
téket, hogy egyes laknak vagy épen egész ál lábnak kiveszésél 
okozná. 

A kár sokkalta jelentékenyebb mértékű a kertekben vagy épen 
gyümölcsösökben. 

A kénes savak által történt megmérgezés egyes eseteiben a 
kénsav a tűkben tetemesen felhalmozódhatik a nélkül, hogy a növe-
dékben visszamaradás lenne észlelhető. Erdőben tehát a vegyi 
vizsgálaton kivül egyúttal a növedéket, nemkülönben a fának álla
potát is figyelembe kell venni. 

Az előadottákliól következik, hogy a füst által való károsu-
lás megállapítása sokféle körülmény figyelembe vételétől függ; s ha 
lehet is biztossággal teljesíteni, ahhoz mindig helyszíni szemle, vegy-
elemzés, s e mellett erdökárositásnál a fának szakértői kiválasz
tása, valamint az is inellözhetlenül szükséges, hogy a növédék 
menete figyelem he vétessék. 

(Közlik: Arató, Kozma.) 

Dobi Miklós 
(kir. tanácsos, a m. kir. erdSszámvevőség igazgatója). 

Köztiszteletben és szeretetben megöregedett érdem
dús tisztviselőé e név, sok munkában fáradt, de munka
kedvében mindig gazdagabbá lett férfiúé, ki immár 
igen közel 40 esztendő óta szolgál a terhes szaknál, a 
számvevőségnél. 

Dobi Miklós az ö fárasztó szakmájában, mely a 
szorgalom mellé a munkás tehetséget is nagy mértékben 
megköveteli, mindenha kitűnő tisztviselő gyanánt ismer
tetett el s különösen az erdőgazdaság számvevőségi 
ügyeinek vezetése körül tanúsított odaadó s példás szol
gálatával az ö működésének bírálatára illetékeseknek tel
jes megelégedését nyerte meg; sikeres munkásságával s 
másfelöl jószívűségével és igazságos bánásmódjával pedig a 



vezetése alatt működött erdöszámvevöségi tisztikarnak 
osztatlan nagyrabecsülését és szeretetben teljes ragaszko
dását szerezte meg magának. 

Államszolgálatban töltött éveinek nagyobb részén át 
az erdöszámvevöségnél működött s az államerdészet újjá
szervezőjének és nagyrafejlesztöjének, Bedö Albert orsz. 
föerdömesternek oldala mellett szakértelmével s tapasz
talataival jelentős szerepet vitt különösen az erdöszám-
vevőség deczentralizálásánál, s nagy része van abban, hogy 
az uj rendszer gyakorlatiasan s sikeresen ültettetett át az 
életbe s évek óta eredményesen szolgálja az állam javát. 

A természeténél fogva szerény s mindenkor az ügy 
érdekében működött tisztviselőnek példányképe volt ö min
dig, ki mindent, a mit elérhetett, kitartó szorgalmának, 
lankadatlan tevékenységének, fáradságosan megszerzett bö 
tapasztalatainak s kiművelt szellemi képességeinek kö
szönhet s főleg annak, hogy magát kötelességeinek szi
gorú teljesítése közben mindig a puritán becsületesség és 
az emberbaráti érzés állal vezeüeté. 

Ezek a tiszteletreméltó tulajdonságok és egyszersmind 
érdemek elnyerték a legfelsőbb helyről is az elismerést 
abban, hogy Ö felsége a király Dobi Miklóst a „királyi 
tanácsos" czimmel tüntette ki. 

A kiváló főnök iránt való tisztelet és szeretet a leg
magasabb helyről történt kitüntetés alkalmából igen szé
pen nyilatkozott meg azon ünnepélyen, melyet a köz
pontban és a vidéken működő erdöszámvevöségek tiszti
kara rendezett a legmagasabb kitüntetésben részesült 
erdöszámvevöségi igazgató részére, kifejezést adván ezzel 
a felett érzett örömének is, hogy az erdészeti számvevő
ségi osztály a földmivelésügyi ministeriumi számvevőségtől 



újból önállósittatván, annak igazgató főnökéül ismét Dobi 
Miklóst üdvözölhette. 

Az ünnepély január 12-én délután folyt le, mely 
alkalommal az erdöszámvevöségi tisztikarnak központban 
szolgáló s vidékről is nagy számban megjelent tagjai a 
nap emlékéül az ünnepeltnek gyönyörű kivitelű fénykép
albumot adtak át, mely előlapján a tisztikar összes tagjai 
által aláirva az általánosan tisztelt és szeretett főnök 
iránti őszinte ragaszkodásról tanúskodó üdvözlő iratot 
tartalmazza s magában rejti egyszersmind az ötvenkét 
tagu erdöszámvevöségi tisztikar minden egyes tagjának 
fényképét. 

A szeretetnek ezen szép megnyilatkozása kellemesen 
lepte meg a szerény igazgatót és mint maga kifejezte, 
az öt ért kitüntetést a szeretet arany zománczával vonta be. 

Az ünnepélyen Bedö Albert orsz. föerdömesterrel 
élén megjelent a földmivelési ministerium erdészeti fő
osztályának tisztikara, valamint az elnöki s más szak
osztálynak főnöke s illetve tagja is. 

Bizonyára mindnyájunknak, kik az ünnepélyen részt
vettünk, szivéből fakadt amaz óhajtás, aminek a szám
vevőségi tisztikar szónoka kifejezést adott, de egyszersmind 
Dobi Miklósnak minden ismerője is osztani fogja ezen 
óhajtást, hogy vajha még soká érvényesithesse ö kiváló 
tulajdonságainak üdvös hatását az erdöszámvevöségnek 
élén a haza javára! 

Kováts Elek, 
m. kir. erdöszámellenör. 


