
más. alakulatok közétkezésébe való bekapcsolás -útján célszerű 
biztosítani az étkezést 25 fő étkezési létszámon felül már kívá� 
riatos a közétkezés megszervezése: Gyakori tapasztalat, hegy az 
erső 100 fő után 2, minden további 100 fő után 1-1 szakácsot 
,){ell számítani. A rriosoga,tás, konyhatísztántartás, favágás, stb. 
munkákra míríden konyhám egy 'kisegítőt-kell beosztani. 

Gross Jenő hbs, őrnagy. 

Hogyan. tároljuk a ruhá�ati 
és fels�erelési cikkeket? 

A ruházati és felszerelési cikkek élettartamárrak biztosí; 
tása és növelése céljából fontos, hogy minden anyagkezelő tisz
tában legyen a tárolás ·követelményeivel, a ruházatot és felsze� 

· relési cikkeket megtámadó. külső és belső behatásokkal. A helyes
tárolással és kezeléssel a nép vagyónát, a néphadsereg vagyo
nát védjük. Felsorolok néhány tárolási módot, melyekkel áí
anyagot meg tudjuk óvni. . · · 

1. A gyapjúból készült cikkeket a ni.olyoktól ,kell gondosari
óvni. A tároló helyiség száraz, szellős . és világos legyen;
Az anyagokat gyakran kell átrakni 'es ria'ftalinnal behinteni:
A.z átrakással. egyidejűleg porol,ni és kefélni is kell az érintett
cikkeket. A porolást és 'kefélést a. faktárhelyis·égtfü távol kell
végezni, hogy a por a raktárba ne jússon.

2. A len-, kender- és pamútszerű cikkeket száraz, világos
és szellős helyiségekben tároljuk. K:edveiő időjárásnál a ráktát 
::i.blakait és ajtaját nyitva kell' tartarii, hógy a levegő· a raktárt 
js -és a cikkeket is - melyekből soha nem szabad nagyon sokat 
egymásra rakni - átjárja. K:ülönösen a fehérítetlen anyagok 
igeriyelnek alapos gondozást, mert áz ifyenekben az esetleg 
\lisszamaradt ír-anyag -korhadást, felmelegedést és a szövet 
pusztulását idézi elő. Ha egy anyf!gon ..elváltozást észlelünk,_ azt 
azonnal ki kell teríteni a napra es tökéletesen ki kell szellőz
tetni. A kötélnemüekből sem szabad igen sűrűn egymáshoz, 
vagy egymásra sokat rakni. Ezeket időnként szintén át kell 
rakni és szellőztetni. 

3. A fémcikkeket szintén száraz és szellős helyiségben
kell tárolni és rozsdásodás, oxidáció ellen nyers vazelinnel vagy 
vazelinolajjal kell bekenni. fia rozsda képződik, a rozsdásodás 
helyét le kell zsírozni és néhány óra mulva _durvább len rongy" 
gyal kell letörölni. Igy a .rozsda· eltűnik. Ha a rozsda már be-

11 



~ . 
evődölft, akkor a r,ozsda helyét tisztító~ vagy csfszolóporral ,keli: 
tisztítant. Mindkét esetben a rozsda · eltávolítása után helyét me
leg harnúzsírluggal .kell lemosni, azu.tán tiszta vízzel leöblíten\, 
száraz fűrészporral ledörzsölni é_s megszárítani. 

4. A bőrnemüeket és lábbeliket száraz, hűvös helyi_séigbert, 
nyitott állványokon kell tárolni. Tiszfa, · derült időjárásnál a· 
cikkeket portól és penésztől ronggyal le kell törölni' és azon da
rabokat, mely'ek nyirkosak, penészesek vagy egyéb.ként foltosak, 
meg kell szárítani. A bőröket úgy keI1 átrakni, hqgy azon dara
bok, melyek azelőtt tegalul voltak, legfelül- jussanak. Esős vagy 
!:).edves napokon_ ezen munkálatokat végezni nem szabad: A talp
bőrt egész hosszában, laposan egymásra rakjuk, vagy állvány
ban éitérie állítva tároljuk. A szíjazati cikkeket is úgy ra1kjú~, 
hogy a l~vtgö átiji rja. 

5. A gumiimyagot gyakori átrakással és a képződött 
izzadmányok eltá~lításával kell használható állapotban tartani. 
A gumi anyagot , negyedévenként egyszer 30° C-nál hidegebb víz~ 
_r;el, .melyhez kevés szappant is adunk, lemossuk és megszárítjnk. 
Ha a . gumi k~ménnyé vagy törékennyé válik, ami hideg levegőn 
való tárolásnál áll b~, úgy azt 50_:60° C fokra feln1elegített viz-
ben, - melyhez .l 00 részre 5-6 rész ammoniát, vagy 2~3 rész 
szódát vagy hamut adunk, - m~ kell gyúrni A m€ggyúrás 
után a gumianyagot leöblítjük és megszárítjuk. Az ásványi ola
jok a gumira .duzzasztóan hatnak és bizonyos mértékben oldJák 
is. A növényi és állati zsírok pedig megbomlanak és. a keletke
zett zsírsavak károsan befolyásolják a gumi tar.tósságát. A ·i1;1-
.mit. gondozás céljából glicerinnel vonjuk be vékonyan. és ugy 
tároljuk · A fenti tárolási módokat .minden anyagkezelőnek 
ismernie és alkalmaznia kell. · 

Bencze József őrnagy. 
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