mareny

S e c c /o
Física recreativa
Hom aguanta amb la mà,tenint el braç estirat,
un pes d'alguna consideració, un llibre gros, per
exemple. Es «ira la vista a un altre lloc, i hom demana a una altra persona que tregui de bell antuvi aquest pes, sense avisar el moment precís
en què ho faci. En é;>ser-!i tret el pes. la mà de
l'experime ttador s'aixecarà irremissiblement, provant aquest fet, que exercia pressió la mà de baix
a dalt

Bruixeries
matemàtiques
Xifres curioses
1 X 9 f 2 ^ 11
12 X 9 f 5 ---= 111
125 X 9 f 4 =-- 1111
1254 X 9 f 5 - 11111
12545 X 9 f 6 =- 111111
125456 X 9 f 7
1111111
1254567 X 9 f 8 ^ 11111111
12545678 X 9 f 9 = 111111111
125456789 X 9 f 10= 1111111111
L. JOVER.

Curiositats
L'inventor de la ploma d'escriure d'acer, fou
un nordamericà que es deia Pcllcgrin Willamssen
en l'any 1800, joier d'ofici. Com passa en molts
descobriments, en 1809 hagué d'atribuir-se aquest
invcnj a Burger, professor de Koenisbcrg. Més
tard, un tal Parry, de Birmingham, tingué notícia
de la ploma sistema Burger, obtenint en 1850 privilegi per a la fabricació. Parry es féu milionari i
Burger morien un hospital.
La torre Eilíel està servint de lloc d'espionatge a la policia urbana de París in que des d'ella
observa quines són les cases, les xemeneies de
les quaJs treuen més fum del que esta permès per
la llei.
Durant la construcció de 1 Església de Sant
Pere. ocuparen el soli pontifici 45 Papes.
Un cablegrama tarda 5 segons per anar d
Amèrica a Europa.

Súmmums
El del ferrer: Posar ferradures als cavalls de
motor.
El del paleta: Començar les cases per la leulada.
El del sastre: Fer vestits amb tela d'aranya.
J. TORRENT

Cistelleria Artística

Vicens Boyerri
Especialitat en arranjament de sillons.
Tauletes de jonc i tots els altres derivats
Les composfures fetes amb
objectes d'aquesta casa resulten a preus baratíssims.
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Acudits
—Quina és la miss dels fumadors?
— La mix... tura.
— I la més pobre?
- La mis... èria.
A. i R. GARRIGA

Nens: "mareny" és el vostre millor
esplai í, a més, contribueix a transformar-vos en bons alumnes.

