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A Szeged-Csongrádi Takarókpénztár Igazgatósága, Felüggelö-bizottsága, Választ-
mánya, Napibiztosi és Tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy az intézet 
igazgatóságának tagja és érdemekben gazdag vezérigazgatója 
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páratlanul munkás és tevékeny életének 63-ik évében 1927 január 22-én elhunyt. 
A megboldogult 23 évvel ezelőtt, mint helyettes vezérigazgató kezdte meg 

intézetünknél működését és immár 18 cv óta mint vezérigazgató állott az intézet 
kötelékében. 

A két évtizedei meghaladó működési ideje alatt minden tudásával, páratlan 
energiával és odaadással szolgálta intézetünk érdekeit, példás munkaszeretetével és 
ügy buzgalmával mindenkor az intézet fejlesztésén és felvirágoztatásán fáradozott s 
eredményes és közhasznú tevékenységével ugy intézetünknek, mint a köznek való-
ban a legértékesebb szolgálatokat tette. 

Erős oszlopa dőlt ki vele intézetünknek, elvesztését a legmélyebben fájlaljuk 
s emlékét mindenkoron hálás kegyelettel őrizzük meg. 

Szeged, 1927 január 22. 

Az „Agrár ia" Kereskedelmi 
Részvénytársaság igazgatósága, fel-
ügyelő-bizottsága és tisztviselői kara 
mélyen megrendülve jelentik, hogy a 
vállalat megalapilóia, atyai jóakarója 
és érdemdús elnöke 
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méltóságos 

Koós Elemér 
ur 

m. kir. kincstári főtanácsos, 
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

vezérigazgatója, stb. 
folyó hó 22-én elhalálozotl. 

Emlékét hálás kegyelettel fogjuk 
megőrizni! 

Szeged, 1927 január 22-én. 

Az „Orion"-bőrgyár részvénytár-
saság igazgatósága, felügyelő bízott 
sága, lisztviselői és munkásai mélyen 
megrendülve jelentik, hogy a társaság 
alelnöke 

Koós Elemér 
ur 

m. kir. kincstári főtanácsos, a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

vezérigazgatója, 

folyó hó 22*én elhunyt. 

Vállalatunk megalapítóját és odaadó 
támogatóját vesztette el az elhunytban. 

Emlékét kegyeletlel fogjuk meg 
őrizni. 

Szeged, 1927 január hó 22-én. 
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A Szegedi Kenderfonógyár rt. és a Mezőgazdasági Kender-
ipar rt. igazgatósága, feliigyelöbizottsága és tisztviselő kara 
mély megilletődéssel tudatja, hogy felügyelő-bizottságá-

nak érdemes elnöke 

Koós Elemér úr 
m. kir. kormányíőíanácsos, a Szeged-Csongrád! Takarék-

pénztár vezérigazgatója 

hosszas betegség után elhunyt. 

A boldogult két évtizeden át volt felügyelőbizott-

ságunknak tagja, vállalatunk érdekeit mindig szivén 

viselte és előmozditotta, minélfogva elvesztését mélyen 

fájlaljuk és emlékét mindig kegyelettel fogjuk megőrizni. _ 

Szegeden, 1927. január 22. 24o £ 
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154 Kiadó: 
kél szobás garconlakás 
a Belvárosban. Irodának vagy rendelőnek is 
alkalmas. Cira Bartos könyvkereskedésben. 
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Budapest, V I I , Dohány-ucca 84. Tel. József 124-47. 
Előkészít polgári és középiskolai magánvizsgákra, 
érettségire. Felvilágosítás kapható: Szeged, Hul-
lám-ucca 8. I . em. 162 

II Szegedi Hus- és Vásárpénztár rt. 
igazgatósága, felügyelő-bizottsága és 
tisztviselői kara mély megilletődéssel 
jelenü, hogy a részvénytársaság meg-
alakulása óta igazgatósági tagja, majd 
öt esztendőn át alelnöke 

Koós Elemér úr 
m. kir. kincstári főtanácsos, a vaskoronarend 
lovagja, a Szeged Cs ngrádi takarékpénztár 

vezérigazgatója stb stb 

folyó hó 22-én elhunyt. 
A megboldogult kezdettől fogva 

odaadó buzgalommal működött társu-
latunk érdekében. Oyászos elhunyta 
fájó veszteséget jelent nekünk. Emlé-
két mindenkor kegyelettel fogjuk meg-
őrizni. 

Szeged, 1927 január 22-én. 241 

A Szegedi Bútorgyár rt. igaz-
gatósága, felügyelő-bizottsága és 
tisztviselő kara szomorú szívvel 

jelenti, hogy szeretet elnöke 

Koós Elemér úr 
m. kir. kincstári főtanácsos 

a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár rt. 
vezérigazgatója, stb. 

folyó hó 22 én példásan munkás éle-

tét befejezte. 

Vállalatunk állandóan lelkes támo-

gatóját veszitelte el az elhunytban 

Emlékét tisztelő kegyelettel fogjuk 
megőrizni. 

Az Ariadné kőlöll és szövöll-
árugyár rl. igazgatósága, felügyelő-
bizottsága és tisztviselő kara mélysé-
ges fájdalommal jelenti, hogy szeretve 
lisztéit elnöke 

Koós Elemér 
m. kir. kincstári főtanácsos, a 
Szeged-csongrádi takarékpénztár 

vezérigazgatója stb. 

folyó hó 22-én tevékeny és munkás 
életét befejezte. 

Vállalatunk egyik megalapítóját és 
lelkes támogatóját veszítette el az el-
hunytban. 

Emlékét soha meg nem szűnő kegyelettel 
fogjuk megőrizni. 239 

Merán-szálloda 
Budapest, V.. Berlini tér 7. 

Nyugati pálvaudvarral szemben. B 1 

Elismerten tiszta szobák. Minden szobában vízvezeték. 

Központi fűtés. Lift. Fürdőszobák. 

Mérsékelt árak! 


