
A Magy. Kir. Földtani Intézet Személyzete.
1911. december 31-én.

Igazgató :
lőczi Lóczy Lajos, tiszt, bölcsészet- 

doktor, oki. mérnök, ny. r. egyetemi 
tanár, a m. tud. Akadémia r. tagja, 
a román koronarend középkeresztese, 
a berlini Gesellsch. f. Erdkunde Kari 
Ritter érmének tulajdonosa, az Aca- 
demie Francaise Csihacseff díjának 
nyertese, a berlini Ges. f. Erdkunde, 
a bécsi k. k. geograph. Ges. tiszte
leti, a lipcsei Véréin f. Erdkunde és 
a római Societá geogr. Italiana le
velező tagja, a Magyar Földrajzi tár
saság t. tagja és elnöke, a Magy. 
földtani társ. vál. tagja, a „Turáni 
Társaság" alelnöke, stb. (1. VIII. kér., 
Baross-utca 13. sz.)

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

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

Főgeologusok:
TELEGDI Roth Lajos, m. kir. főbányatanácsos, a csász. osztr. III. o. vaskorona- 

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

Halaváts Gyula, m. kir. főbányatanácsos, a Photo-Club alelnöke, a műemlékek 
orsz. bizottságának tagja, az orsz. régészeti és embertani társulat és a ma
gyar orv. és term. vizsg. áll. választmányi tagja. (1. VIII. Rákóczi-tér 14. sz.)

Posewitz Tivadar, orvosdoktor, a „K. instit. v. de taal-lánden 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.)

Treitz Péter, a magy. földt. társ. s a magy. földrajzi társaság vál. tagja. 
(1. VII., Stefánia-út 17. sz.)

Horusitzky Henrik, a magy. földt. társ. választmányi tagja. (1. VII., Dembinszky- 
utca 50. sz.)

Tiszteletbeli igazgató:
semsei Semsey Andor, tiszt, bölcsészet

doktor, a m. kir. Szent István-rend 
középkeresztese, főrendiházi tag, a ma
gyar nemzeti muzeum t. főőre, a ma
gyar tudományos akadémia igazgató 
tanácsának tagja, a magyarhoni föld
tani társulat, a kir. magyar természet- 
tudományi társulat tiszteleti tagja stb.
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Osztály geológusok :
Timkő Imre, a magy. földt. társ. vál. tagja. (1. VII., Elemér-utca 37. sz.)
Liffa Aurél, bölcsészetdoktor, műegyetemi magántanár. (1. VII., Elemér-utca 37. sz.) 
Papp Károly, bölcsészetdoktor, a Ferenc-József rend lovagja, oki. kozépisk. tanár, 

a magy. földt. társ. főtitkára. (1. VII., Baross-tér 20. sz.)
Emszt Kálmán, gyógyszerészdoktor. (1. IX., Közraktár-utca 24. sz.
László Gábor, bölcsészetdoktor. (1. IX., Közraktár-utca 24. sz.)

1. oszt. geológusok :
Kadió Ottokár, bölcsészetdoktor, a magy. földt. társ. barlangkut. bizotts. előadója. 

(1. VII., Alpár-utca 5. sz.)
Rozlozsnik Pál, bányamérnök, (1. VII., Murányi-utca 34. sz.)
Kormos Tivadar, bölcsészetdoktor, az intézeti magyarnyelvű kiadványok szerkesztője. 

(VII., Gizella-űt 47. sz.)
Horváth Béla, bölcsészetdoktor, Szabadka szab. kir. város törvényhatósági 

bizottságának virilis tagja. (1. VIII., Kőfaragó-u. 7. sz.

11. oszt. geológusok :
KONYHAI és KÍSBOTSKÓI Maros Imre, oki. középisk. tanár. (1. I. Várfok-utca 8. sz.) 
Schréter Zoltán, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár. (1. VII., Ilka-utca 14. sz.) 
TELEGDI Roth KÁROLY, bölcsészetdoktor. (1. IX., Ferenc-körut 14. sz.)
Vogl Viktor, bölcsészetdoktor, az intézeti németnyelvű kiadványok szerkesztője, 

a magy. földt. társ. II. titkára. (Rákospalota, Bem-utca 17. sz.)
Ballenegger Róbert, oki. középisk. tanár. (1. I. Vérmező-űt 16. sz.)
SZiNYEi Merse Zsigmond, (1. IV. Bécsi-u. 4. sz.)
Vendl Aladár, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár. (1. I., Döbrentei-utca 12. sz.)

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

Segédhivatali igazgató :
Bruck József. (1. Nagymaros.)

Könyvtáros :
verebélyi Marzsó Lajos, titkári teendőkkel megbizva, a Turáni-Társaság titkára. 

(1. Üllői-ut 30. sz.)

Praeparátor:
Toborffy Géza. (1. Pécel, Erzsébet királyné-sétány 86. sz.)

Rajzoló :
Reithofer Károly (1. Rákosszentmihály, Árpád-telep, Kossuth L.-utca.)

Kisegítő rajzolók.
Schock Lipót (1. I. Márvány-utca 40. sz.)
Heidt Dániel (1. Rákosszentmihály, Árpád-tetep.)

Gépírónő:
Bryson Piroska, irodai napidíjas (1. VI. Lebel-u. 5. sz.)
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Műszaki altisztek :
Blenk János, a kát. jub. érem és szóig. kér. tulajd. (1. az intézeti palotában.) 
Haberl Viktor, dek. szobrász, (1. VIII. Nagytemplom-u. 18.)

Laboráns :
Sedlyár István, a polg. jub. érem tulajd. (1. az intézeti palotában.)
Erdélyi Béla, (1. VII., István-út 17. sz.)

Kapus:
Gecse János, a kát. jub. érem, a kát. jub. kereszt és szóig. kér. tulajd., (1. az 

intézeti palotában.)

Intézeti szolgák :
Vajai János, a polg. jub. érem tulajd. (1. VII., Stefánia-út 17. sz.)
Pető Károly, a kát. jub. érem és a szóig. kér. tulajd. (1. VII., Cserey-utca 1/B. sz.) 
Papp Endre, a kát. jub. érem tulajd. (1. VII., Thököly-út 31. sz.)
Kemény Gábor, a hadi- s a kát. és polg. jub. érem túl. (1. VII., Aréna-út 42. sz.) 
Körmendy Mihály, a kát. és polg. jub. érem tulajd. (1. VII., Ilka-utca 14. sz.) 
Németh János, (1. VII., Stefánia-út 16. sz.)

Kisegítő laboránsok:
Drengobják Mária, (1. VII., Ilka-utca 13.)
Lovászik Lajos, (1. IV., Régi pósta-utca 1. sz.)

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


