
Éleline::ési ro'Vat ve:.etőjének kö='lései: 

A H. M. kiadta a „Gazdászat. közigazgatási ·segédlet II. Rész"-t, mely 
többek között a G-'-2. és G~-7. m.:okat is tart.almazza. Az esetleges észre
vételeket és korszerűsítési javas.Jatokat_ a Honvédség Hadbiztosi Akadémia pk. 
címére kérem belctildeni (Budapest, 62. Postafiók 447.). 

,Jlavi étrend" címén új fogalmat vezettünk be a közétkezési gaz
dálkodásba (Gkig: Segédlet Ir. R. 20. old.). lgy neve_ztük el azt az általános 
éle'.mezési tervet, amelyef a kéb. a legénység kívánalmainak lehető figye'ernbe
vételével, az orvos szakvéleményének meghallgatásával havonta, mint köpe-

. telményt állít össze. Ez tehát felsorolja azokat az éte'.eket, amelyeket a kér
déses hónapban az élelmezési idény (zöldfőzelék, gyümölcs sfü) figyelembe
vételével adni tervezünk és esetleg azt is, hogy hetenként hánysior, mely 
étkezéshez (reggelire, uzsonnára, ebédre, vagy vacsorára) tervezzük kiadni. 
A „Havi étrend" adta keretekben az élelmezötiszt a jó, bő és tápláló élelmes 
zés éi;dekében a mindenkori tény',eges piaci helyzethez és körülményekhez 
ruga'.másan, alkalmazkodva állítja össze a heti étlapot. · 

Bodrossy Erik hbs. ezds. 

s~erkeaztői ü:.enetek 

A Honvéde[tni · Miniszfér!um Anyagi Föcs19portfönöksége az anyagi 
szolgálatban dDlgozó bajtársak részé, e havi folyóiratot indított „Anyagi érte
sl tő" címmel. 

A fo'yóirat célja gyakorlati tanácsokkal elő.segíteni a tervszerű, basz
nos, takarékos anyaggazdá'.kodást és anyagkezelést. Célunk elérése érdekében 
felhívjuk a folyóiratunkat olvasó összes bajtársakat, hogy lapunk szerkesz, 
tésében tevékenyen vegyenek részt. Szakmai ismereteiket és tapasztalataikat 
cikkek formájában bocsássák az „Anyagi értesítő" rende1kezésére. A cikkek 
rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg gyakorlati · kérdések
kel foglalkozzanak. Katonai rövidítések használhatók. 

A kidolgozott munkákat írógéppel, a lapnak csak egyik oldalára ídák. 
Egy kézirat terjede'.rnének felső határa 3 gépirt oldal, irodai íven, 30 sorral 
és 3 cm lapszéllel. A közö1t cikkek szerzőit gépírt oldalarr.ként 10 Ft tiszte
letdíjjal jutalmazzuk. 

Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy rajzok mellé
kelése . . Ezek oly kivitelben készítendők, hogy lenyomatqt (klisét) ·lehessen 
róluk elöá!!itarti. Vázlatok fehér papíron vagy oleátán tussal njzolandók meg. 

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű ta;ácsot, kívánságot, 
ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez képest figyelembe veszi, 
illetve te! jesíti. 

· Rende'.keiésre állunk ezenkívül a honvédelmi szolgálattal k/lpcsolatos 
olyan szakmai kérdések megválaszolásával is, amelyeknek elintézése nem a 
szolgálati út keretébe tartozik. 




