CIUTADANIA
feta dels diabètics i d'aquells a qui amenaça I ii obesitat i quisetins

Ets i Uts

poquissims

d'altres.

\ o som on anem que un dia al mati

N'obstant la p-ttata no constitueix per

no vos trobeu amb un programa que mes o

sí sola el sulieienl aliment de l'home.L'ex-

menys digui aixis:

xemple de la rassa irlandesa, que n'alimen-

«Gran Cine dels éxils Infalibles. - A v u i
de passada per Sani Genis, al que anat
apendre les aigües a la font dels enamorats, el grandiós divo de fama universal

ta d'ella quasi exclusivament

des de l'a

molts anys i sofreix debilitat fisiològica,
r

i-

j
i

ens demostra que no constitueix un aliment complert. Hi h.i que anyndir-hi com

En.... (<iqui podeu posar-bi el nom que

fan els montanyesos de la Suïssa i del Tirol,

volgueu,el mateix te el d'En Làzaio que el

la llet, la mantega i el formatge.

Chahepine), arribarà probablement

lís molt dilicil controlar la quantitat
que s'eu consum anyalment, però pot cal.
eular-se de cent a cent vint kilos per per- i
sona, ja fregida, ja preparada en Imita, a i
la provençal, o a la lionesa, en puré simple, a la emburguesa. a la niglcsa, replena.
en bunyols o croquetes etc. etc. inspirant.
se contínuament en preseniar-ies sola distintes fornies per a donar gust a tots i no
cansar l'apetit.
En altre article ens ocuparem, del seu

aquest local per a premiar l'assistència de

destí i malalties
P.

lins

nostres distingits concurrents»
Quan trobeu un programa d'aquestos
ja podeu pujar de peus que no passarà una
hora que no en surti un allre que digui:
«El

Gran

Cine— Eulerada aquesta

Empresa de la vinguda a nostra població
del divo anunciat, podem assegurar que
no passarà que no visin el nostre local que
es lloc de reunió de la gent distingida».
lli ja la tindrem armada.

Espectaciò,

molt parlar per l'ullim enlerar-nos que
l'anunciat divo no sab en quina pari geogràfica caiem, ni per carambola.
Mentrestant les Empreses hauran remogut un apassionament que no es mereix

Agraïment

cap espectacle i els fanàtics del saló de

Havent acabat el seu comès la censura
militar, per haver-se aixecat

l'estat de

guerra, ens plau regraciar al Cap Militar
de nostre població, el tinent Sr. Josep
Planas, les atencions que ha tingut per
CIUTADANIA,

durant el temps que ha estat

sotmesa a la seva jurisdicció.
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baix amb els de dalt seran més fanàtics
que mai, sens procurar entre tots convenir
que lo que cal no son apassionaments
aítiscadors, smo una critica dessinteressada
imparcial i ajusta mida que francament
digui pa el pa i vi al vi.
CINÒPOLIS

