
Lebih Seabad Permainan Teka Teki
Silang Dikenalkan, Jurnalis Ini
Pembuatnya

Beberapa dari Anda pasti kenal dengan Kabar Olah Raga permainan teka-teki silang atau
terkenal dengan panggilan TTS ini. Permainan ini sebagai salah satunya tipe permainan
yang terkenal dan banyak disukai di Indonesia. Secara umum, Anda akan gampang
mendapati TTS di koran-koran atau Anda dapat beli buku yang berisi kelompok TTS. Tetapi,
telah tahukah Anda riwayat dibalik permainan ini?

Merilis situs Crossword Turnamen, disebut jika TTS pertama kalinya dikenalkan ke publik
umum pada 21 Desember 1913. Orang yang pertama mengenalkan TTS ialah Arthur
Wynne. Arthur sebagai seorang wartawan asal Liverpool. Dia mengenalkan permainan TTS
pertama kalinya di media massa New York World.

Arthur mendapat gagasan untuk membikin TTS karena di inspirasi dari permainan kuno,
Pompeii. Sebagai info, Pompeii sebuah permainan yang terkenal disebutkan dengan magis
square.

Walaupun pertama kalinya dikenalkan oleh Arthur pada 1913, TTS telah ada di Inggris
semenjak era ke-19, tapi tidak ada catatan atau document riwayat yang memberikan
dukungan claim itu. Maka dari itu, arthur dikatakan sebagai penemu permainan ini karena
ada catatan dan document yang memberikan dukungan.

Sesudah mengeluarkan edisi pertama TTS, Arthur mendapatkan sebuah surat dan
membuat dia tergerak untuk membikin TTS dalam dua edisi pada Minggu selanjutnya.

Tetapi, teka teki silang yang diedarkan oleh Arthur pada 1913, berlainan dengan TTS yang
dikenali sekarang ini. TTS bikinan Arthur memilikki wujud seperti berlian dan tidak ada kotak
warna hitam. Sesudah sepuluh tahun, TTS yang diketemukan oleh Arthur segera masuk ke
dataran Eropa. TTS pertama kali yang keluar di Eropa dimuat dalam Pearson's Magazine
pada Februari 1922.

Ambil tambang pernah jadi cabang olahraga sah di Olimpiade 1900 sampai 1920

Prancis sedih gagal menjaga mahkota Piala Dunia sesudah kalah atas Argentina lewat
beradu penalti

Berikut daftar tempat rekreasi di Kroasia yang paling direferensikan untuk didatangi saat
tahun akhir.

Argentina akan mencatat beberapa rekor bila sukses menjuari Piala Dunia 2022. Apa
sajakah?

https://inksports.art/


Enzo Fernandez, pesepak bola muda Argentina yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2022

Beritanya, Liverpool sudah capai persetujuan prakontrak dengan bintang muda tim nasional
Argentina, Enzo Fernandez

Tiap mode di seri iPhone 14 yakni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14
Pro Max dapat tersambung langsung ke satelit.

Yogyakarta diincar jasa aktor perjalanan Malaysia karena sebagai satu pusat tujuan
berkumpulnya pelancong.

Pemain tengah tim nasional Argentina Enzo Fernandez diberitakan sudah setuju tergabung
ke Liverpool.

PM Ukraina menunjuk Rusia menyengaja serang infrastruktur energi supaya banyak
pengungsi yang tiba ke Eropa pada musim dingin ini.


