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Solucioi i a/s passatemps

Agudesa

passat

Donant lliçó de Gramàtica, el Sr. Mestre preguntà a un deixeble:
—Vejam, Soler. El nom «pèl» és masculí o femení?
—Si és de gat, és masculí i si és de gata, femení.
—I si és pèl de tonto?
—No ho sé, perquè jo no n'he tingut mai cap.
Pau PLA.

A;1 jeroglífic: A l'estta tothom va a U platji
M rombe:

J
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B
la xarada: ca - mi • i•au

Client.—Estic bé?
Fotògraf.—Tiri's tres o quatre passos endarrera, si us plau...

2
5
A {'endevinalla: La clan.
Al logogrif: Aroma.
1

Física recreativa

Mots encreuats
i

Fer passar un ou d'una copa
a una altra.
Són precises dues copes de la mateix.i alçària,
que es posaran una mica distanciades. Dinlre
d'una d'elles s'hi iica un ou, posant, però,l'extrem
prim com a base i apoiant-laconïralasuperfíciede
la copa. Bufant persistentment i amb força sobre
l'ou, aquesl passarà a l'allra copa.

2 3 4
5 6 7 8 9
A 10 A
12 11 I 13 14
15 O 15
Verticals
<!. Mol exòtic usat en espori, importat d'An

Bruixeries
matemàtiques
Com endevinar la xifra esborrada d'una
quantitat.?
Es prega que escriguin una quanlila! dequ-jüixifres. Es demana que sumin el valor absolut de
lea mateixes i que restin aquesta suma de Ui
quantitat. Es diu que esborrin una xifra qualsevol
de les quatre, i que diguin la suma del valor
absolut de les tres xifres restants. Lo diferència
enire aquesta i 9 (o el seu múltiple immediat) serà
la xifra esborrada.
Exemple:
Quantitat: 4638
4638—21=4617
Xifra que s'esborra: 6
Quantitat que queda: 417

1. Carnera ho és.
2. Fruit dels cereals.
Horitzontals
'2. Animal.
rv li.uirien de desaparèixer.
A. -Interjecció.
11. Mai s'han de perdre.
15.—Senyal internacional de socors.
J. BASSART.

"MARENY" delectarà els infants a
base deí conreu dels seus sentiment u
i de l'expandítnent del seu enginy.

Jeroglífic

18—12=6, xifra esborrada.

VICENS VALLÈS
PINTOR
DECORADOR
EMPAPERADOR

República, 60

MALGRAT

Curiositats
L'olivera és un dels arbres de vida més llarga.
ja que pol viure fins a dos mil anys. Però els sol
zes encara viuen més, puix que poden arribar <i
2.500 anys de vida.
Generalment els éssers humans comencen j
perdre estatura a l'edat de èO anys, i la mant.)
d'alçària ve a ésser d'un centímetre cada 10 anys.

Mareny. 1/12/1933. Pàgina 6

Juli PU1GNOU.

Logogrif numèric
12545978
5455657
865674

Ciutat euràsica.
A tots els pobles.
Nom de dona.
Temps de verb.
Ò65-?
A les esglésies.
746
Peix.
86
Pronom.
5
Consonanl.
Josep M.6 ROSSELL.
(12 anys)
Alumne de! Col·legi «Arxtr
Arenys de Mar.

Comprimit
Pronom

dol nombre

Verb

500 e 50

Nom

S. LLIRONÓS.

ANTONI

GARRIGA

QUEVIURES I ULTRAMARINS
FIGURES DE PESSEBRES MOLT BARATES
Miquel Servef, 15

MALGRAT

Correspondència
I. Baldrich.—Noi. ets el rei dels loyjtrrif.s. l'in
tens en espera de torn cinc, i dos rombes. L'en
devinaila, el pastell d'impremta i el rombe MA
RENY—gràcies per la propaganda—le'Is guardarem en... la paperera.
A. Garriga.—Fins quedem amb una agudesa i l'endevinalla: les altres coses, la veritat, ens feien
nosa.
1. Si:neon.—De la teva colecció de semblances i
endevinalles triem... una historieta.
|. Torrent.-— Et publicarem el conle, dintre del torn
corresponent.
C. Ruhí.—La teva econversa» no és molt original, però procurarem fer-la publicable.
S. Llirinós.-—T'admetem la «vaga de vocals. >
I. Bassarl.—Aprofitem I'«agudesa.>
Li-li-put.—No et publiquem els rombes perquè no
sabem qui ets, i el voldríem conèixer.
). Creus.—Si continues copiant, algun dia et portaran a la presó.
I. Cama.—Estimem la salut dels nostres lectors i
no 'volem que es trenquin el cap cercant el
cambrer. Fes un altre dibuix i, si està bé, tindrem molt de gust en publicar-lo.
F. Homar.—Ha entrat en torn el teu logogrif.
P. Pla, S. Planagumà i L. Gutiérrez.—El mateix
que a J. Creus.
J. Ferrer.—Pubiicarem els«acudit>squan els arribi
el torn.
J. Busquets.—Et diem el mateix respecte a la teva
«pregunta.»
J. Masriera, J. Bayerri i P. Mompeyó.=Prepareu
un altra cosa per al nombre vinent. Però coses
que no hagin d'anar al cistell dels papers.

