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je za irnesto budimpeštanskega
krvnika oglasilo zalo nmogo prosilcev, po večini mesarjev. Mestno
državno odvetništvo je končno poverilo to "^ast'' Ivanu Raczu, bivšemu tramvajskemu uslužbencu.
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presenečenje so našli v košari mrrazposajeni. Pri sosednji mizi pa
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prepričan sem, da bi se več kot povseh
izmed
proRacz
da
je
ništvo,
lovica mož *na svetu ne poročilo,
Japonska gledališča.
izvrševati
9'*]cev najbolj sposoben
izvoljenko
%V Tokiju imajo gledališče, v če bi pogledali svojo
žalostni posel krvnika.
katerem traja predstava po devet dvakrat!''
Z

virtrijolom

na

profesorja.

do deset
tem

ur.

dolgem

Umevno je, da
času

se

\

izpraznijo -obi s

Xa rimskem tehničnem institutu
kovaleem želodci. Zato se med od
"Leonardo da Vinci" se je te dni
morom poseftnikom servira čaj, kodogodil čuden napad. Ko je proferbe, glive in podobna
v tehnično po- panj, riž,
sor Oardona stopil
neki jedila. In tako uživajo srečni obislopje* prišel mu je naproti
skovalci gledališča poleg duševne
študent, izvlekel iz žepa stekleni-

Najstarejši študent.
Na visokih šolah so nekdaj uživali poseben ugled starejši zapiti
študenti, ki so nosili časten naslov
"stara hiša"; nekateri so študirali tudi do sivih las. Vse te "stare

v

stari

kraj, ali

preden plačate

je.-lov bil življenjska podlačloveka in je
ga prazgodovinskega
tvoril središče vse njegove kultuonih pradavre, je za spoznavanje
nih časov važno vedeti, ikako je

potniški parobrodni oddelek, da se prepričate, da Vam ne more
•nihče nuditi boljših uslug in udobnosti, kakor jih mi nudimo.

lovil. Raziskovalci so
zbrali že obilico materiala, da nam
morejo odgovoriti na tozadevna

Preden pošljete

Ker

pračlovek

vprašanja. Česti preostanki
terih 'živalskih

vrst

tolmačijo,

smo

najdeni

na

jih

kake živali

predzgodovinskemu

so

svojo domovino, povprašajte pri nas
vseh ugodnostih, ki Vam jih vedno nudi

denar kamorkoli

prepričajte

padale

človeku

o

v

ter

se

Ameriška Državna Banka

v

dajo dognati
iz proučevanja orodja, ki se je našlo na krajih, kjer so prazgodovinski lovci pustili tudi preostanke
svojega kosila. O značaju prazgodovinskih pokrajin nas poučijo tedanje živalske in rastlinske vrste.
0 starejši kaaneniti dobi se poI
plen. Vrst« orožja

obiščite naš

neka-

spoznali .kot
kulturne plasti praoloveka, nam
krajih, ki

za-pot svojim rojakom iz starega kraja semkaj,

se
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