A ENTRADA DE FOSC
A la fi s'han desencadenat les borrasques
que varem anunciar, Degut a les haixes
pressions la part alta del govern va quedar paralitzada. Shan registrat nombroses
precipitacions. Vents contraris precedents
de la part d'alba i velasco han xo cat acabant en pluja.
Tem peratura maxima: 40 de febre en Mussolini, minima: fa un fred que pela.
Classe de niivols: Nombelus.
Estat de la llet: Terbola, Estat del conflicte
italo-abissini: Negus. Temps probable per
a la pr6Xima setmana: Depresions...
a tmosferici n es.
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tot que en diuen el ((Barrio Chi- tosament i no us demsepallegareu
no» i on no hi ha cap Xines. No d'aquesta molestia fins que haureu
haver. remarcat quina fortor Ines sortit d'aquests carrerons humils i
especial se sent pels carrers d'aques coberts do detritus imiseria; perO
Per que el aColisco Imperial» es band? Si camineu una estona llarga aixo no vol dir que hagi desaperael tine menys sol.licitat dels giro. per aquests carrers eternament bruts gut la fortor. Encara la sentiu, mes
acabareu per saturar-vos (Vaguest lieu, pero la sentiu. Ensumeu la
nins?
perfum,
que no es embriagador ni vostra r9ba; este impregnada d'
Es perque fan programes dolents? Es perque l'Empreseri porta molt menys. Entrareu a una casa aquesta pestilencia de baix fons.
qualsevol d'aquest bard i a Ines a Si no voleu llancar el vostre ventis,
creme a la sabata?
No es res de tot aixo senyors mes de l'atmOsfera espesseida pel us term que conformer a traginarenenVils. El misteris d'aquesta fum de cigars i ales 'fetids, les vos- la—la pudor- uns quants dies, fins
mena de jettatura corsa, l'anem a tres narius percevran sempre, dis- que aires mes sans l'esbandeixin.
Tot aixo s'ens ocsrre quan anem
a explicar amb quatre rattles
tintament, la particularfssima foral
«Coliseo
» (Anern pot, solament
tor del carrel. Si no esteu acostu*
* *
quan
es
projecten
pePlicules que
mats arribara un moment que us
Tots haureu estat a Barcelona, sentireu el cap entontit, corn si es. valen la pena.)
naturalment, Tam be haureu visitat, tessiu marejats. Als primers dies
L'Empresari d'aquest tine tam.
empesos per la curiosita'c, aquell els vcstres pulmons, acostumats a be s'ha adonat d'aquesta fortor de.
bard tan fames — a l'estranger i aires mes purs, treballaran dificul- sagradoble i procure per tots els
mitjans al seu abast esquivar-la.
Pero tot E s endabades al vostre
Sifonia gatuna
entendre. Tant es que escampi perfums de la casa Sagrera; no ho
assolira mai.
Nosaltres ens hem detingut a
reflexionar-ho i nomes veiem un
remei, el qual desinteressadament
brindem al senyor Empresari del
«Coliseo Imperial., i es el se..
ghent:
Com sigui que aquesta fortor es
deguda, mes queres, a la poca
higiene o —efecte de la vellesa i conditions de l'edifici—i corn
aixo no desapareix ni amb perfums
pulvoritztas abans de comencar les
sessions, s'ha d'obrar energicament.
Es a dir, reformer el local de dalt
a baix; ensorrar les quatre parets,
el teulat, canviar les butaques velies per altres de noves i espolsar
el piano de cue. En fi canviar-ho tot.
Si es fa aixo que diem, garatitzem al senyor Empresari, que el
«Coliseo Imperial" semblare nou i
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