
A Magy. Kir. Földtani Intézet Személyzete.
1904. évi deczember 31-én.

Tiszteletbeli igazgató: Igazgató:
Semsey Andok (Sernsei), bölcs, doktor, 

a m. kir. Szent István-rend közép
keresztese, főrendiházi tag, a magyar 
nemzeti múzeum t. főőre, a magyar 
tudományos akadémia igazgató taná
csának-, a magyarhoni földtani társu
lat-, a kir. magyar természettudo
mányi társulat tiszteleti tagja stb. 
(1. IV., Kálvin-tér 4. sz.)

B öckh János, miniszteri tanácsos; az 
osztr. cs. Vaskorona-rend ü l. o. 1., 
az orosz csász. St. Szaniszló-rend 
csil. n . o. 1., a magyarh. 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 nagyszebeni term.- 
tud. egyes, levelező tagja és a wieni 
cs. kir. földtani intézet levelezője (1. 
VIII. k„ Ülló'i-út 19. sz.)

Főgeologusok:
Gesell Sándor, bányafőgeologus, m. kir. főbányatanácsos, az osztr. cs. Vaskorona- 

rend III. o. 1.; a magy. földt. társ. választmányi tagja, a wieni cs. kir. 
földtani intézet levelezője. (1. Vn. k. Barcsay-utcza 11. sz.)

B oth L ajos (Telegdi), m. kir. főbányatanácsos, a magyar földtani társulat vál. 
tagja, a nagyszebeni term.-tud. egyes, levelező tagja (1. VII., Erzsébet- 
körút 6. sz.)

H alaváts Gyula, az orsz. régészeti és embertani társulat, a budapesti photo- 
club és a magyar orv. és term. vizsg. áll. választmányi tagja. (1. VIH. k., 
Eákóczy-utcza 2. sz.)

S chafarzik F bkencz, bölcs, doktor, m. kir. bányatanácsos, a hadi díszítm. katonai 
érdemkereszt, a hadi-, s a kát. jub. érem tulajd., a József-műegyetem ma
gántanára ; a magyar földtani, a kir. természettudományi és a magyar föld
rajzi társulatok választmányi tagja. (1. VH. k., Vörösmarty-utcza 10/B. sz.)

Osztály geológusok:
Szontagh Tamás, bölcs, doktor, kir. bányatanácsos, a magyar földtani- és a magyar 

földrajzi társulat választmányi tagja, az orsz. balneol. egyes, igazgató 
tanácsának tagja, (1. VII, k., Stefánia-út 14. sz.)

Posevitz Tivadar, orv. doktor, a «K. instit. v. de taal-landen volkenkunde inNeder- 
landsch-Indie» kültagja. (1. III. k., Szemlőhegy-utcza 18. sz.)

Pálpy Mók, bölcs, doktor, a magy. földt. társ. I. titkára. (1. VII. k., Damjanich- 
utcza 28«. sz.)

T eeitz Péter, (1. VII. k., Aréna-út 9. sz.)

I. oszt. geológusok:
H orusitzky H enrik, a magy. föld. társ. választmányi tagja. (1. VII. k., Dembinszky- 

utcza 50. sz.)
T imkó I mre, (1. VII, Hernád-utcza 6. sz.)
L ifea A urél, (1. VII. k., Elemér-utcza 37. sz.)
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II. oszt. geológusok :
Papp Károly, bölcs, doktor, a magyar földrajzi társ. vál. tagja. (1. VII. k., Bethlen- 

utcza 9. sz.)
Güll V ilmos, (1. VII. k., Hernád-utcza 5. sz.)
L ászló Gábor, bölcs, doktor (1. VIII., József-körút 2. sz.)
Kadic Ottokár, bölcs, doktor (1. VII. Dembinszky-utcza 17. sz.)
B ozlozsnik Pál (1. VII, Garay-utcza 16. sz.)

Fővegyész :
Kalecsinszky Sándor, a m. tud. akadémia 1. tagja, a magyar földtani s a kir. m. 

természettudományi társulat választmányi tagja. (1. VIII. k., Eökk Szilárd - 
utcza 39. sz.)

Vegyész:
E mszt Kálmán, gyógysz. doktor (1. IX. k., Ferencz-körnt 2. sz.)

Térképész:
Pitter T ivadar, a kát. jub. érem tulaj. (1. VI. k,, Bajnok-utcza 9. sz.

Kisegítő rajzoló:
Schock L ipót, (1. I. k. Atilla-körűt 2. sz.)

Hivataltisztek:
B ruck József, a polg. jub. érem tulajd. (1. VII. k., Csömöri-út 91. sz.)
L ehotzky Béla, a polg. jub. érem tulajd. (1. Eákos-Szt.-Miliály.)

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

palotában.)
Gépész:

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

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

Intézeti szolgák:
Vajai János, a polg. jub. érem tulajd. (1. az intézeti palotában.)
Pető Károly, a kát. jub. érem és a szóig. kér. túl. (1. VII. k., Cserey-u. 1/B sz.) 
Papp Endre, a kát. jub. érem túl. (1. VII. k., Csömöri-út 47. sz.)
Bátobfi V incze, a kát. jub. érem túl. (1. VII. k., Csömöri-út 31. sz.)
B uka Fep.encz, (1. VII. Zugló-utcza 12. sz.)
Kemény Gábor, a hadi-, s a kát. és polg. jub. érem túl. (1. VII. k., Arena-út 52. sz.)

Kisegítő szolga:
L aczkó András’ (az agrogeol. laboratórium részére, 1. VII. Cserey-utcza 1. sz.)

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


