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— - paiveuiKsesia vapaiiicLLUjcu au- -
peistä tuiee Kmimissiumuncinuvfi YT"g f f 7 # fl k"!' I :: tilasten ym hyväksi Hallitus ja muiiie vastaanottajille sit- -
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Kasviskeitto 1 vettä Kun perunat ovat kypsyneet suuren osan snta vero- - ja vuok- - sitten se myydaan tukkukaup-Nelj- ä

tai viisi isoa perunaa yksi pane siivilän läpi muheutaen perunat ratulosta minkä maanomistajat piail] e speculaattoreille ja va- -

iso sipuli kaksi keltajuurta (carrots) hyvin hienoksi Jos tulee liian sa- -

ja kapitalistit ovat pitäneet oma- - rastomiehille ja taas kuletetaan
puoli kupillista ohria tai riisiä kak- - keaa niin lisää vähän kiehuvaa vet- -

Juoksevan pääoman yhteis- - nail{asta toiseen että usein

rirkuoH ta raavi ketajuuret tTZt {"Ä kunnallinen kontrolli (joka ei
myydaän

tavira toisille u- -

mausteeksi varmaankaan enaan koskaan tu- -
rakoitsijoille speculaattoreille

ja leiko pieniin kappaleisiin Poista sellerisuolaa myös

sipulista ulkokuori ja leiko noin puo- - le olemaan vapaa juoksemaan (keinottelijoille) ia varastomie- -

len tuuman paksuisiin kiivuihln Pane
?

Halpa kesä soppa mihin tykkää) ja muiden sellais- - nj]]e ja taas siirretään ja vih- -

jT%VZl1ZX£rT ten tarpeiden kansallisen
juotan-

- se myydään kuluttajille ja

deksi tunniksi Pese ja kuori vai- - vaksi Sellaiset osat kasviksista non lisääntyminen kuten kuletetaan heille etta nama ko- -

miiksi perunat ja leiko pieniin pala- - mitä muutoin tulisivat pois viskatta- - mättömien mineraalien ja mm- - mjssionimieliet vastaanottajat
siin ja lisää ne tunnin kuluttua viksi voi käyttää edullisesti sop- - (lcn tarkeiden tuotteiden jotka tukkukauppiaat urakoitsijat
keittoon riisin kanssa Jos ohria paan Esim vihre " liemeenpä

ot
u "kaupalle välttämättömiä" s„ekulaattorit varastomiehet vä- -

niin tulee ne panna kie- - voi kayttaa
hamaan

keltajuuren ja sipulin kanssa panee palot kylmään veteen ja antaa tulee lisääntymään Vihdoin hjuäismyyjat ja kulettajat kukin

Lisää toinen quartti kiehuvaa vettä niiden hitaasti kiehua pehmeäksi vaikkakin hallitus tulee kauan o-- vaativat osansa tai voittonsa

kunnes kaikki kasvikset ovat kypsy- - Sitten pusertaa läpi siivilän maustaa lernaan köyhä se vakuute että nn etta Se muodostaa neljästä- -

neet Lisää noin teelusikallinen suo-- nelikalla kynsilaukalla ja persiljal a
hallituksen taytyy kartuttaa ?- - kvnmenestä scitsemäänkymme- -

Kun keitto on sii- - Tama soppa on erittäin maukasta -

btn vähän voita kri Eunaa se- - Samoin voi keittää sopan hienoksi linvomaansa tulee johtamaan neen prosenttiin tavaran hinnas- -

kota sekaan Minuutin tai parin ku- - leikatusta pääkaalesta tai hienoksi varmaan suurempaan kollektiivi- - ta nlinkä kuluttajan täytyy mak- -

luttua lisää vähän vettä jos tärvit- - kiivutusta nauriista seen huolenpitoon äideistä lap- - saa"
see myös keittäessä voi lisätä vettä " T sista ia nuorison sekä ruumiilli- - Komitea lausui että New Yor-jö- B

tarve vaatii sillä valmiina tulisi Tomaatti ja tapioca soppa „ „

sesta etta nenkiseta kissa yksi ruokakauppaonolla jonkun verran enemmän Yhteen quarttiin tai puoleentoista
kuin kaksi quarttia Vähän selleri- - paintiin keitettyjä tomaattia lisää ta vaikkakin vaan sitä varten kaista 250 asukasta kohti kaik-suol- aa

jos lisää niin lisää se hyvää suuri ruokalusikallinen tapiocaa ja että mahdollisimman pieni osa kiaan noin 200C0 kauppaa
Tä-mak- ua

anna kiehua hitaasti kunnes tapioca vaest:östä löytyisi kunnottomassa han kuuluu vii 11000 nurkka-KasVert- o

a tTrjoruskotetun"6Ä ToasV) tilassa kansallisen ponnistuksen srosserikauppaa yli 6000
hetkenä kauppaa 2682 leipunkauppaa

Ota kaksi keltajuurta yksi pieni - - - Tältä näkökannalta katsoen
ja ne]jä-- tai viisituhatta katu-naur- is

muutama sellerin varsi ja yk- - Lapsille on helpompi antaa resiini- - myöskin tapaturmien ja tautien kaupustelijaa kärryillensä ruoka-kaa- P

kaali'5 ifselleri "enoksi k nae ÖU?' J°t Seli0Uaa ehkäiseminen joka on kokonaan tavara kaupallame
sitten kaikki kasvikset pataan ja kak- - mahdoton yksilöllisesti kaytan- - Tällaisen ruuanjaon kauta
si ruokalusikallista ruokaöljyä ja kun töön panna tulee saamaan uu- -

njjn väittää komitea menettävät
öljy on hyvin sekaantunut kasviksiin Miten korkeat elinkUS- - den tärkeyden Lyhyesti sanoen kuluttajat viidestäkymmenestä- -

tannuksef VOidaan vaa" turvaHisuus- - miljoonasta dollarista aina sa- -

keittyä kunnes kasvikset ovat hyvin yarana tulee tukva po]vl k
ml]joonaan doHarnni J0S ot- -

pehmeäksi keittyneet Kesäseen ai- - amaiSeKSl pOlStaa mään nopean lisääntymisen koi- - taa huomioon sen haaskauksen
kaan voi tässä keitossa käyttää _ lektiivisisessa omistuksessa jär- - mjkä voitaisiin väktää jos va- -

muita tuoreita kasviksia jos haluaa (jatkoa ensimsistä sivuitai iestyksessä verotuksessa ja tar-- riistettäisiin vaan noin parisataaSellerin asemasta voi käyttää kuiva- - — ' i -

tuita maustekasveja otti hallitukselle hiilikaivannot peissa krossenkauppaa kaupungin kay- -

Etelä Yalesissa ja Monmouth- - tännöllisimpnn keskuksiin sen

Llmapapu soppa shiressä ia kaksi kuukautta myö- -
Amerikan ei tule ainoastaan "sekasortoisen liarkitsematto- -

Yksi ja puoli kupillista kuivia lima- -
pm iniHtuksen haltuun seurata tätä kollektivismin tietä man tuhlaavaisen ja haaskaavai- -

paputo puoli kupillista riisiä kolme
v_Itakunnan 'hiili- - jos se aikoo tehdä edes koloa sen olosuhteen" tilalle ruokatar- -

keskikokoista keltajuurta ko me tai kaikki KOKO

elintarpeiden hintoihin mutta peiden ja0Ssa mika nyt on kay- -
neljä keskikokoista sipulia pieni pa- - kaivannot sodan päättymiseen
la voita (pienen kananmunan kokoi- - astj Se on kuitenkin väliaikai- - sen tulee viedä se kollektivismi tännössa
nen) Tästä tulee noin kolme quart- -

sestj "asettanut hallituksen ko- - loogilliseen päätökseen ja sen New Yorkin kaupungin ruoka

"lioSTaVut vedessä yön yli A -i- ssionin hallinnon alaiseksi tulisi katsoa että iskuniu -
kk komi™e John

mulla kaada pois vesi ja pane pavut rautatiet kuletusvälityksen ja
men omistus suojataan joka as

j Dl]lon lausui v m6 etta sel--

kiehumaan pariin quarttiin vettä kaivannot Se on ottanut mono- - keleella kansanvaltaiMiia laeiua janen markkinjärjestelmä kuin
Poista kova kuori sipuleista leiko lin sokerin yli ja asettanut iin että sita koituva yoty lan- - komitea esitti New Yorkin kait- -

kilta hintamäärät Se keaisi koko ansalle
maÄÄIalTsBa11 IZ korkeimmat on Sitm™tasaisesti kunnes pavut ovat peh- - Indian hallituksen kautta mono-- Kav ntok) symysta_ käsitellessä $1
meitä Sitten pane kaikki siivilän poliseerannut vehnän ulosvienti- - hallituksen ci tulisi ainoastaan nä vuonnat
läpi toiseen pataan muhentaen pavut knupan ottanut kasvattajalta määrätä hinnat mutta sen tulisi -

kelkiehtu™ ttftos 'n määrän minkä ikänänsä mennä pitemmälle Liittohalli- - Hallituksen pitäisi myöskin ot- -

Suu poisni?Xp parhaaksi näkee sellai- - "ksen valtion ta kunnalhshal- -
taa haUuunsa mineraali ym

keitto on kiehunut tunnin tai kaksi silla hinnoilla kuin hallitus mää- - Utusten tulisi lainata ranaa luonnolliset tulolähteet
kuori keltajuuret leiko hienoihin kii- - rää a lähettää sen hallituksen maanviljelijöille etta he voisivat

Unf Sedanti yictoria Ruotsi

Iti rtail™ varustamilla laivoilla Lontoo- - --

h) H": nyt jo omis--

seen vettä Pane soppa pata vä-- seen nue" tava( ukon hiiliaineita Austn- -

hemmän kuumalle paikalle ja lisää Englannin hallitus on ottanut taa yleisiä varastohuoneita vilja- - an e] ItavaltaUnkarin 'hallitus
siihen keitetty keltajuuri ja riisi valvontansa alle koko lihavaras- - makasiineja niiden tulisi avata m mQnta vUQtta omislamt
f£ tal1-Hnke}- yrdeS8ä yä'" ton Austraaliassa ja Uudessa sia maita yi jelykselle pane- - ähiJ taän 345 ryhmaä hiilikai- -

hän hienoksi hakattua selleriä
vo

tai Seelannissa estääkseen keinotte- - maila kävtäntöön maa-arvola- in

vannoita- - Hollanti on lisännyt
sellerisuolaa jos lisää antaa se pa- - lun hinnoissa Se on perustanut

nnaen tm m ouaa ynjeiyKsciic ]lanituicsen kaivantoja suuressa
remman maun väripaine-lahoratorej- a kuluttaen suuna alueita yhteistä maata

mitassa_ j0 vuonna 1901 Uusi
Tämän sopan voi myös vaihteeksi siihen ?5oo000 ja on ostanut palkata maanyiljelys-experttej-

a s ti ott sellaiset kaivannot

ÄaalLTjat runS suurimman osan indigo viljasta käyttäen J£ hallituksen kontrollin alle Ruot- -

voi käyttää riisin asemasta Tämä Se on lisännyt sisaantuloverot sellaiselle kylvölle Mi a voi
g ja Itävalta nlyöski„ omistavat

soppa on yhtä maukasta uudelleen kaksinkertaisesti ja on hyväksy- - daan kasvattaa käyttämällä uu- -
]iyvan oukon rauta'kaivantoja

lämmitettynä kuin vasta keitettynä nyt ensimäisen kansallisen ra- - simmanaikuisia koneita Niiden
Hallituksen hopeakaivantoja löv- -

T kennuslain luovuttaen $20000000 g ™ ™"
tyy Ruotsissa kuin myöskin y- -

perheelle Soppa on hyvin ravitse- - hallituksen huoneiden rakenta- - lefz iarmnid vhja
k

potaska- - ja suolakaivan- -
va Jos käyttää kaksi kupillista pa-- miseen Puheessaan tästä sekä missä vaunuissaan ja myyda ( monjgsa massa
puja ja hiukan enemmän kasviksia muista yhteiskunnallishallitus- - suoraan kuluttajille
niin täten voi laittaa neljäkin quart- - Huomioon otettava seikka on

IllUOtlOlSld bdliuutia Hnnnna

"Pulmakseni ainoastaan' tästä Markkina hinta ja kustannus- - myöskin se etta suuri joukko

PerJna soppa maasta on sota kulettanut mei- - tutkijakomitean jäsen New Yor- - hallituksia on jo vuosia sitten

Neljä tai viisi keskikokoista peru- - dät lähemmäksi rautateitten ka- - kin valtiossa Ezra A Tuttle pu- - ilmaissut sen mielipiteen etta

naa yksi vajaa kupillinen maitoa navain ja hiilivarastojen kansal- - huessaan epäoikeutetusta haas- - luonnon 'tiilolaliteet JotKa tunsi

yksi tasa teelusikallinen suolaa pie- - listuttamista jos ei myöskin kauksesta merkitsevästi lausui olla kaikkien ihmisten yhteinen

kauppa kuletusvälityksen kansal- - v 1912: perintö ei pitäisi koskaan olla

JrMgrStn listuttamista Maanviljelys ei tu- - "Komitean hankkimat todis- - kokonaan hallituksesta erotettu- -

humaan kolmeen painttiin kiehuvaa le välttymään myöskään paikal- - tukset osottavat että tavallisesti na Ann aikaseen kuin iöjö ten- -


