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MUUTAMIA HUOMIOONOTETTA- - niin ettei voille pääse ilmaa
VIA SEIKKOJA KASVIKSIA Lapset pitävät kovasti

voista ja kotona valmistettuna se

Älkää milloinkaan liottako kasvik- - saadaan varmasti puhdasta ja nai-

sia ennen keittämistä paitsi jos ne vempaakin kuin kannuttimoissa t

näivettyneitä ja vanhoja" sa-- mlstettu voi on

noo eräs elintarvehallinnon luennoit- - ~ ~ _~ r~
Koitit Öfeaatö

sija Liottaessa niistä liukenee tar- -

keitä mineraaliaineita täten vähen- -
on samalla kertaa tartunnan vaa- -

huo-

rassa
täen nllden ravlntopltolBVlutta ja

ainoastaan osa heistä sai- - nontaen niiden makua Kun perunoi- -

KUINKA TARTTUVIEN TAU-

TIEN LEVIÄMISTÄ VOI-

DAAN ESTÄÄ rastuu
Hermann B Biggs M DLL Yskiessä aivastellessa ja kova- -

SS

ta pidetään vedessä hetken aikaa en-

nen keittämistä noin viides osa nii-

den painosta ja siis myöskin ravin-

tomäärästä häviää puhumatta ollen-

kaan siitä johtuvasta tuhlauksesta

D New Yorkin valtion terveys- - äänisessä puhelusSa erittyy
kirjottaa seuraa- -

g unsta tai nenästä tai mo- Surulla ja kaipauksella ilmo-ta-

että hellä ja rakas-
tettu puolisoni

aasanen

!™sta H"laa °llUe"3 muhentaa pi- -

Kaikkien hengityselimissä il-- Perunat jotka aijotaan
nä joka slsa]taä tavattomat maa- - täisl keittäa mahdollisimman vähäs- -

menevien tarttuvien taut-e- Ku- -

rät taucln itiöitä jos hengitys- - sä vedessä jonka sitten voi käyttää
ten lentsun influenssan (kspan- -

eiimssa on tulehdusta Tämä li-- perunoin seassa maidon asemasta jos
jan lentsun) keuhkokuumeen masujlku ulottuu 3—4 jalkaa sitä ei ole Kaikki kasvikset tulisi

tuberkuloosin y m leviämis- - eli
saraasta ulommaksi ennenkuin Panna kiehuvaan hiukan suolattuun

tarttumistapa on jokseenkin sa- - eikä kylmään veteen
maalian' se vajoaa kasvikset ovatmanlainen Höyryllä kypsytetyt

Kun 'sä 01 a?kar? ff7n kaikista mukkai™matTavallisesti kaikissa näissä tau- - j? ?öyr
tapahtuu nasta einen kypsytettäessädessa on niiden tarttuvat itiöt kö kiehues- -ravlntoaiueita joitaten nnmnenasta tai suusta eritavassa h- -

aWn hiiv:iui Kuka on ker
massa tai syljessa Naita itiöitä ™

k ran ffiaistanut kuinka maukkaita höy- -
kolumni eessa iias ry kiija poon näissä erittymissä tavallisesti kasvikset ovat hän ei

tavattomat määrät On lasket- - vasti tahraa ha i usein yonsa kasvikgla vedegsä

kuoli lentsuun tai grlppiin
täällä South Porcupinessa Ont
Can lokakuun 16 p 1918 Vai-

naja oli syntynyt Lappajärvel-
lä TarvolRn kylässä VVaasan
läänissä huhtikuussa 1886 siis
parhaassa miehuuden ijässä
Lähinnä häntä kaipaamaan jäi
minä hänen vaimonsa ja yksi
lapsi joka on viidennellä vuo-

della ja vanha isä ja äiti ja
kaksi veljeä ja yksi slsko Suo-

messa ja suuri tuttavapiiri se-

kä Suomessa että tässä maassa

Waltterl ja Fiina Laasanen
(O s Puisaari)

Box 126 South Porcupine
Ont Can

keuhkotaudissa ei ensd ja vua™ — -
keitä Höyryssä kypsytetyssä kera- -tu että esim

ole harvinaista että yhden poti-

laan yhden päivän ysköksissä on

enemmän kuin viisisataa miljoo-

naa tuherkelibasillia

pärsky vuoaevaaueiue ja uium- - icaalissa esim ei ole vastenmielistä
le Jos sy Ikoset saavat kuivua

hajua ]a 0n se paljon hienomman

ne nousevat pieninä hiukkasina makuinen kuin vedessä keitettynä

ilmaan Suuri määrä svlkösis- - Porkkanat nauriit lantut punajuu-s- ä

olevista basilleista kuolee kui- - ret kukkakaali y m eivät ole al--

jt„ mtVn noastaan hyvämakuisia vaan onSitä seikkaa olisi erikoisesti

painostettava että kaikki nämä
u"T =1 'inita ihmiset hen- - ™3sa alleIla kalkkI UuntaruumUUe

kysymyksessä olevat taudit saa- - fcti l J
tärkeät ineraaUatneet Useita

K"""" " tiälviä vanliatKin KasviKsei nuyryo- -

vat alkunsa siitä että potilas on
Pitäisi olla mitä ankarimmat sä kypsytettynä maistuvat aivan kuin +saanut niiden itiöitä hengityseli

lait jotka määräisivät etta yski-
- vasta maasta otetut NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

nuta tauteja sairasiavis- -

„4noa„ „:r~„~ nn VedoMiÄ kiehuessa häviää kasvik- - #miinsä
tä ihmisistä Yleisesti puhuen

J
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s]ä j slsta noln 30 pi0Senttia ravintoarvoa- -
±

noiden itiöiden siirtyminen sai- -
S KT Ä n Wiä- - ta paitsi että ne vielä lisäksi menet- - "VLVSih™ 1

raista terveisiin ihmisiin oli jo tävat "hyvan makunsa
K0snasiau „„„„ w™h

241 Lenox Ave & 122 8t '

misen suurin vaara voitotsan imsvik- - T
tenkin suoranainen Ul~~en limactiili "?" r "

J
- - ' i j lI- - ZLl T K L UL LdSSd imnui5oci unuu" x iiQrvaBCJti miUtfl Rl m Tina KttV 813 Mornlng side +

öifei1 suotuisa maan": kussa ovat erikoisesti voimak- - niiden kiehumaliemiMn eikä
loyda a m„rlvllieiä Suurin tar- - „„„t i„iva„ i™ten tavalli- -

r53 plHäkseen e ävän ruumiin a'M J" '"""VM

tuiman vaara oni tietysti aina Sesti muuten Valmistakaa kotitekoisiaulkopuolella Toisin sanoen ne
Höyryllä keittäminen ottaa noin

rnpnTnnfrnRissa
ovat loiselajia jotka

tavallisesti
ruumiista

kuo

-

Ysi{öksien limaa voi- - myöskin kolme kertaa kauemmin kuin vedes
nois jouduttuaan OLUTTAArttua sä keittäen Vanhat amerikalaiset

tarttua kasiin ja kypsyttivät useita ruo- -

tervehtiessa tojsim ihmis in ovi- -

kalaeja jöyryUäi asettivat suuren
levat ia tulevat vaarattomiksi

Näinollen milloin näitä hengi
tarttuvien tautien koh ennuppeium y m i kannella varustetun seulan suuren

sÄ ovat niiden itiöt astiat ja pyyheliinat voivat myös- -

kiehuvan veslpadan päälle ja a

kiu tulla tahratuiksi ja tauti voi siinä kasvikset putingit jasvttivät
tarttuneet sairaasta usein syljen

Antakaa tn hi un lä-

hettää teille kannu
tiitä tunnettua

oluen Unetta
"Extract" Tehty
maltaista ja humalis-
ta Yksi kannu Hi-

lettä tekee kuusi
parasta lajia

olutta llraumeisteriii
oluen liitettä kävtc

levitä niistäkin ja onhan satoja ruskeat limput Nykyään on jo kau-™„:-

nnHon Winmiskeinota noissa saatavana sellaisia höyryllä- -kautta terveeseen
Jokainen keuhkotaudin tapaus iiiuiianiii j liinnfor €f Bser Entract

for Horna Braving
fatmttd Ntv B3rdt 19ISnoudateta tarpeellista huo- - kypsytyslaltteita joissa on monia

sata etta potilas on °ei e„iie:s P UZ- - osastoa ja joissa moniosainen pai- -on seuraus

aif fnKrVp1ihn'l1pi'?i tipnänsa leiiiMiuua jet jua vu vällinen sopii yhdellä kertaa kyp- - ÄJT"En kÄLÄfiaÄi 'ii— virerii Symään Ne OVat käytännöllisiä ja ainon lajiaan knko mailmassa on niin suuri
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tinlttoatnotta säästäviä Varsinkin Biel-- ' että siinä voidaan valmistaa 60000 (talloo
-tai suunsa Kautta sisäänsä jotKd influ

hnei if fri-- cQirnc mi sv pssa
_ t'Ä„!i nnMQti P „„:„„ „„ ii tnl Va" V™!" 'kkm Kuutltn galloonaa

CI1SM icviavau min - m missa puHLuauiDuia iii "jj Kannu tanaan se moKsaa ainoastaan äo
tai ysköksissä erittänyt itesiaan kaUDtindsta kaupun- -

aagu takai„ j„ eiteoie tyytyväinen
Samoin on laita lentsun ja in- - „ t -

ji iai vilmit una miiEian KOKemusTa voitte±cinrti 1T„„: 1: _1„i- - i n
Kllll Vflr 111 cl d 3 L luiivvnifluenssan niiden basilht ovat Ih HEOELMXVOITA k tHaattc niin kirjottrftan njitaoitiaji

-- j +nt+iitinl1f livvin „HHTKU-- lo noraUrnla- - chenrr Pilsener ia Laecr oluttasairaan nenän tai suun eriytymis-
tä levinneet toisiin ihmisiin - mjsei uv au ölu taituunv uuieiiibut 'ff— r Teillä on oikeus käyttää tätä oluen liuetta

alttiita eivätkä sitä ennen sairas- - ta tulee parhainta hedelmavoita 3a ilman- mitään valtiollisia upaa Muistakaa

Turmeituneua " ' ™- -

alttiita vähimmällä työllä -tonopttan nlp vähemmän
vat omat ominaiset udiinuo "

i- - vanaita ku- - hedelmiä ei pidä kayttaa JosKin ru- - tä varokaa jsyHtdyja joita voidaan

vatka ne taudit ke iity iiimises- - - tt1nrnVnn tai tuhkurin mat ja pienempikokoiset kelpaava hknntng mtenmersteim
sä ilman naiden itiöiden aineut t„„tpn hyvin tähän tarkotukseen Jrieaeimat wennerstein block Chicago

"oistet-sairasutneet uvat - kuorittava- on pestavä hyvin

pilkut ja siemenet Hedelmien ++A!tMiiToinin tapauksissa voivat tartuntaa vastaan ™ttuja
etteiko

taya

läiden tautien itiöt päästä ruu- - ° e epailystdkaan kuoret
- +„A espanialauien influenssa joka ny- - llolu

keitetään runsaassa vedessä 4
SUOSITTELEMMEtunnin ajan ja sitten niistä kaa- +

lnuseen mmiiaicm new kuiusuu _„ „„ „ nn!ict-na- VP „„ „„„ 1nir„ Rflvilöidään ia
nenän kautta Isutä voidaan 'tai kiehumaan palotol-uudelleent--

'j joka tässä maas- - pannaan"aldl -saada eläimistä kuten esim tu- - „ +„iD„ vrtim)o knnRs Vettä tuli- -

' - im muu nirvirr vj SLi vnu- - u j11 uuvmu "— — r'
berkehbasilleja voi tarttua tu- -

Q„
„ si 0na niin paljon että hedelmät "f

Olemme aina valmiit palve-
lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliiklieen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO

10:tä fberkttloosia sairastavien lehmien 'f0 _„- - hvvästi peittyvät Jokaista
eitti sn m 1111a

kvarttia hedelmiä kohden käytetääntmntrlnKtn mutta ne ovat noik- - lmu J" t

rt-f- mtrlatota tnna svKSVtlö - tsumia uuuviuvi ~j Z pailtiaa SUKeria JtL Vltöi unaoi mauo- -

Puhelin 465 Astorla OreKeustapaiiKsia „„ eamme siitä ta- - 7
Mikäli tarttuvat taudit ovat J'1 v"=' r ' leua a"B"

vauurai!u Kaiia musKOioa 1 111 o

Töinäkin - aikoina ia loistakin Hedelmiä pitää keittää 6 tuntia ta-kysymyksessä on ymmärrettä-
vä että joka tapauksessa 011

tunneta noi-- sasella tulella Ensimäislen kolmen leDKaa (MlOkSCIine UUS- -

SnLS £
011 täytynyt

elintautien myrkky tulee paljon tunnin ajaa ei tarvitse usein liikkeiStä jotka il- -niiden r
sin

tuhoisammaksi ja silloin ne tau- - "™"--"
omu

„ mnH„f Koe!{ fllJn0eSisaada vissin maaran niin myr kum kulku- - tien ajan sna wti LiilOtJi AlllklOHIaiiKui-aunuu-

dit leviävät nopeasti t hedeImät tarttuvat poh-
tilanne

hä- -

Jos olettenen 'ruumiinsa vastustuskyky ei taudit Sellainen on nyt Hämmelltäesgä on parag mt
ole voinut niitä voittaa Yksi J" Ta" entsU"

kaikkia
SU tää Puulusikliaa tai leveäkärkistä

ieluskeinona hengi- - pUulastaatulesi tm" iipnmni tnherkeli- - tai
yksinään kus- -
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innuenbsaDas mi Psy actu
taan on- tarkka varovaisuus ja takin näistä hedelmistä tai omenista ipeallCXOlL 1(11 Miuutui li uniaan m
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_!_ n J„1 Tr lii SUU i„iUil Vrya " Vni kaadetatauua umutiiiuite kuuuici ivr veUi nenäliinat ' osa Ii 25 erilain miesten ja naisten tantti
kenevat voittamaan ia havitta- - "°la J

mtlidistettava
' pestyihtn ja kuumennettuitiin savi- - on 8Biit8tty roU uiyiiciiinnn luettelo cuoma

u- -: ini-f„f- s a laisinta liiäItliistalILilhottHkriU taadin nimt
mään" pienemmän maaran tautien 'r J " ruuKKiumn ja se sanyy nusba nm--

itiöitä ia vasta sitten kun näitä J kadet Pl rt P1™ ia kuinka kauan
Taistelu kaduille lattioille ja Ruuklm suun kokoinen pyöreä vaa-

itiöitä ruumii- -myrkyllisiä paasee
sylkem stä vas- - te kastetaan sulatetussa vahassa ja

seen mm paljon etta ne voitta- - Jieis1'e_la_1 f „„„ lov„olnän tnti vmn nsiiiiet tnf

eli taudia oireet ja m o esitiimme teili milfA
ltiuke oliai tilat tavu liUlkkeen hinnan y m
(Läiikkpet oivflfc ula pntouttiluäkkoitä vaa

tosiauuuialaisitiliiikk(3itii)

(Tltroail kirjan snatte vapaasti ia pitUlsi oli

iokasen Biuimaliseu kodissa si Iiii ntlo tiadik
tarvitsette eitit Varokaa humbuukf

liiäkkeitäja humbuuki tohtoria
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Vai lUlllllllll lllUllllUHKVIl vastus- - „„imitcn mutta aino- - nen samanlainen vaate levitetään vie-

siitä tartunta vc'"'" "T 31' „ttiskyvyn seuraa lä päälle ja annetaan voin jäähtyä
ja tauti alkaa tuhotvönsä Tas- - dlLd ' Kun se on kylmää kaadetaan päälle
tä svvstä kun useampia ihmisiä vat mnka wnccad uHjL
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