
A Magy. Kir. Földtani Intézet Személyzete,
1901. évi deczember 31-én.

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

a m. kir. Szent István-rend közép
keresztese, a magyar nemzeti mú
zeum t. fó'ó're, a magyar tudományos 
akadémia igazgató tanácsának-, a 
magyarhoni földtani társulat-, a kir. 
magyar természettudományi társulat 
tiszteleti tagja stb. (1. IV., Kálvin-tér 
4. sz.)

Igazgató:
B öckh János, miniszt. osztálytanácsos; 

az osztr. cs. Vaskorona-rend III. o. 
1., az orosz csász. St. Szaniszló-rend 
csil. II. o. I, a magyarít, földt. társ. 
Szabó József-emlékérmének tulajdo
nosa, a magyar tudom, akadémia le
velező' tagja, a magyar földtani tár
sulat s a magyar földrajzi társulat 
tiszteleti tagja, a bécsi cs. kir. föld
tani intézet levelezője (1. VIII. k., 
Üllői-út 19. sz.)

Főgeologusok:
Gesell Sándob, bányafőgeologus, m. kir. főbányatanácsos, a bécsi cs. kir. földtani 

intézet levelezője. (1. VII. k., Barcsay-utcza 11. sz.)
B oth L ajos (Telegdi), m. kir. főbányatanácsos, a magyar földtani társulat elnöke. 

(1. VIII., Népszinház-utcza 38. sz.)
P ethő Gyula, bölcs, tudor, a magy. földtani- és a kir. magyar természettudományi 

társulat választmányi tagja. (1. VII. k., Csömöri-út 105. sz.)
H alaváts Gyula, a magyar földtani-, az orsz. régészeti és embertani társulat és 

a magyar orv. és term. vizsg. áll. választmányi tagja. (1. VIII. k., Rákóczy- 
utcza 2. sz.)

Osztály geológusok:
S chafarzik F ebencz, bölcs, tudor, a hadi díszítm. katonai érdemkereszt, a hadi-, 

s a kát. jub. érem t., a József-műegyetem magántanára; a magyar földtani 
és a magyar földrajzi társulatok választmányi tagja. (1. VII. k., Vörösmarty- 
utcza 10/B. sz.)

Szontagh Tamás, bölcs, tudor, kir. bányatanácsos, a magyar földtani társulat vá
lasztmányi tagja, (1. VII, k., Stefánia-út 14 sz.)

P osevitz T ivadar, orv. tudor, a «K. instit. v. de taal-landen volkenkunde inNeder- 
landsch-Indie» kültagja. (1. I. k., Dísztér, 17. sz.)

P álby Mór, bölcs, tudor, a magyar földt. társ. I. titkára. (1. VII. k., Garay-utcza 
44. sz.)

I. oszt. geológusok:
T beitz Péter, (1. VI. k., Nagy János-utcza 6. sz.)
H orusitzky Henrik, (1. VII. k., Arena-út 21. sz.)
T imkó I mre, (1. VII, Nefelejts-utcza 59. sz.)

II. oszt. geológusok:
L ieea Aurél, (1. IX. k., Üllői-út 21. sz.)
P app Károly, bölcs, tudor, (1. VII. k., Bethlen-utcza 9. sz.)
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Güll V ilmos, (1. VII. k., Csömöri-út 19. sz.)
L ászló Gábor, (1. VIII., József-körút 2. sz.)
Kadic Ottokár, bölcs. tud. (1. VII. Arena-utcza 21. sz.)

Fővegyész:
Kalecsinszky Sándor, a magyar földtani s a kir. m. természettudományi társulat 

választmányi tagja. (1. VIII. k., Rökk Szilárd-utcza 39. sz.)

Vegyész:
Emszt Kálmán, bölcs, tud., (1. IX. k., Ferencz-körút 2. sz.)

Önkéntes:
Staub Móricz, bölcs, tudor. kir. tanácsos, a m. kir. középisk. tanárképzó'-intézet 

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

Térképész:
Gabrovitz Kamillo, a kát. és polg. jub. érem tulajdonosa, (1. I. k,, Atilla-utcza 

16. szám.)
Hív ataltisztek:

Bruck József, a polg. jub. érem t. (1. Újpest, IX. k , Liliom-utcza 3. sz.)
L ehotzky Béla, a polg. jub. érem t. (1. VIII. k., Kisfuvaros-utcza 4. sz.)

Kapus:
B ebnhauser Mihály, a hadi-, s a kát. és polg. jub. érem tulajd. (1. az intézeti 

palotában.)
Gépész:

Blenk János, a kát. jub. érem és szóig. kér. túl. (1. az intézeti palotában.)

Laboránsok:
Sedlyár István, a polg. jub. érem túl. (1. az intézeti palotában.) 
Kalatovits Mihály, a polg. jub. érem túl. (1. VII. k., Egressy-út 8. sz.)

Intézeti szolgák:
Győry József, a polg. jub. érem túl. (1. III. k., Szeralőhegy 5254 sz.)
Vajai János, a polg. jub. érem túl. (1. az intézeti palotában.)
Pető K ároly, a kát. jub. érem és a szóig. kér. túl. (1. VII. k., Csömöri-út 96. sz.) 
Papp E ndre, a kát. jub. érem túl. (1. VII. k., Egressy-út 18. sz.)
Bátorfi Vincze, a kát. jub. érem túl. (1. VII. k., Cserey-utcza 1/B. sz.)
Buka F e r e n c z , (1. Kövér Lajos-utcza 25. sz.)

Házi szolga:
B ori Antal, (1 az intézeti palotában.)


