
A Magy. Kir. Földtani Intézet Személyzete.

1897. évi deczember 31-én.

Tiszteletbeli igazgató:
Semsey Andor (Semsei), bölcs, tudor, 

a m. kir. Szent István-rend közép
keresztese, a magyar nemzeti mú
zeum t. főőre, a magy. tudományos 
akadémia igazgató tanácsának-, a 
magyarhoni földtani társulat-, a 
kir. magy. természettudományi 
társulat tiszteleti tagja stb. (1. IY.
k., Kálvintér 4. sz.)

Igazgató:
Böckh János, miniszt. osztálytaná

csos ; az osztr. cs. Vaskorona-rend 
HL o.'L, a magyar földtani társu
lat elnöke, a magyar tudom, aka
démia levelező tagja, a magy. 
földrajzi társulat tiszteleti tagja, 
a bécsi cs. kir. földtani intézet 
levelezője. (1. V n i. k., Űllői-út 
19. sz.)

Főgeologusok :
G esell Sándor, m. kir. bányafőgeologus, kir. főbányatanácsos, a bécsi cs. 

kir. földtani intézet levelezője. (1. VII. k., Barcsay-utcza 15. sz.)
Roth Lajos (Telegdi), m. kir. főbányatanácsos, a magyar földtani társulat 

választmányi tagja. (1. VHI. k., Hunyady-utcza 37. sz.)
Pethő Gyula, bölcs, tudor, a magyar földtani- és a kir. magy. természet- 

tudományi társulat választmányi tagja. (1. VI. k., Andrássy-út 33. sz.)
Halaváts Gyula, a magyar földtani- és az orsz. régészeti és embertani tár

sulat választmányi tagja. (1. V. k., Vadász-utcza 33. sz.)

Osztály geológusok:
Schaíarzik Ferencz, bölcs, tudor, a József-műegyetem magántanára; a 

magyar földtani és a magy. földrajzi társulatok választmányi tagja ; 
a hadi diszítményű katonai Érdemkereszt s a hadi érem tulajdo
nosa. (1. VII., Vörösmarty-utcza 10/B sz.)
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Szontagh Tamás, bölcs, tudor, kir. bányatanácsos, a magyar földtani társulat 
választmányi tagja. (1. VII. kér., Hunyady-utcza 10. sz.)

Posewitz TrvADAB, orv. tudor, a «K. instit. v. de taal-landen volkenkunde 
in Nederlandsch-Indiei) kültagja. (1. I., Országház-utcza 43. sz.)

, Vegyész:
Kalecsinszky Sándor, a magyar földtani társulat-, a kir. m. természettudo

mányi társulat választmányi tagja. (1. V., Sólyom-utcza 15. sz.)

Seg édg eolögusok :
Adda Kálmán. (1. VI. k., Szondy-utcza 28. sz.)
Páley Mór, bölcs, tudor. (1. VII. k., Damjanich-utcza 23. sz.)
Treitz Péter. (1. VI. k., Szondy-utcza 74. sz,)
H orusitzky Henrik. (1. VII. k., Elemér-utcza 7. sz.)

Önkéntes:
Staub Móricz, bölcs, tudor, kir. tanácsos, a magyar kir. középisk. tanár

képző intézet gyakorló iskolájának vezető-tanára, a földtani intézet 
fitopaleontologiai gyűjteményének gondozója, a magyar földtani 
társulat I. titkára stb. (1. VII. k., Dohány-utcza 5. sz.)

Hivataltiszt:
Lehotzky Béla, miniszt. hivataltiszt. (1. IH. k., Föld-utcza 34. sz.)
Brück József. (1. VII. k., Elemér-utcza 7. sz.)

Laboránsok:
Sedlyár I stván. (1. Újpest, Tél-utcza 53. sz.)
Kalatovits MmÁLY. (1. VII., Dalnok-utcza 7. sz.)

Intézeti szolgák:
Bernhauser MmÁLY, a hadi érem tulajdonosa. (1. Újpest, Tél-utcza 76. sz.)
Győri József. (1. III. kér., Szemlőhegy 5254. sz.)
F arkas Sándor, a hadi érem tulajdonosa. (1, III. k., Szemlőhegy 5257. sz.)


