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A felvidéken állitandó gazdasági és erdőszeti tanintézet 
ügyére vonatkozólag, a volt m. kir. Helytartótanács által az Egyesü
lethez átküldött iratoknak a földmivelési, ipar és kereskedelmi m. kir. 
minisztériumhoz felterjesztése elrendeltetett, az Egyesületnek ez 
ügyben azon véleménye ismételt kijelentésével: miszerint fontolóra 
véve a volt m. kir. Helytartótanács kebeléből a tervezett felföldi gazd. 
és erdőszeti tanintézet ügyében kiküldött kir. biztos által a vonatko
zott felvidéki helyekről gyűjtött adatokat, s általános gazdasági te
kintetben a helyi viszonyokból meritett alapos nézeteket; s ragasz
kodva azon meggyződéséhez, h o g y hazánkban és gazd. állapotaink 
között minden megyében legalább is egy földmives iskola felállítását 
mulhatlanul szükségesnek tartja: igen kívánatosnak látná az Egye
sület az ajánlatba hozott h r a d e k i mintagazdaság mellett földmives 
iskolát is életbeléptetni. Ily földmives iskolák aránylag sokkal keve
sebb költséget igényelnek, s a felső-magyarországi szorosabb érte
lemben vett állattenyésztést nagyobb mérvben már nem űzhető — 
hegyi gazdaságok és földmivelő nép helybeli viszonyainak és követe
léseinek leginkább megfelelnének. A mi azonban a Felső-Magyaror
szág számára tervezett gazd. és erdőszeti tanintézetet illeti, ennek 
helyéül — a kiküldött kir. biztos ur jelentésében felemiitett adatok, 
s különösen a hradeki uradalomtól nagy szorgalommal összeállitott 
kimutatás után is — legalkalmasabbnak Rimaszombatot tartja az 
Egyesület, mint olyan pontot, mely eltekintve attól, hogy e város 
nagyszerű ajánlata egy felsőbb gazd. és erdőszeti tanintézet életbelép
tetését legkedvezőbben segiti elő, még czélszerűseg tekintetéből is 
legajánlatosabbnak mutatkozik: miután Rimaszombat geographiai 
fekvésénél fogva a szorosabb értelemben vett Kárpát hegyvidék és a 
sík alföldbe nyúló Kárpátalja központján, mintegy a természettől van 
arra hivatva, h o g y egy gyakorlati irányú tanintézettel, mind a hely
beli igényeknek megfelelő mezei gazdálkodásra, mind a fenyves erdő 
mivelésére, a kárpátaljai, valamint a magasb hegyi, de még állatte
nyésztést nagyobb mérvben űzhető gazdáknak egyaránt életrevaló 
szakképződést és tanulságos példát szolgáltasson. 


