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A Földhitelintézet 
3 milliós kölcsönajánlata. 

— Októberben fölveszi a város a pénzt. — 

(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy 
Szeged város tanácsa legsürgősebb építke-
zésekre 'hét milliós kölcsön fölvételét hatá-
rozta el és fölhatalmazta a polgármestert, 
hogy a kölcsön ügyében budapesti pénzcso-
portokkal tárgyalásokat folytatihasson. A pol-
gármester budapesti tárgyalásai azonban 
nem jártak kellő eredménnyel, mert hét mil-
liót a mostani viszonyok között egyik buda-
pesti bank sem volt hajlandó a város rendel-
kezésére bocsátani. Sőt kevesebbet sem. 
Egyetlen ajánlattevő bank akadt csupán: a 
Magyar Földhitelintézet, de ez is csak há-
rom milliót ajánlott föl a városnak, normális 
viszonyokihoz mérten elég kedvezőtlen fölté-
telekkel. Miután a zenepalota, továbbá a tü-
zérkaszárnya épitése tovább már nem ha-
lasztható, más oldalról pedig nem tud pénzt 
kapni a város, a tanács a 3 milliós ajánlat 
elfogadására is hajlandónak nyilatkozott és a 
föltételek precizirozását kérte a Földhitelin-
tézettől. Ma délelőtt érkezett meg a Földhi-
telintézet válasza, amelyben lértesiti a várost, 
hogy a kölcsönt 91 és fél százalékos árfo-
lyammal. 4-85-ös annuitással 63 évre folyó-
sítja, ha a város garanciaképen kétszeres 
értékű ingatlanára első helyen való betáblü 
zást engedélyez. Ebben az esetben a szüksé-
ges összeget már októberben fölveheti a vá-
ros. A Földhitelintézet ma érkezett levele, a 
melyben a föltételeket közli, a következő: 

Folyó hó 30-án kelt becses értesítésük-
ből. tudomásul vettük, Ihogy Szeged város kö-
zönsége intézetünktől négy és fél százalé-
kos záloglevelekben évi 4-85 százalékos an-
nuitással törlesztendő három millió korona 
kölcsönt óhajt igénybe venni, tudomásul vet-
tük továbbá, hogy a tanács az intézet követ-
kező föltételeit elfogadta és pedig: 

1. ezen kölcsön az 'intézet szabályainak 
megfelelően kétszeres értékű földbirtokra, 
mint jelzálogra első helyen bekebelezendő; 

2. a kölcsön folyósítása az összes fel-
tételek teljesítése litán folyó évi október má-
sodik felében 91 és fél százalékos elszámolási 
árfolyam mellett fog történni, addig tehát 
mindazon föltételek, .melyeket az intézet az 
iratok beterjesztése után a kölcsön engedé-
lyezése alkalmával a kötelezvény aláirása, 
jóváhagyása, bekebelezése, stb. tárgyában 
kiköt, az egyidejűleg kitűzendő záros határ-
idő alatt teljesítendő lesznek, mert azon ha-
táridőn tul az intézet sem az árfolyamot, sem 
általában a kölcsön folyósítását nem bizto-
sítja; 

3. azon Összegek, melyek a kölcsön fo-
lyósítása alkalmával rögtön tartozásuk ki-
egyenlítésére igénybe nem vétetnek, az in-
tézétnél betétül hagyandók, melyek után az 
intézet további intézkedésig évi 5 százalék 
nettó kamatot biztosit. 

Tudomásul veszi továbbá a tekintetes 
Tanács, hogy amennyiben az október máso-
dik felére megállapított folyósítás előtt bár-
mikor az osztrák-magyar monarchiában moz-
gósítás rendeltetnék el, vagy ha a birodalom 
háborúba keverednék, avagy ezen idő alatt 
a 4 százalékos magyar koronajáradék pénz-
árfolyama a budapesti tőzsdén 80 százalékon 
Mul esnék, az intézetnek jogában áll ezen 
kölcsöntől visszalépni. 

Van szerencsénk ennélfogva fölkérni, 
hogy a telekkönyvi kivonatokkal, kataszteri 
birtokivekkel, haszonbéri szerződésekkel és 
esetleg egyéb értékadatokkal fölszerelt köl-
csön iránti kérvényt intézetünkhöz mielőbb 
beküldeni szíveskedjék, hogy azt érdemleges 
tárgyalás alá vehessük. 

Budapest, 1913. julius 19. 
Kiváló Tisztelettel: Magyar Földhitelin-

tézet, Darányi, Simay. 

A tanács a Földhitelintézet ajánlatát el-
fogadás végett bemutatja majd a rendkivüli 
közgyűlésinek. 

(Saját tudósítónktól.) Zombori Rónay 
Ernő országgyűlési képviselő, a vaskorona-
rend lovagja, a .nemzeti munkapárt tagja, ma 
reggel hosszas betegség után hatvankét éves 
korában kiszombori kastélyában meghalt. 
Rónay Ernő halála mély és őszinte részvé-
tet kelteit országszerte, mert mindenütt is-
merték az elhunyt képviselőt, aki igazi uri 
modorával, szimpatikus szerénységével, ko-
moly tudásával és .nemes áldozatkészségé-
vel mindenkinek a becsülését és szeretetét 
vívta ki. 

Rónay Ernő halála bár mindenütt nagy 
részvétet keltett, a gyászos csapás a kiter-
jedt és előkelő rokonságon kívül legérzéke-
nyebben Torontál vármegyét és Kiszombort 
érte, meri Rónay Ernő munkás életének és 
energikus tevékenységének legnagyobb ré-
szét e szűkebb hazájának fölvirágoztatására 
és holdogitására áldozta. Mini kiváló gazdász 
alelnöke volt a Torontál vármegyei Gazda-
sági Egyesületnek és gazdasági élőadója volt 
sok éven át Torontál megyének; megalakí-
totta és élére állt a Kiszombori Hitel Szövet-
kezetnek, amely most alakuLt át takarék-
pénztárrá és áldásos működést fejt ki a köz-
ségben. 

A Délmagyarország munkatársa ma el-
utazott Kiszamborba, ahol' Rónay Ernőt föl-
ravatalozták. A haláleset gyászbaboritotta az 
egész községet. A házakon fekete lobogók 
lengenek; a lakosság kint jár az utcákon és 
a templom elé zarándokol. Másról sem be-
szélnek sehol se, mint a gyászos csapásról. 
A templom főbejáratát hatalmas, sötét dra-
périák fedik és a harang egész napon bug, 
szomorúan. Rónay Ernő kegyura volt a kis-
zombori katolikus egyháznak és ezért a ke-
gyelet jeléül holttestét a templomban ravata-
lozták föl. Ezért, aki csak teheti, fölkeresi a 
templomot; még vasárnap sem verődik össze 
ekkora tömeg, mint amilyen ma rótta le a 
hala és szeretet adóját Rónay Ernő ravatalá-
nál. 

A gyászba borult család az elhunyt kas-
télyába vonult vissza. Zombori Rónay Jenő 
nyugalmazott főispán, a bátyját gyászolja az 
elhunytban. Rónay Ernő nőtlen ember volt 
és Jenőn kívül még két testvére volt: Ró-
nay Cecilia és Rónay Vilma. Testvérein ki-
vül .azonban igen kiterjedt rokonsága van. 
Halálának hirére Riszomborba érkeztek: öz-
vegy Rónay Lajosné, özvegy Rónay János-
né, Rónay Dóra, Blaskovich Pál és neje, 
Pálfy László gróf és neje. A megérkezette 
ken kivül jövetelüket bejelentették a család 

többi rokonai is: a Borzetzkyék, Croy Dul-
ment herceg, a Nemeshegyiék, Szitányiék, 
Podmaniczky báróé'k és a Huszár-család. 

Részvéttáviratot küldtek: a Nagyszent-
miklósi Munkapárt, Popper Ernő dr., Vincze 
Vilma, Gróf Gyula, Nagyszentmiklósi Királyi 
Járásbíróság, Filkovics Boldizsár, özvegy 
Mihályovics Ödönné, Bleskovics Mihály és 
neje, Bund Henrik, Stejvics János, Návay 
Tamás és Lajos, Nagyszentmiklós község. 
Karácsony államtitkár, Torontál vármegye 
nevében Vinczehidy főjegyző, Meskó Sándor 
dr. nyugalmazott főispán, Hauser Károly 
báró, Tallián Jenő, Vilmos és Nándor, Lu-
kácsi Imre, Tarnay Ivor Csanádmegye fő-
jegyzője és ezeken kivül még több százan. 

Rónay Ernő halála neon érte váratlanul 
a családot. A képviselő még fiatal korában 
többször tüdőgyuladásba esett, amely súlyos 
betegség nagyon meggyöngítette amúgy is 
gyönge szervezetét. Betegségét azonban si-
került többször 'kihevernie, a kór azonban 
csak újra megtámadta és Rónay Ernő 1911-
ben újból erős tüdővérzést kapott. Több mint 
két évig húzta súlyos baját, aimely teljesen 
megrongálta szervezetét és megtörte daliás 
alakját. Már-már ugy látszott, hogy kigyó-
gyul betegségéből, amikor most február 5-én 
ismét ágynak esett.' Lent volt ekkor nála 
Korányi Fri'gyes báró, akiinek tanácsára Bu-
dapestre vitték föl a képviselőt, a Vörös Ke-
reszt-kórházba. Itt egészen junius derekáig 
maradt, amikor is, családja visszavitte Kis-
zomborba, ahol ettől fogja a leggondosabb 
ápolásba részesítették övéi. Azonban a leg-
figyelmesebb ápolás és a legjobb orvosi ke-
zelés sem adhatta vissza egészségét. Napról-
napra jobban .gyöngült', ma délelőtt pedig 
meghalt, eleget téve előzőleg vallásos köte-
lességének. Testvérei karjai közt szenderült 
jobb létre, mintha csak elaludt volna, ugy, 
hogy csak később vették észre, hogy nemes 
szíve többé nem dobban. Halálát megelőző-
leg teljesen nyugodt volt és csöndesen elbe-
szélgetett hozzátartozóival. Nagyon szerette 
a rózsa-olajat és a parfümöt; zsebkendője 
mindig illatszerekkel volt megöntözve és ezt 
szagoítatta azokkal, akiket szeretett. Még ma 
is a zsebkendőjét mutogatta, mielőtt meghalt 
volna. 

Temetése szerdán délelőtt 10 órakor lesz 
Kiszomborban. Holttestét a családi sírboltban 
helyezik örök nyugalomra. 

'Zombori Rónay Ernő 1852. junius 21-én 
született Kiszomborban; ,atyj,a János, anyja 
Karácsony Emili® volt. Az első oktatást mint 
magán tanuló Kiszo'm'borban nyerte, annak 
idején hires nevelők vezetése mellett.. Majd a 
•középiskolákat a szegedi pianista főgimná-
ziumban végezte, ahol 1819-ben érettségit, tett. 
A jogot Pozsonyban végezte s .az államvizsiga 
letétele után berukkolt, önkéntesnek az első 
szánra huszárezredhez;. Bácsiban (letette a 
tiszti vizsgát, jogi tanulmányait- azonban 
nem folytathatta tovább, mart- az 1873. évi 
krach annyira megingatta a vagyoni helyze-
tét a családinak, hogy haza kellett térnie Kis-
zomborba, ahol ő vette kezébe .a va.gy.cn, keze-
lésének vezetését. Folytonosan tanult, gazda-
sági könyveket olvasott, ugy, hogy évek so-
rán oly pozíciót teremtett magának, hogy 
őt tekintették az egész Torontálban a leg-
képzettebb gazdának. Ambícióját, vasa,kar a-
tát és fáradtságát siker koronázta. Vagyoni 
helyzetét hamarosan', Ibellyreállitotta, ugy, 
hogy ma neki volt ,a legrendezettebb gazda-
sága. 'Gazdasági tudásának .elismeréseid vá-
lasztották meg ,a Torontáli. Gazdasági Egye-
sület alelnökének s ezt a tisztséget 28 éven 
keresztül viselte. 

Dacára, hogy politikával eddig nem igen 
i foglalkozott, hanem a gazdasági tevékenység 

m 
Értesítés. 

Telefon 1203. sz. 

Kárpitos árulj bárljine< részletfizetésre is 
Dús választék kész diván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szaksze-
:: rüen és olcsón eszközöltetnek. :: 

kárpitos-üzíet :: 
Kossut Lajos-sugárut 6. szám. 


