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Igazgató:
lóczi L óczy L ajos, tiszt, bölcsészet- 

doktor, oki. mérnök, ny. r. egyetemi 
tanár, a m. tud. Akadémia r. tagja, 
a román koronarend középkeresz
tese, a berlini Gesellsch. f. Erdkunde 
Kari Ritter érmének tulajdonosa, az 
Academie Francaise Csihacseff díjá
nak nyertese, a berni és a berlini Ges. 
f. Erdkunde, a wieni k. k. geograph. 
Ges. tiszteleti, a leipzigi Véréin f. 
Erdkunde és a romai Societate geogr. 
Italiana levelező tagja, a Magyar 
földrajzi társaság t. tagja és elnöke, 
stb. (1. VIH. Baross-utca 13. sz.).

Aligazgató:
I glói Szontagh Tamás, bölcsészetdoktor, kir. tanácsos és m. kir. bányatanácsos, 

a magyarhoni földtani társulat és a magyar földrajzi társaság vál. tagja, 
(1. VII., Stefánia-út 14. sz.)

Fó'geologusok:
telegdi Roth L ajos, m. kir. főbányatanácsos, a III. o. vaskoronarend lovagja, 

a magyarhoni földtani társulat választmányi, a nagyszebeni term.-tud. 
egyesület levelező tagja (1. IX., Ferenc-körút 14. sz.)

H alaváts Gyula, m. kir. főbányatanácsos, a Photo-Club alelnöke, az orsz. régé
szeti és embertani társulat és a magyar orv. és term. vizsg. áll. választ
mányi tagja. (1. VIII., Rákóczy-tér 14. sz.)

P osewitz Tivadar, orvos doktor, a «K. instit. v. de taal-landen volkenkunde in 
Nederlandsch-Indie» kültagja. (1. III., Szemlőhegy-utca 18. sz.)

Pálfy Mór, bölcsészetdoktor, a magy. földt. társ. választm. tagja. (1. VII., Dam
janich-utca 28a. sz.)

T reitz Péter, a magy. földt. társ. s a magyar földrajzi társaság vál. tagja. 
(1. II., Zárda-utca 55. sz.)

Osztály geológusok
H orusitzky H enrik, a magy. földt. társ. választmányi tagja. (1. VII., Dembinszky- 

utca 50. sz.)
T imkó I mre, (1. VII., Óvoda-u. 42. sz.)
L iffa A urél, bölcsészetdoktor (1. VII., Elemér-utca 37. sz.)
P app Károly, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, (1. VII., Baross-tér 20. sz.)
Emszt Kálmán, gyógyszerészdoktor (1. VII., Stefánia-út 7. sz.)

I. oszt. geológusok:
L ászló Gábor, bölcsészetdoktor (1. VIII., József-körút 2. sz.)
Kadic Ottokár, bölcsészetdoktor (1. VII., Dembinszky-utca 17. sz.)
R ozlozsnik Pál (1. VII., Murányi-utca 34. sz..)
K ormos Tivadar, bölcsészetdoktor, a bpesti egyet, természettud. szövetség tisz

teletbeli elnöke, az intézeti kiadványok szerkesztője. (1. VII., Ilka-utca 14. sz.)
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II. oszt. geológusok:
konyhai és kisbotskói Maros I mre, oki. középisk. tanár (titkári teendőkkel meg

hízva (1. I. Várfok-utca 8. sz.)
S chréter Zoltán, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár (1. VII., Ilka-u. 14 sz.} 
telegdi B oth Károly, bölcsészetdoktor (1. IX., Ferenc-körút 14 sz.)
V ogl Viktor, bölcsészetdoktor, az intézeti németnyelvű kiadványok szerkesz

tője (1. Rákospalota, Erzsébet-u. 23. sz.)
Fővegyész:

Kalecsinszky Sándor, tiszt, bölcsészetdoktor, a m. tud. akadémia 1. tagja, a, 
Magyarh. Földtani Társulat Szabó József-emlékérmének tulajdonosa, a 
Magyar Chemikusok Egyesületének alelnöke, a magyarh. földtani s a kir. m. 
természettudományi társulat, az orsz. közegészség! egyesület alapító és- 
választmányi tagja. (1. VIII. k., Rökk Szilárd-utca 39. sz.)

Segédvegyész
H orváth B éla, bölcsészetdoktor (1. VHI., Kőfaragó.-u. 7. sz.)

Térképész:
P itter Tivadar, a kát. jub. érem tulajdonosa. (1. VI., Rózsa-utca 64. sz.)

H ivataltiszt :
Bruck József, (1. Újpest, Király-utca 4. sz.)

M űszaki
Ifj. Kalmár János, festőművész (1. I., Kapás-utca 9. sz.)

Kisegítő rajzoló:
Schock L ipót, (1. VII., Thököly-ut 14. sz.)

Gépirónő:
B ryson P iroska, irodai napidijas (1. VI., Lehel.-u. 5. sz.)

M űszaki altiszt:
Blenk János, a kát. jub. érem és szóig. kér. tulajd. (1. az in tézeti palotában.)

K apus:
Bernhauser Mihály, a hadi-, s a kát. és polg. jub. érem tulajd. (1. az intézeti 

palotában.)
Laboráns:

Sedlyár I stván, a polg. jub. érem  tulajd. (1. az in tézeti palotában.)

Kisegítő laboránsok:
D rengobják Mária. (1. VII., Ilka-utca 13. sz.)
Kölüs Jenő (1. VIH., Fhg Sándor-utca 8. sz.)

Intézeti szolgák:
Vajai János, a polg. jub. érem tulajd. (1. az in tézeti palotában.)
Pető Károly, a kát. jub. érem és a szóig. kér. túl. (1. VH., Cserey-u. 1/B sz.)
Papp E ndre, a kát. jub. érem túl. (1. VII., Csömöri-út 31. sz.)
Kemény Gábor, a hadi-, s a kát. és polg. jub. érem túl. (1. VII., Arena-út 42. sz.) 
Kőrmendy Mihály, a kát. és polg. jub. érem tulajd. (1. IV., Káívin-tér 4. sz.) 
Németh János, (1. VII.. Lujza-utca 26. sz.)

H ázi szolga:
Bori A ntal, (1. az in tézeti palotában.)


