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DIE BOEREVROU, Junie 1W1. 

As daar oor badknnlers gepraat word, moet ek dtUd 
denkjaan die Londonse verkman, wal, toen hlj met sU vrou 
'n nuwe liuurhuisie bekilk, uitrocp: ,,Wat 'n moo1 badka 
nlcrtjie! Waarvoor sou 011s dit 1~x1~ gebruik?" Daar sit meer 
in dip grap as wat oppervlakkig nkUn, iets wat ons almal 
ter liarte kail Deem. nie aniwoorrl is na.tourlilr, .;n hadka- 
tiler won4 gebruik om iil tc W.d" 51aar laat oils die bad- 
kamqra 'n hietfie nagaan en ons sai vind, dat dit vir aller- 
hande dinge gebruik word, b.v. om rvaagoed in te Mre, as 
pakkpmer, partijkeer selfs as spens om boter in te idre 
omdq dit daar sg leklrer koel is. 'n Badkamer is 'n nood. 
saaklikhetd aan 'n hnis. 

w 

ale; lilt is iets wat in sU geheel gekoop moet word, en wat 
1cg nie deur 'n ieder gemaak kan word nie. Daar is ver- 
skillende stole verkrUbaar met die hale warmwater In. 
Rtaliasie kompleet. 

As gevra word of 011s hedendaagse lronstruksle van 'n 
badkamer goed is, kan die antwoord nie anders wee8 nie 
(Ian dat dit beter nloes wees, maar selfs onse badkamers 
soos nou ingerig kon aanmerkiik verbeter word. B.v. onder 
dle bad, waar 'n hout ilenkot om is, is 'n ideale vernamel- 
plek vir voilis en mikrobe, en dit is baie sindeliker om die 
I,ad geheel vri) le laat ataan, sodat daar onder en om skoon 

gemaak kan word. Die 
maar dit moet ook al- tUd kom egter aan 
leen gebruik word om waar die vorm van die 
in te bad en vir nikx bad self geheel moet 
anders nie. Daarom is verander word. ~a ons 
dit altUd geraai om die 'n hietje oor die s& 
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badkames so kleln 1 - nadenk, sal ons tot die 
moontlik te maak, dat konklnsie kom, dat die 
daar seen rnimte ge- B bestaande vorm van bad 
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morn word, of dat die 
veraoeking om dit vir 
ander doeleindea te ge- 
bmik. nie te aroot is 

geheel verkeerd la In 
die eerste plants fa dl. 
materiaal wearvan die 
bad gem- is nie goed 
nie. 011s neem 'n mak- 
lik 1-erroesbare mate- - 

aparta bergkamer te FYrrrE GWND DEURSNEL riaal 800s Uster en ~ r o -  
maslo 

Soos ek gene het, 'n badksmer .fa 'n nwdmWikWd 
in 'n:hnis. Die hnise nit vorlge tiidperke, self8 groat hnfse, 
Tat @ur gegoede mense gebou was, bet salde 'n badk8mer 
!xva$ m w  om iUd is @on andern. Teen het die me- 
meer In die ope gelewe, hulle bet geswem in &viere w, 
maart dit i s  nou nie meer so moontllk nie. Om g-d te 
Mfj &oet ons ons vel skoon hon. Die vel van 'n m w  is 
tlie +mar sow 'n lap gomelSstiek nie, dit is 'n hoogst 
i de meganiame. Mens &an a0ndw sif v d  gep41 
m z n g  lewe, dit bevat dui8endB pori6 of klein (WPt3%8, 
wa;rrj&e m t  denr kom en waar qie l ig~tzn~ dear &an nit 
was* Aa hiemJte mat- 
fes k t o u  word. aan X 
Is d i f fe   ID dat die 
slegte gssee enu. in die 
U m q n  bUJ. Die vel kom 
g e v o m  vol klein 
pulefes en seertJes, die 
gwondheid word bena- 
deel en in  die errgte 
gevdle word siekte ver- 
oorsaak. Om die pori& 
Qop te hon en te sorg 
Bet dit nle opgevul 
word met vetgehaltes 
nie, moat die vel deeg- 
Ilk met seep ge~ae 
word en as om so nou 
en dan 'n warm bad 
kan vat, so veel te be- 
tm. A8 W m  WLLW 
handle is word dit 'n 

beer dit te verbeter met emailie, terwiji dit tog baie beter 
sou wees om die hele bad van aardewerk te maak. Daar 
is niks wat hygtgnles so perfekt is nie. ae 'n geglasuFde 
bad van aardewerk; niks hou so lang of kan gemakllker 
skoon gemaak word. Dan die vorm van ons bad ia verkeerd. 
Dit is moeilik om daar in te kUm en nog moeiUker om daar 
\v.eer nit te kom, veral vir bejasrde m e w .  Doktern raai 
on8 herhaaldellk om heeltemasl onder die water te kom aa 
ons bad, en om te voorkom dat die water oor die kante 
spat, word die bad onnodig hoog gemaak. Dan nog word 
die bad so gllpperig van die seem, dat dit moeilik is om 
lekker te was, sonder om te gllj. Dit sou tog geriefllker 

wees of self 'n bad te 
I . bon sow die twede illu- 

Bsdkamer met aardewerk bad, 1 
voe: diep, in getegelde vIoer 

insebou. 

strasle en naar die vol- 
gende besgrlining. DIe 
more moet wees van 
geglasnurde tegela of 
atene, die plafon van 
wit aement p w t e r ,  die 
v l w  moet beahan uit 
ongeglasnurde tegeln 
met klein ribbetjen, om 
gUppe&Mid te voor- 
kam, die W U e a  
 wet die middel 
van die lmaknmm si- 
loop, die bad met 'n 
plat bwm, moet in dim 
v l w  self wee8 en dit la 
onnod& om dit meer ae 
een voet diep te maak. 
Daar moet 'n sDraei 

moot iedef. Laat die afgematte en met stof bedekte beak wees, wst vannit die bad self kan ooP en toe gamMh nor& 
Iieids- of werksman maar self probeer, of 'n warm bad v661 In so 'n hadkamer Ban mens lekker bad en ~I!dSpartel. 
die aandete nie meer stimuierend en veririssend Ia nie, an sonder om gamora te ma&. 
'11 glas wUn of bier of ander aterk drank. In  'n moderne Die morele eifek van absoluut sindllkheid word a0 al- 
huis word 'n badkamer met 'n warmwater fnatsll&e &n gemeeu toegwee, dat ek hier nie verder daamor h o d  UU 
ook as 'n onmiabare lets beskou. Dit sal gem nut bl) aa te wij nie, behalve om die aamlsg Baar OD te veatip, dat 
ek hier die werking van 'n warmwater inaWE8te heukrlp indien dit nodig ges% word vlr meuse in gegihie omston. ? 
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dighede, en die skoon werk doen, 800s in k l e r w e  be&&. r a a r  dit aan die skadurvee 1.ant van die huis is. Indien dit 
kings. hOeveel meer is dit dan nie nodig nie vir di-e nie anders moontlik is nie, laat dan tog die water 8an die 
wat landarbeid doen, of ander werk warn mew mil van sonkant van die hnls nitloop, sodat dit kan opdroog, en nie 
word. In grote stede waar daar pl~blieke warm baaie en aan die skaduwee kant of onder borne nie; dit gee 'n mom 
swembaaie is, daar is die koste so hoog, dat dit bo die ver- plek af en 'n broeiplek vir skadellke mikrobe. 'n llIagllke 
moge van die werkman is om ieder dag 'a bad te n-i nlanier om vuil water nit kombuis en badkamer weg te kl3.j. 
daarbii kom 110,- miskien dat dit vCr weg is van sij woon- is so08 die volgende beskrljwing. Daar meet 'n konkrwt 
plans. Dit sou veral vir arm mense van die groowe nnt bak van ongeveer 18 duim vierkant, met 'n rooster daaroor 
weea as in ieder huisie 'n bad was, met 'n voldoende toe- om blare ens. nit te hou. onder die uitloopplek gemsair 
voer van aarm water. word. Hierin paa Muims erde pijpe wat die water naar 

Die aivOBr van die water uit die bad lewer 'n andei 'n groot sloot in die grond lei. Die sloot moet ongeveai 6 
moeiiikheid op. In 'n stad waar riolering is, gaat dit allas voet diep en 12  voet iang weee. Vul dit dan op met k l i p ~ e  
goed, maar op dorpe en plaae moet daar self voorsienfng en gebroke bakstene, nnlaar sorg goad dat daar geem grond 
gemaak word. Daar ia verskillende goeie maniers om die in kom nie. 1Dek die sloot dan sorgvuldlg toe met sinkvhte 
water weg te krij, hv. die ,,Vivian poore" s t w l ,  ,,Cess ongeveer 1 voet diep onder die oppervlakte, en gooi d m  toe 
Pool" stelsel, pmnch Draln" stelsel en nog andere min of met grond. Op so'n manier loop die Water tnssen die Wvpe 
meer inpewikkolde eisteme. Gewoonlik op die plase lwp die deur en suig weg diep onder die grond, sodat daar geen 
water somaar wr @ie grond en dit gee gemors aP, verai las is van vetterige bad. en kombuis Water. 

Die Blom- en Groentetuin 
in JUNIE.  

deur N. M. VEGl'EIR. 

Ofskoon die volgende maand die beete is vir snoei en 
plant, kan mew darem nou a1 begin met die snoei van 
vmgbbome, rose, sierbome en blomst~ike,  en ook begin 
plant; maar dit  spreek vanself dst dit alleen geld, pir die 
warmer distrikte; vir die kouere b dit beter om te wag tot 
Julie of Auwtus .  

AIle tnlngrond wat nie in gebruik is nie moet nou vir 
sovbr mwntiik bemls en omgsepit word, en ook mOet dit 
net so bewerk word toasen roosbome en mgtebome. In  die 
blomtuin kan die volgende sOOrte non gesaai word: Leeu- 
bekkiee, gousblom, sngeliere, madelleilee (,daisies") gail- 
lardiaa. grasangeliere, dole  (,pansies") petunia, phlox, 
siererte, du!aendek+ne (,,sweetwillinma") en verbena. 

~erskillenBe' K a a w  bolle. anm-one, ranonkels. idies, 
naraens kan uog ge-t word. 

In  die groentetnin kan die volgende nog geassi word: 
Groot boontlies, beet, wertels, oraur, slaaS, oie, zsdfla, sui- 
Wfe' 

DIE INWLN VAN SAADAARTAPPIUM. 

Of&oon daar bale aaadaertappela gekmp word, is &it 
m i s k h  vaa aut  om te wwt hoe men8 wll Bopdaartavpeis 
Baa w%m,.an wiksee dsarmee he. Die u i W k  en bebandel 
VM eaa&mapaels is van mt gewig, as mens dit met 
goeie #edg  WU plant. Menigeen weet miskien deur on- 
derpInbing hoe e+a %a&daa&WIeln te win, maar dit neem 
nie weg* drrt dMr  bale Perkeerde denlubeelde omtrent 
a a ~ ~ I b m ~ d d s . s ~ e r t e l  geakiet het, en dit nie alleen nie, 
mear W e  saadaartappels wad-bier vir geeie.verkoop *at' 
darem tog nie deug nia 

Die idee Bat k l e h  die beste vit ssad is ie ' 
-een v m ~ e i ,  maar ellre verbouer weet gwd clat die 
waarde van klein aartappsls sfhang van die ooreaak van 
hulle kleinheid, M e  wat klein ia omdat h a l e  nie rijo fa 
nie, maar wat van p h t e  kom wat goed mWmmg bet. kan 
gebruik word; maar klein aartappels wat van 'n ~ h t  kom 
wat niks as 'n war klelntlies voortgebzeng het nie 
gebruik word vir aasd nie, *Pant hulle kom heel muuakijn- 
lik van 'n swak of sieklike plant. Ibmm is dlt nle goed 
om aaadaartappels nit 'n hoop of sakke te soek nie, en tog 
word dit veel gedaan. Die uitsoek moet op die land g e  
daan word, terwU1 die aartangels van elke plant nog qft- 
gecmrei 18. 

Mens kan natuurlik ook reeds gedurende die groei nit 
soek, deur die best gestoelde plank te merk; die moet h 
gee]! geval hug  lote he nie; hoe d i e m  en kragtlger die 
skeute is, soveel beter is die saadaartavpels. 

Dit mag 'n groot bemaring wees om klain aartappels 
vlr sand te gebruik vir dle groot oes, maar vir vroeg aart- 
appels is  dit beter om goeie g r o t s  te neem. Vir die moot 
oes is dit best om hulle die grootte van 'n 6omdereier te 
neem. Dit skijn die beste dat hulle nie heeltmsal rijp in 
nie, maar net W n  rUp te word. Sommlge beweer dat 
wauneer die ski1 nog enigsiw loslaat i6 dit die beate tud - 
vir saadaartavpels. Die begin spoed4g te kiem, tBnvij1 saad- 
asrtappels wat fUp of oorrijp is, baie laqgsaam ensleg Hem. 

In rogtige distrikte word die-Iowwe nie no gou rlfp as 
in warm en droge dlstrikte nie, daarom bestam daar meer 
kans in eewenoemde distrikte om goeie saadaartappels te 
win as in laasgenoemde. .. 

Plante met swak, dun, law of Irort Iote d e w  nie r i r  
saad nie want die fs reeds verloop, swak of siekuk. 

As bogenoemds raadgewing in praktilk gebrmg word 
sal gesien word wat 'n voordeel dit inbreng, want die.op- 
brengs per plant verskil veel: die een breng mi&!= W e  
gewig op terwijl die ander maar soveel owe op-. .Cloeie 
bewerking en bemesting is waardeloos aa die saadaartsp- 
pels nie eerste kwalitelt is nle. 

Goeie sasQaartapuels is in die reel &uur en . daarom 
kon die bostaande wenke ill praktillr gebreng word deur - 
eike jaar @legs 'n gedeelte nrtwe snadaantagpels te 801~, 
om daarvan vir een of twee jam te teel. Sodoende kan mPms 
die mote uitgakt Yir saail881'tameIs verminder, en-* bb 
'n goeie opbrengs reken. 

Die W t e  teken dat 'n soort.terug ga8n pf wrloog is 
dat dit lang dun lote gee, en qog 'n anderis &tt die-uit- ' 
geplaate fmdaar ta~e l s  aie gedarende die groei"vad die 
nuwe phnt  +mrot nle maar so hard word en heel blif. a. ' 
importeerde saadaartamels van 'n koel kllmaat, sl'naai die 
saort, gee vir die eerste jaar 'n groter oplbrengs dan fmd 
wat  lens self gewen het, rnaar na een of twee jasr 'n klei- 
ner ovbrengs, en indien langer geteel gaan dit heelkmal 
terug en gee deleg en geen 00s. In ligte groad gee sera dle 
eerste laar se nateel alegte resultate, dun i$ dit nie r&* 
6aam aa mew strllre grond het, om self eaadam&~*pe& w d  
wtn Me. 

- 
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