
A z . ezidei szükségletek biztosítására a versenytárgyalást az 
ál lamvasút f. hó 25-én tartotta meg az általunk jogga l kifogásol t 
feltételek alapján, 

A kiírási feltételekhez csak későn juthatunk hozzá, s így saj
nálatunkra nem állott módiunkban előterjesztésünket a versenytár
gyalás előtt megtenni . 

Mivel az ezévi szükségletek ellátását megnehezíteni nem kíván
juk, erre vonatkozólag az a kérésünk, méltóztassék az államvasutak 
igazgatóságát arra utasítani, hogy ezen a versenytárgyaláson csak 
3000—4000 vasúti kocsirakomány tűzifát kössön le június-szep
temberi szállításra, mí,g a szükséglet további részének aug. elsejé
től kezdődő beszállí tására írjon ki az általunk javasolt módozatok 
mellett sürgősen újabb versenytárgyalást . 

Tekintettel arra, hogy az eljárásnak általunk kért módosítása 
egyedül alkalmas arra, hogy az ajánlatok helyes összehasonlításá
nál alapul szolgáljon s emellett a magyar termelés hátrányos hely
zetét megszüntesse : tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat , hogy 
ez ügyben soronkívül határozni s nagybecsű elhatározását egyesü
letünkkel is közölni méltóztassék. 
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A soproni m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán 
a felvétel és beiratkozás az 1929—30. tanév téli félévére október 
hó első napjaiban történik. A főiskola feladata: rendszeres tanítás 
útján bányamérnökök, vaskohómérnökök, fémkohómérnökök és er
dőmérnökök gyakorlati irányú kiképzése tudományos alapon. 

A főiskola első évfolyamára beiratkozni szándékozóknak felvéte
lüket szeptember hó 10-ig írásban kell a főiskola tanácsánál kérel
mezniük. 

Az 1 P. 60 fill. okmánybélyeggel ellátott kérvényhez csatolandók: 
aj születési anyakönyvi kivonat; 
bj gimnáziumi, reálgimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizo

nyítvány; 
c) orvosi bizonyítvány, jóllátó, halló és beszélő képességről és 

egészséges szervezetről; 
dj hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásáról) és 

vagyoni helyzetéről; 
ej azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizsgálatot, 

hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az érettségi vizs-



gálát óta eltelt idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi tekintetben 
feddhetetlen életmódot folytattak-e? 

A kérvényben világosan megemlítendő, hogy a folyamodó, mely 
osztályra kéri felvételét (bánya-, vaskohó-, fémkohó- vagy erdőmér
nöki osztály) ? 

A folyamodók a felvételről idejében értesíttetnek. 
A főiskolai rendes hallgatók, akik az egyes mérnöki szakokat 

a megállapított tanulmányterv szerint végzik és az előírt két szigor
latot leteszik, mérnöki oklevelet nyernek. 

Az október havi végleges felvételnél (beiktatásnál) a személyes 
jelentkezés szükséges. 

A tanév október hó 1-én kezdődik és július hó 31-ig tart. 
A tandíj félévenkint 102 P, a vagyontalanságot igazoló köztiszt

viselők, valamint a vagyontalan özvegyek és menekültek gyermekei, 
úgyszintén a vagyontalan teljesen árvák, vagyontalan menekültek és 
legénységi állományba tartozó katonák a megállapított tandíj felét 
fizetik, feltéve, hogy tanulmányaikat szabályszerűen végzik. 

Egész vagy féltandíjmentességben csak az az igazolt szegénysorsú 
folyamodó részesülhet, aki jelesen vagy jól érettnek találtatott. Azon
kívül még beiktatási, beíratási, könyvtári, laboratóriumi stb. díj f i 
zetendő. 

Minden felvett hallgatónak a szemeszter megkezdésekor rajzesz
közökkel kell ellátva lennie. 

A határidőn túl, vagyis szeptember hó 10-ike után beérkező 
vagy kellően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek figyelembe. 

A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégium internátusa a Fő
iskola hallgatói számára tanulmányi éveik alatt otthont nyújt. A 
Kollégium tartásdíja évi 800 pengőben van megállapítva. Felvételért 
lehetőleg június hó végéig a Soproni Szent Imre Kollégium igazgató
ságához kell folyamodni. 

A kérvényhez csatolandó: keresztlevél, érettségi bizonyítvány 
vagy index és a hittanártól vagy lelkésztől erkölcsi bizonyítvány. 

Sopron, 1929. évi május hó 4-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Aláírás. 


