
ДИПЛ. инж. арх. 

,сдмо:ра И 

веома ваЖiНО, наћи ће 
оредста,ва ће освежити 11 ПРСI.I.IIИри-

педагсшroа знаља. у том :цому, 

он 

упутства 

ног рэща; 

дalВaњa, pecpE~pEtTe 

предметиrма 

педа:roШ1КУ 

,очигледних cpeд~т:aBa и 

'са читаоницом; ,свще ће 
!Да з.нања 

у поменутом тексту сбележен: 
проrрам нсвог Учитељ'ског 'дома, а и пс'Нсс 
о:ндашњег друшmа, што се 

аЛiиз:аЈЈ(iИ]И ЖИВ'СТ,НОГ простора за 

у том !FЮЋИ\НСКОМ 'l"Д':!""t:>пт~Г'~i'{т 

о.ваК'Ви дрмовiИ ",веома 

али да су ()(ни 

24* 

"целокупан план и предра

паре :и дина:ра:' 
да су дес средстава за iИзгращњу 

1Ј;ома ,сачињавали и чл~нюки улоЗIИ српских 

учитеља и прилсзи 'Осталих У-
ЧЈитељсксг удружења. ,на почетку 

tJ<O<AV;U" 'сва за изградњу и ~A.,"'_"~_, 

нису била да 
жење и 'даље счеКИlВ'ал'о помсћ Ћщцлеж;них 
и прилоге 

ПСl!IIrсћ је свакакю 
завршен и отворен 

Све послове око .... '""' ..... "',,,,..,""-'" 'Учит€љсксг 

\цома 'Учитељ:ск,о у.дружење, ОСНО-
B3.lНC 

била 
предлсг За из,граДЊ:Ј 

године од 'ст-ране 

Годишња 
ња 

Ни ,сама 

била изкристалисана, па чак 'ни за дужи 
ГQJДИЈНа после тога. су четири 

мишљења о члановима 

ОД OIВИХ мишљења била су 
а два нису. Оба мишље-

су да 'Се 

издав.ат-и 'закуп, па 

cpeДCTarвa помагати сирсма-

шне учитеље и ЧЛЭJ:.Нiове умрлих 

Оетал.а .дв'а мишљен;,а су за 
по да 

ЧЛЭ!Н{)Ћ'ИiМа псрс

:ДРУI1Има - да 

vл'~r.ањ.а у већ пQ-

187 



ДР ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМОЛО 

и повећањем 
саовим се утврдило мишљење 

да дом :ишак 'Изградити. су се 

већ >Qсећале и друге tПО'Тil)еЬ,е. 
ли су неопходни: тколски 

тека 'са 

ч:асописа и за 

диним шкољама мале 

за ове nOТonebl2. 

На предлог Н()жа:р,ев:а-Ч[КС;ГU'АU'U'I-""" 
шља 

нач:елу 'за 

дома с пано.июнат.ом, с тим 'Да ,се () ДЕ~ф:ИНl!.И

тивном програму 'расправља целе ,следеће 

године. току године први 'пут су 'се по

чели прикупљати :и 

'У 'току ове активности 
ље је поднело Б е.ог:рщцс JfW.i QПШ'I'(ИjНИ, 
да му бесплатно додели земљиште за из-

1894. Општи:на је 

улице, 

скупштина Учитељс:юог удру
одрж·ана 1894. године, ,оз.на

пИТlа,ње ИЗI1радње 'дома веома 

I8ЈИМ. је 'ОДЛУП<!.У ·да ,се продужи 'aIКЦИ-
прику.пљања а ,да (се следеhе r:o-

дине .Q програму дома, па \Ца 

стави ,као прва таrчка днев

годишље, скynШ~liИЈEIе. 

године одлучила да 

ШКОЛСКИ 

да се о'стали про,стор 

се пOtМагали 

уч:итељи, просвета ик,њижевност. 

но за,т<им, да се у наредне три I10,цине и 

даље прилози. Следеliа скуп-
ШТИНа одложила 'Изградњу дом,а због не-
достатка средстава, после чеI\а су настале 

тешке политичке прилике, па -се ,на изгра:д-

дома више 

Због тога што 

диве, али 

за изградњом дома, у к'оме 

сионат за децу учитеља 'ИЗ 

на 

близ.Ј1НјИ 

'Учи-

овакав 

године '~онела одлуку, да -се 

изгради, "угледан !и 
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гима, као 

разлога изградњу .оваквог 

уЧ'итељска деца, школу

\Имала би много боље 
него по прива'I\Н:ИМ стано

рс)Дитељи, учитељи, радили 

дужности 

се примала 

CK.Qr "{Tf71'n,;r,17O<>':;,!:1 

3,а 

ново З8Мљипrте, опет бесплатно. 

сти од 30.000 динара, углу 

.Ьиrpчан:иrш)ве и улице, а затим еу 

прикупљани У 1909. и 
ГОДИНИ архитекта tl']1!.к:ола гlеС:ТО'l)ови:ћ 

израдио планове з:г.раде и пр,ед)рачv'·н 

Решењем 

уступљен 

динара као 

се приступило од

свеча:но освећење ка:мена-
'OO:.3.iВJbeEco !већ 23. 1910. 1"0-

о:државана и 

скупштина удружења, па су 

свечаности присуегвовали ови у,чесн<ици на 

а и министар ПрОСовете и МИ

Годишња СКУШ.II'I1ИДа 
донела је одлуку <Да се изградњу дома 
утроnrи св'а Jlот.овина Учитељског 
ља, да се прода Кнегиње 
улици да заду:>roи и сама 

темеља 'Нове зграде 'Учитељ-
изrв:ршена 25. 1910. 

ј е 'Извршио IИнжењер 
,одељеља ОПШ'ТiИне 

да 'Су темељи озИ1д3ЈНИ до 'Сокла и 

стављени на 

Школска 



- за сутерен, приземље и 1 ,спрат,21 али 

основе II сп'рата, пресека, изгледа, детаља 
и поменутог предрачу.на rнвмa. ПЛiЏiОВ-И су 
рађени у размери 1 : 100 :и на њима су о.ри
гинални ПОТ:Г.IIИСИ пројектанта, архитекте 
Ник,оле НеСТОРОlВиhа.и предсеДflIИ\ка "Учи .. 
тељског удружења "У,роша Благојевиfiа , 
као и п~чат са бројем си датумом Грађевин
скюг одбора, који ј е дао МИЈшљење о про
јекту. 

ПРВИ УЧИТЕЉСКИ ДОМ "у СРБИЈИ 

Шумадијска улица (даЈ-ШС Булевар ЈНА) и 
Бw.pчаНiИIюва улица сустизале под тупим 
угло;м:, ,а БирчаНИНiова и :к.атиhева улица 
под правим. Површина парцеле износила 
је 882 м2, :ц'ок је зграда поК'ривала ПiOврши
иу <щ 573 м2 • Први сусед у Шу:мадијск'Ој 
улици била је зграда Рударок,ог oдeљeњa.~:! 
Дужина фаоаде, према ШумадијСКЈој и 
БирчаНИНОВоој улици, 'износиља је 24,0 м, а 
према Катиfiевој 17,2 м. 

Сл. 1. - Поz.ltед 'На Tpz Славије (даuас ТР? Димитрија Туцовићоа) nре.м.а Шу.м.адuјс%ој улuцu (да
пас Булевар ЈНА). 3?рада дес'Ио с 'Куnоло.м, је Учитељс'Ки dO.At, а лево је стари хотеА "САавија" . 
(С'ИUЈ,що Jepe.,w,uja Ста'Иојевun, 1930. 'l., Музеј 2,рада Беоzрада, Ур. 12303). 

Phot. 1. - La vue de La pLace de Stavija (aujourd'hui Ia Place de Dimitrije Tucovic), vers la тuе 
Sumadijska (aujourd'hui Boutevard de L' Аттее popuLaire yougosLave). L'edifice de droite est La 
Maison des instituteurs, et ceLui de gauche, l'hotel »Slavija«. (Photographies prises рат Jeremija 

Stanojevic, еn 1930 Musee de la vШе de Belgrade, ит. 12303) 

Београдска ОПШЂИна ј е одабраVIа леп те'
рен који је ПОКЈюнила "Уч:И'тељ~ком удру
жењу, так'о да је "Учитељски ДОМ заузимао 
истаКiНУТО место, на ЋИ1СИНИ, па је домИ!Ни
рао у нека,дашњој Шумадијској улици и 

пада'о у 'Очи 'са Трга СЛаЈвије (сл. 1). Нала
зио се на углу три улице 'од којих су се 

СаЧУВаЈне три 'основе грађенИ'не много 
говоре .о зг.ради "УчитеЉСIGОГ Д{)l]l/.[а. Из до
кументације, пре свег,а, уочава се да је ре
шење .основе грађевине било кл.асично, са 
дна тракта, али с 'оБЗ!иром на положај ,згра
де,оон:()(Ва је била непра'вилна .и разуђена , 
Фасада је такође класично реше.на, симе-
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-----_.- ---- _________ ----·-0 _________ . _____ ,. __ - .... _. __ .. _ ... __ _ 

Сл. 2. Ос%ова nрuзе.м.ља У'Ч-uтељскоz дО.ма (МГБ, Ур. 11633). 

Phot. 2. - La base du rez-de-chaussee de Ia Maison des instituteurs (MGB, Ur. 11633) 



Сљ. 3. - Ос?-ива cytepe?-tа УчитеЉСКО2 дОЈЩ (МГБ, Ур. 11632). 

Рlиt. 3. - La base du souterrain de Ia Maison des instiiuteU1's (MGB, ит. 11632) 



i 
I 
I 

· --- , .. _-------_ .. . _-- "_ .- -- .... -

-----~ .... ~_ ._------_ ... _" _ .. . _-..•.. _---- -_.-.-

1 __ . __ ... _ ______ . __ . __ ~. _ _ ._~. ____ .. __ ._. __ . 

Сл. 4. - ОСНова 1 Спрата Учuте.љс'Коz до.«,а (МГБ, Ур. 11634). 
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Pllot. 4. - La base du Ier etage de la Maison des instituteurs (MGB, Ur . 11634) 



на симетралу 

и ЬJifDl'{,а·нинс.-

ва улица. са:м;ом врху тупог угла био ј е 
у rrриземљу 

ни улаз, кроз 

2) глаnни) репрезент,атИtВ
се прек,Q три ,степеника 

са улице улазило 

.ж::нrи: хол rrr:)e'"[.НJtfKa 

',свакако 

су 'степенице од 10 СТ~~Ш:'НЈ1:К:::t, 1O"'I"\,:r""",'''' 

лаз'ило на (НИВО призем:ља, 

био мањих 
из у ходнике лево и де-

преДСТаЈвљао подест 

главног степеништа за и сутерен. 

Глав'Н'о ,степениште имало улаз из двори-
шта, lН,алазило 'се у ОООБИНИ симетрале ту

пор угла 'Основе и .излазило nОlВршине 

основе ГЛа!вне масе 

Из дру:r;ога хол а, сем у има 
главно степениште, улазило се ,само 

су ,се налазиле ~a 

'м, а 

пов.ршина за излагање иэ>носила 

IDре;щСТ!atВљ:а OKP.OilVJ)HY 
ши;ну, али за по.че1.'lке 

дагашког 

х\()дН!ик на споредне, рек-

степенице, ',нису 

ректно осветљавале) али је ,сам хюДник 
Д\Иректно освет љен са ;два прозора према 

дворишту. Из ХОДника се само улазило 
у мањи предпро.стор, lНa су ВО

посебне степенице lД<иректню из й1В:О!ЈIИ
m,ед;пr)(}I(~'СФ представљао 

г.р,iђЕ~В~[НСlкуцелину 

комплетан 

на ха'о ку:х,иња. 

Ха,ц.ник ле:8'о 
повезивао је 

репреЗlэwга1rИIlli()lГ улаза 

према 

М, 

к:рилу 

УJIJi1'ЦИ: 

основу, Ово свакако 

удружења. 

ПРИnаЈдала вероватно месеч

iВ)OМ ча.сопису органу УЧМ'rељ

ског удружења. Соба Bpa'rapa наЛазила 'Се 
уз гл,авне степенице за спраТlове, али је 

врата имала према х:о.цнику. 

25 

ПРВИ УЧИТЕЉСКИ ДОМ 'у СРБИЈИ 

се: 

приручна остава. 

била ј е мања 
децу. Уз 
за ос06-

OIпслужи:в ало 

н:ица, веЛИЕО :купат.ило .и 

према утици наме-

њен за горива. 

Из плана ,сутерена се два 
" ..... '" .............. у вези са изградЊQ:М: .ове ,грађев,ин:е 

!Изнад суте:ренв. 

била је од ПЛИТ:К:ИХ nРУСКИХ св-одова, 
су .остале 

'ват,но биле дрвене. 

Сем тога, уз ,основу 
у дв'оришта к'ружна ОClюва 

оа означ€ним цевима 

в,одиле од ,санит,арних чворава 

1910. године 

На првом 4) налазиле 
CKyrrнe ,спаrваће четири 
оке биле су две :в,елике 
спавање ,мушке деце, док ·се 'Изна,д 

)налазила исто таква 

деце. 

и женске деце, као и 

лэ!нте за мушке и женске 

опрату ,су се налазила још 
стана, 111'Э! <супротним 

за надз:орницу према 

улици, а IДРУГИ за 6конома према 

улици. 

Иаrкю сачуваЈН. план ДРУIiОГ 
npограма 'о 

ск:wизи 

за 

\Да :су се ,овде,семспоредних ПРОСТО

,craHa за особље 
налаз:иле .две Iважне сала 

ОДРЖЈавање годишњих 

скупштина Учитељск:ог удружења IИ дру-

гих масовних и БИ!Блиоте-к,а 

са чита,оницом. да сала 

налазила улици, из-

над приземљу, а би-
блиотеRJа према улици. 

Из познате ширин'е прозора и њеног од
носа према 

БЛЈИ:Ж;НЮ одред.ити 

до пода. 

О архитехту:ри ЧЈ<l\",,,,,ц'" 
{JIC:Н;OIВ~ 
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тр.ично у односу [НД централни део на 'врху 

тупог угла који за<клапају Шумади}с.ка и 

C.fl,. 5. - Учuтељскu до.м. 1-/,а уz.л,у Шу.мадuјс'К.е 
у.л,uце (.л,ево, даnас Бу.л,евар ЈНА) U Вuр'Ча-н.u
nове у.л,uце (десnо), cazpaJ)eH 1911. zодunе nре
.ма пројекту архите'К.те НU'КО.fl,е Несторовића. 

(Сnи.мио n'еnоз'Нат, 1911. 2.) 

Phot. 5. - La Maison des instituteurs а I'angle 
des rues Sumadijska (а gauche, aujourd'hui Bd. 
de l'A.P.Y.) et Bircaninova (а droite), bdtie еn 
1911 seLon Les plans de l ' architecte Nikola Nesto-

rovic. (Photographe inconnu, 1911) 

C.fI,. 6. - Рушевu'Не Учuтељс?<:оz дома nОСАе 
бо.м.бардовања Беоzрада 6. anp1,(,~~a 1941. идuне 

(МГВ, Ур. 932). 

Phot. 6. - Les ruines de la Maison des institu
teurs apres les boтbardeтents de BeLgrade, le 

6 avriL 1941 (МСВ, Ит. 932) 

ПРВИ УЧИТЕЉСКИ ДОМ У СРБИЈИ 

Бирчанинова у.rnица. Изнад центр.алног 
дела је лепо пропорцио.нисана 'КУ'пола из 
кришкастих де-ЛQlва, на круж:ној основи, са 

лантерном на врху. На углу је главНiИ улаз 
са Дост,а в-исоск.им, али уз,анИ1М В'Ратима, ДОК 

су у .висини првог и другот ,спрата трокр:ил

\ни прозори. Изнад улазЕЈИХ !В'рата је <:КУЛiп
тура, али се не може у,т.вРДИТИ шта пре,ц

ставља. Испод 'Куполе и Iq>ОВНО'Г ве-нца на
лази се натпис: УЧИТЕЉСКИ ДОМ. С јед
не и друге стране улазних врата 'Су доста 

ШИРОКИ lI1иластри, који се протежу ДО 
KP.OIВН,OГ венца. Они имају капителе богато 
дек,орисане у пли'Ј\Кам рељефу. У висини 
I1Iриземља на пиластрима су ПЛiИ'ГIК€ прав,о

угао:не њише, а у ви.сини првог 'спрата дуб
ље, полукруЖ\IЮ Iзавршене нише. И~над оба 
'II'Иластра, у 'ВИCИlНИ Iq)OBa, су лучни пла

стични украои. 

Зграда има С:К:РОМЈНО профилисан кров·· 
ни ,венац и так,ође ,скромно rnpофилис,а;не 

подеоне венце изнад сутере.на и приземља. 

Лооо и десно .од централнот дела ,су по три 

трокрилна прозора, ,ДОК ~y IHa крајевима 
фа-сада плитки ризалит.и са по једним ши
рим једнокрилнИIМ прозор6м у оваком ни
воу. Изнад 'ризалит,а у висин:и крова је сли

чан украс, IКэ'О и изнад оба пиља<:тра цен
т>рално,г дела. Између троК'риљних прозора 

су плитки пиластри, :који се проrrежу кроз 

прВИ и други спраТ,а имају богато Д€КiОРИ
сане каlJ.1ителе у плитком 'рељефу. Испод 
КРQIВIЮГ венца, испод ,И изнад прозора дру

го,г cnpaTa - налази се богата флораљна 
декорација у ПЛ'Итк:оlМ рељефу, што сва
како представља утицај нем·ачке сецесије. 

у зграду је у~арила .разорна б0lМ6а ја
чег к:али6р.а ПРИЛИКОМ бомба;рдовања Бео
града 6. априла 1941. :године 'и потпу:но је 
уништила, чега ,се -севају 'Многи очевици, а 
Ш'I'О -се види на самој фотографији ('сл. 6). 

НАПОМЕНЕ 

1 "Штампа", 13. VП 1910. г., стр. 1. 
2 Архитекта Никола Несторовиh. је рођен 

1868. године у Пожаревцу, где је учио основну 
школу И нижу гимназију. "У Београду је, за
тим, завршио Реалку и Технички факултет Ве
лике школе. После тога је наставио студије у 
Берлину, где је дипломирао на Високој тех
ничкој школи. Дошавши у Србију радио је у 
државној служби. Од 1898. године био је хо
норарни професор Техничког факултета. Ван-

25~ 

редни професор постао је 1905. године, а ре
довни 1919. Пензионисан је 1938. године. "Умро 
је 1957. године у Београду. Прве успехе на по
љу пројектовања постигао је на конкурсима. 

Прву награду добио је за Окружно начелство 

и Суд у Ваљеву, затим за цркву на Опленцу и 
најзад за "Управу фондова у Београду, у за
једници са архитектом А. Стевановиhем. Сем 
тога, Несторовиh. је пројектант следеh.их зна
чајних грађевина у Београду : Београдске за-

195 



ДР ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМОЛО 

друге (са арх. А. Стевановић.ем), Зграде са зе
леним плочицама (са арх. А. Стевановиhем), 
'Учитељског дома, санаторијума "Врачар", хо
тела "Бристол", Техничког факултета (са арх. 
Б. Таназевив.ем), 'Универзитетске библиотеке 
(са арх. Д. Ъорђевиhем), као и зграде Среског 
начелства и Суда у Крушевцу и Крщујевцу. 
(Д. Ћуриh-Замоло, Стozодuш'Њuца РОђе'Ња ар
X1iTe1<:Te Н1t'1"оље Несторовиfи, Браничево, VП, 
бр. 5-6, 1968, 35-38. - Б. Несторовиh, Списа'/(. 
радова арх. Ни%оље Несторовиnа, Музеј града 
Београда, "Ур. 13786) . 

3 "Учитељски дом подигнут 1910/11. године 
у Београду. - Београд, 'Учитељско удружење, 

1911, 99 стр. 
4 Ibid, 5. 
5 Ibid, 9. 
6 Ibid, 6. 
7 Ibid, 6. 
8 Ibid, 6. Највећем добротвору из 18g2/93. 

године, Јовану Гавриловиh.у, 'Учитељско удру
жење је тада подигло спомен-бисту на КалеЈ 

мегдану. 

\) Ibid, 10-11. 
10 Ibid, 11-12. 
11 Ibid, 12, 7. 
12 Ibid, 7, 8, 12. 
13 Ibid, 12. 
1'4 Музеј града Београда, Ур. 13835. 
15 'Учитељски дом .. " 12. 
16 Ibid, 12. 

17 Музеј града Београда, Ур. 11631. 
18 Ibid. То је био заиста рекордан рок за 

извођење радова на грађевини ових размера. 

19 Ibid, 13. 

20 Ibid, 15. На крају излагања о изградњи 
Дома у овој књизи, "Учитељско удружење се 
нарочито захвалило Београдској општини и 
архитекти Николи Несторовиhу. У истој књи
зи, на 83 странице (од стр. 17-99) објављен је 
потпун списак свих приложника за изградњу 

Учитељског дома, што веома импресивно де
лује и даје слику схватања целог српског на
рода о потреби изградње овакве установе. 

21 Музеј града Београда, 'Ур. 11632-11634. 

22 Зграда Рударског одељења саграђена је 
у XIX веку као слободно стојећа грађевина са 
класицистичким елементима на фасади. У 

овој згради је касније била Учитељска школа 
са интернатом. Из Катићеве улице била је по
дигнута нова 'Учитељска шк:ола. Све ове згра
де, заједно са 'Учитељским домом, срушене су 
бомбардовањем Београда 6. априла 1941. го,
дине. 

23 Према речима Б. Аксентијевића, управ
ника Педагошког музеја, ово је био уобича
јени, свакодневни улаз у Дом, док се кроз вра

та са улице улазило само у Музеј, а служила 

су и у свечаним приликама. 

24 'у Педагошком музеју сачувана је фото
графија ентеријера овог Музеја. 

25 'Учитељски дом, 13. 
26 Ibid, 13. 

LA PREMIERE MAISON DES INSTITUTEURS EN SERBIE 

Divna fluric-Zamolo 

La premiere Maison des instituteurs en See
Ые а ete construite en 1911, а Belgrade, а l'angl~ 
de l'actuel Boulevard de l'Armee populaire уоu
goslave (ancienne тие Sumadijska), des rues Bir
caninova et Katiceva. ЕПе est detruite pendant 
les bombardements de Belgrade, le 6 avril 1941. 

La Maison а ete construite par l' Аssосiаtiоп 
des instituteurs de Serbie, dont се fut l'ип des 
principaux objectifs depuis lа premiere idee, пее 
еп 1888. Cependant, il fallut vingt annees pour 
геаНБег сеНе idee, рагсе qu'il n'у avait pas de 
possibilites reelles роuг cette construction. Les 
obstacles etaient de toutes sortes. А иn moment, 
оп avait тете еи гесоuгs а lа quete. C'est seu
lement avec le renforcement de l'Association et 
l'agrandissement du nombre des associes que les 
роssibШtеs de construction devinrent plus тееIIеБ. 
Еп 1908 lа Municipalite de Belgrade avait fait 
1а donnation du terrain pour lа construction de 
lа Maison, lа Ботте recueillie etait devenue 
assez grande, et l'architecte Nikola Nestorovic 
avait promis de faire gratuitement lев рlаnБ de 
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l'edifice et de conduire les travaux. L'Assemblee 
annuelle de l'Association des instituteurs, tenue 
en 1908, avait decide lа construction de lа Mai
son. Apres les preparatifs tres consciencieux, les 
рlапв de construction etaient approuves аи mi.
Неих de 1910, et а lа fin de 1911 deja" lе bati
ment fut acheve. 

Le Musee de lа vi11e de Belgrade а conserve 
une partie des plans originaux de construction 
de lа Maison des instituteurs: lа base du souter
rain, du rez_de-chaussee et du Ier etage. La base 
du Не etage et les autres plans sont perdus. La 
far;ade vers les rues Sumadijska et Bircaninova 
etait longue de 24,0 m, et celle vers lа гие КаН
cevva de 17,2 т. La solution des bases est syme
trique par rapport а lа symetrale de l'angle 
obtus, ferme par les rues Sumadijska et Birca
ninova. Аи sommet de l'angle оЫив se trouvait. 
l'entree principaIe, solennelle, menant dans lе 
hall central. Les bases ont chacune son tractus 
de pieces, illuminees de lа rue, et le couloir, Шli
mine de lа cour. 
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des instituteurs et 1а Bibliotbl~que avec ипе salle 
parce ces аи 

gramme construction 
La solution des fac;ades classi-
et rapport des гuеэ 

L'angle est accentue 
circulaire, 

d'entree, 
uпе sculpture, et sous coupole, 
Ја Maison des instituteurs. Des deux 
porte d'епtп~е эе trouvent 1es qui 
s'etendent jusqu'a 1а couronne du toit. 
fa<;ades avaient, dans chaque 

battants et ипе fenetre 
ип battant. 




