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Élelmezési rovat vezetőjének közlései : 

1A H. M. kiadta a «Gazdászat közigazgat<isi segédlet II .. Rész»-t, 
mely többek kö'Zött a \G-2. és G-7. Ut..:okaJt is tarta1u:niaizza. Az ooetle
ges észrevéte}eket és lmrszeríí,s-ítési javasfabokal a Honvéd Hadbiztosí 
1A1J,adémia pk. címére kérem beküldeni (Bud.apest, 62. Postaifiók 447,). 

«Havi étrend» címén új fogalmat vewttünik b.e a kö21étk,ezési. 
_gw1.dálkodásba (Gkig. Segédwet II. R. 20. o1d.). !gy n,evez.tük ,el azt az 
álla,].ános élelmez.ési tervet, amelyet a kéb. a legénység kívánalmaiinak 
lehető . figye,~e.mbevéte1ével, aiz orvo.s szakvélleményének megha.:J.gatásá
val havonta, mint követelményt ái11ít össz,e. Ez tehát fo:Jsorolja az,ok.at 
.a:z etelefoet, am,ei}y,ekiet a kérdéses hÓ1rnpb.an az é1e.lmezési i'Clény (zö1d
főzelék, gyü.möLcs stb.) figye1embievételéve1 aidni tervEnünk és esetleg 
azt is, hogy hetenként hánysz,or, mely étkiezéshez (reggei1u,e. uzsonnára,. 
ebédre,, vagy vacsorára) terv,ezzül;: kia'C!:ni. A «Ha,vi él.l··ernl » adta ke
retekben az éleJ:mezőtiszt a jó, bő és tá,pláló élelmezés érdiekébien a 
mindenkori tényleges piaci hellyz·ethez és körü1ményekhez rugalmasan 
:alk,a,lmazkodva á:l.lítja össze a heti étlapot. · 

BodroBsy Erik hbs. ezds. 
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Szerl~es,;tői üzenetek 

A Honvédelmi Minis_z.~érium Auyaigi Főcsoporlfőnökség,e az ainyagi 
.szolgáia:tba,n diol1g-0zó bajlársak, részére h!:lvi folyóirn.Loi indito:tt «1A.nyiagi 
~rtesítő » címmel. 

A folyóirait ·oélj.a g·yalwrl'a-ti tanácsokkal elős,eg:íteni a tei·vszerű, 
hasmos. takarékos ·,anyagga21diálkodás1t és any:a,gkez,e:Lést: Célu1n.k elérés-e 
-érdekében folhívjuk a folyóir.a:bwnkat olv.as,ó össz.e,s bajtársaklat, hogy 
lapmik szcrk.esz:tésiébe;n tevékeny;ern v,egy1e111ek résizt. Szalkmai ismei,eteikiet 
-és tapasztalataikrut cikkek formájában boics'ássálk az «11\lnyagi ,ér'besítő» 
rcncLelkezéséDe. A cikkek rövidetk, tömörek és könuy1en érthetők 'Legye1.o 
111.ek. Fől,eg gya<korlati kéridés,ek/kicl foglalGrnzz,an,ak. K,afo1nrui röv:üdítésiek 
lrnszn.álhrutók. 

A kidolgozott munMkat írógéppe:l., a lapnak csa~t ,egyik oJidalám 
fírják Egy kézirait terj,ecLelmé.I1Jek Jle:Lső ha<tára 3 gépírt o]ldal, iroid:ai 
;íven, 30 s-orra:! és 3 cm :Lapszé11eJ. A köziö:lit cikkeik szie1r2cőit gépírt 
-olda;l,anként 10 Ft tisz;telebdíjjal jutallmazmk. 

Kív.faa:tos a kézírathoz ábrák, fényképek, váz:Lato'k, iv1agy rajzok 
melLélmLése. Ez,ek o,ly kivibe:1biEID készíLem:1őik, hogy J!enyoma-toit (k'.lüsét) 
khessen ró:Luk ,előállítani. Vá2111atok Jle<hér papíron v,agy oieátá!l1 tussal 
rajz,olandók meg. , · 

A szerkesztőS'ég szíve&en fo,grud mtm:11erninemü tanácsot, kívánságot, 
-!5tlctet vaigy )i~vais:Latot és e~ekiet a lehe,tőslégJie·zj{,épre.s:t figyiel,embe veszi, 
11:letve telJ,e,s1ti. , 

Rendel'k,e:z,ésl'e állunk ~Zienkíviil a hon1V1ód1eillmi s:zoJgál;atta,l kap
-csoJa:to,s o:lyarn.· szakmai kérdések megválas-z10.l~is.áva[ trs, anw1y,eikne'k. 
.eli.uthé.sc nem a szo1.gá).a:ti út kiere:t@e tartozik 




