tn
>l

j , Ti

Problema n.u 3

OiJ

Solucíór al problema n*p ,2
Vengué les cinc pruneres", ïamb les" 115 que
li quedaven, fqrmàndqs.£ruç£*,;eri, u^rpii pí^à 58,
les més grosses; i en l'altre n'hi posà 57, les^mé^,
petites. Vengué les del primer, grup_a 5 cèntims '*• Aquí hi ha cjeu granotes^ forpujdeç ,en,dues
fileres. Quatre d'èlles donen cada una un salt i e,s
cada dues, i les de l'altre a 5 cèntims cada tres, i collbquéh éri nnà Vósíciò'q'àè'To'rm'en cinc línies
d'aquesta faisó en Iregué les 2'40 pessetes que recies aftvb cjualk·e granotes 'ert'cadalírliaíJ ' ' ' "
!O
Quina, figura idescniuen al-rcoliocaf-'se aiMÍ?
havia de donar al seu amo.
'"
v -•
.se VHoni ha jdadvertir que np munten upe^ ,^qbre le*=
altres.
^
. . . . . -,.,M
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(En el número vinent publicarem els^n.oms.de,,
tots aque'ls que ens enviïn la solució d'aquest
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MALGRAT

Sabates de totes classes i mides.
S'arreglen sabates a bon preu.
Únic representant de
«BLANFIX».
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DEMANEU, SEMPRE
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Lleixiu Amor
DOMÈNECH GERMANS
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líicard.—Encara no n'hem Hngut prou per a nosaltres.

ESCENA 11
(Ricard, Anselm, Remigi>Manò'lo;despres>íà'£ffrtéfX
Remigi.—Sou uns mals amics.
Manolo.'—jTens molla ràbia perquè no has pogut
Anselm.—T'haguessis llevat més de ma!í.
menjar figues!...
Remigi. — He vingut abans de l'hora senyaSada.
Remigi.—£A mi? si tant se.m'en dóna, home!
Jíiumet. —No pas a l'hora de menjar figues.
Manolo.—Sí... la guineu, com no les pot tyiver,
Remigi.— iQue ja ho sabieu que n'havieu de mendiu que són verdes.
jar?
Anselm.--Deixeu córrer aquesta conversa, "creRicard.—No; però com que en arribar aquí no hem
ieu-me.
'' ' '•*"
trobat a ningú, ens en hem anat cap a la mina. Ricard. —Sí; perquè de rialles esdevindrien plòAnselm.—1 la mare d'en Jaumct ens ha cridat.
ralles.
Jaumet. — (Entrant per l'esquerra) ;Noís... porlo
Jaumet. — 1 ens ha dat tres figues a cada un.
figues!...
Remigi.—^N'oinés tres? Ba... ba... per tant poca
Manolo."
óPer a lots?
cosa no m'hi poso.
Jaumet,'—Si,
mireu; mig cistell me n'ha dat la
Ricard.—Què volies, doncs, que'ns dongués tota
marc.
la figuera?
Ricard.—No'n mengem cap lins que tots siguem
Remigi.—No; però us podi.i dar cl cistell per a reaquí.
parlirles entre lots.
Jaumet.—Si. ieh?... i després no n'haguérem po- Anselm.—(.Mai dirien yae podríem fer?
gut dur-ne a plaça. ;Com es coneix que a casa Tols.—iQuè?
eva teniu diners!
Anselm. —Posar cinc céniims cadascú i anar a
Veu.—(De dins.) Jaumet...
• cercar c o c » . . . ,- . .. •.
•
)aumet. — iQuè mana... (Surt corrents per l'esquer- Ricard. —<,Kstà dh?
ra.)
. . . Manolo.--;Va!
. .
• •
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