel, hvars Föremäi äfven i dess tanka
förtjenar högsta uppmärksamhet, och för hvars meddelande Red. hos
Insändaren stadnar i största förbindelse, några ord angående frågans
behandling 1 Sverige.

Det är 055 bekannt, att redan 3 ä 4 års tid Svenska Landtbruks
Akademien ärhgen understödt tvenne dess elever för att inhemta
kunskap i Angsvattningskonsten å ett gods i Pommern, hvars egare för 50

detta ändamåi erbjuder fri undervisning. Under loppet afär 1841 hafva
pä samma Akademis bekostnad tvenne utskickade i lika ändamäl
besökt ett gods, Janovitz, i södra Tyskland. Den ena af dessa Löjtnan
ten 0. V. Edman har utsträckt sin resa till Lombardiet, Schveitz och
Frankrike. Bädas berättelser äro intagna uti »Handlingar rörande


