
Љ. ДОКЛЕСТИЌ

ПРМЛОГ КОН БМБЛМОГРАФИЈАТА НА ПЕРМОДИЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ

1. АВТОНОМНА МАКЕДОНИЈА — 
MACÉDOINE AUTONOME

Сопственик и одговорен уред- 
ник Ѓорѓе Горѓиковиќ. Главен 

уредник Глигорие Хаџи-Ташко- 
виќ.

Излегувала во Белград еднаш 
неделно, на 4 страницу на фор
мат фолио, на српски јазик.

Првиот број е 1/1 од 12. X. 
1905, а последен познат број 1/10 

од 14. XII. 1905.
Политички лист, орган на Ма- 

кедонскиот клуб во Белград. Из- 
легувал под паролата „Балкан 
балканским народима, Македо
н к а  Македонцима“.

Словенска библиотека во 
Прага.

2. БАБУНА, „Лист за политику, 
привреду и књижевност“.

Весникот „Вардар“ во Скоп je 
во бројот II1/15 (82) од 11. III. 
1910 излегол под името „Бабу- 
на“, но ги задржал сите свои 
надворешни и внатрешни карак- 
теристики.

* ИНИС (Институт за нацио- 
нална историја во Скопје).1)

3. БАЛКАНСКИ ГЛАСНИК — RE
VUE BALKANIQUE

Сопственик Стефан Јаќимов. 
Одговорен уредник Петар Ѓор- 
ѓевиќ.

Излегувал во Белград еднаш 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик со 
тоа што уводната статија е об- 
јавувана и на француски јазик.

Првиот број е Ι/l  од 7. VII. 
1902, а последен познат број 1/1 
ОД 25. VIII. 1902.

Политички лист. Ja застапувал 
идејата за постоењето на посеб- 
на македонска националност и 
ja потикнувал борбата за авто* 
номна Македонија.

* НББ (Народна библиотека во 
Белград) Фол 2002/Р.

4. БИТОЛСКА ОБЛАСНА САМОУП- 
РАВА, „Службени лист Обласног 
одбора Битољске самоуправне 
области“.

Уредник Милан Блажиќ, шеф 
на администрацијата на Облас- 
ниот одбор.

Излегувал во Битола секој 1. 
и 15. во месецот, на 4 страници, 
на формат фолио, на српски 
јазик, од печатницата „Кирјас“.

Првиот број е 1/1 од 15. IV. 
1927, а последниот познат број 
Ш/30 од 15. XI. 1929. Броевите 
излегувале во секое годиште од 
почетокот.

Весникот донесувал локални 
службени вести.

* СБЗ (Свеучилишна библиоте
ка у Загребу) 85.323 адл 6.

5. БИТОЛСКА САМОУПРАВА, „Ра- 
дикални лист за политику, при
вреду и народно просвећивање“.

Сопственик др Богољуб Куран- 
диќ. Главни уредници Бранко 
Радиќевиќ и Богољуб Курандиќ.

Излегувал во Битола еднаш 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Кирјас“.

i) *** Библиотека во која се наоѓа списанието (со комплетни односно 
некомплетни броеви).
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Првиот број е Ι/ l  од 12. VÎIÎ. 
1922, a последниот познат број 
1/14 ОД 12. XI. 1922.

Локален политички весник на 
Радикалната партија.

* СБЗ 85.639 адл 5.

6. БИТОЉСКИ ВЕСНИК, „Орган 
демократске омладине окр. би- 
тољског“.

Во името на демократскиот 
клуб сопственикот бил Петар 
Вељановиќ. Одговорен уредник 
на првите три броја бил Борис 
Васиљевиќ, а на останатите бро- 
еви Стефан Тасиќ. Весникот го 
уредувал одборот.

Излегувал во Битола еднаш 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Кирјас“.

Првиот број е 1/1 од 1. XII. 
1921, а последниот познат број 
1/30 ОД И. VI. 1922.

Локален политички весник на 
Демократската странка.

* СБЗ 85.639 адл 9.

7. ЦАРИГРАДСКИ ГЛАСНИК
Во почетокот сопственик Ко

ста Групчевиќ, а подоцна Темко 
Поповиќ. Одговорни уредници 
еден за друг: Никодин Савиќ, 
Сима Аврамовиќ, Светолик Јак- 
шиќ, др Михајло Вукчевиќ и 
Иван Иваниќ.

Излегувал во Цариград еднаш 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, во 
тираж околу 1.200 примероци.

Првиот број е 1/1 од 14. I. 
1895, а последниот XV/42 од 10. 
X. 1909, со тоа што во 1907 го
дина излегле само три броја. 
Броевите излегувале , во секое 
годиште од почетокот.

Весникот бил орган на срп- 
ската пропаганда во Турција. До- 
несувал и вести од Македонија.

* НББ Фол 2659/Н.
8. ДЕМОКРАТ, „Демократски орган 

за политику, привреду и књи- 
жевност“.

Во почетокот директор Давид 
Димитриевиќ, а подоцна Стеван 
Мацура. Уредник Михајло Ку- 
јунџиќ.

Излегувал во Скопје во поче
токот секој ден, подоцна шест 
пати неделно, на 4 страници, на 
формат фолио, на српски јазик, 
од печатницата „Крајничанец“.

Првиот познат број е ÏI/32 од
9. II. 1920, а последниот познат 
број 11/102 ОД 10. V. 1920. Во 
текот на 1928 година почнал да 
излегува под името „Народна 
воља".

Локален политички лист нај- 
напред на Демократскиот клуб, 
а подоцна на Демократската 
странка за Јужна Србија.

* СБЗ 89.938.
9. ГЛАС НАРОДА, „Лист за поли

тику, книжевност и привреду“.
Сопственик и одговорен уред

ник Арсение Здравковиќ. Главни 
уредници Милан Чемершшќ и 
Глиша Елезовиќ.

Излегувал во Скопје два пати 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
„Прва српска акционарска штам- 
парија“.

Првиот број е Ι/ l  од 9. III. 
1912, а последниот 1/49 од 19. 
IX. 1912.

Политички весник на оние 
приврженици на српската про
паганда кои биле во опозиција 
на весникот „Вардар“.
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1Ö. ГОЛУБ — КАЛ EH ДАР, „Издање 
Цариградског гласника“.

Го уредувале уредниците на 
„Цариградскиот гласник“ или 
службеници од Министерството 
на надворешни работи на Ср- 
бија.

Излегувал во oncer од 20—300 
страници, на формат октав, во 
тираж околу 4.000 примероци. 
Во првите шест години покрај 
текстовите на српски јазик, има- 
ло и текстови на македонски 
јазик.

Во Цариград излегле годиш- 
тата од 1/1890, до XIX/1908, а во 
Скопје XIX/1911 и ХХ/1912. БрО- 
евите кои се издадени во Скопје, 
всушност, се XX и XXI годиште 
на тој кален дар.

Како орган на српската про
паганда во Турција, бил наме- 
нет на Македонија.

** НББ II 14.683.
11. ИЛИНДЕН, „Сборникъ въ па- 

метъ на гол-Ьмото македонско 
възтание“.

Издание на Македонското сту- 
дентско друштво „Вардар“.

Излегувал во Софија еднаш 
годишно, на 80—100 страници, 
на формат октав, на бугарски 
јазик.

Прв пат, веројатно, излегол 
1921 година, а последен 1925 
год.

Зборник за историски и лите- 
тературни прилози на тема за 
Илинден.

12. L’INDÉPENDANCE MACÉDONI
ENNE. ,,Revue bi-mensuelle politique, 
sociale et économique”.

Излегувал во Лозана, на 24 
страници, на формат октав, на 
француски јазик.

Познат е само бројот 1/1 од 16. 
X. 1919.

Политички орган на Генерал- 
ниот совет на Македонските 
друштва во Швајцарија.

13. ЈУГ, „Часопис за књижевност“.
Излегувал во Куманово 1928 

година.
Цитира: „Јужни преглед" П/7, 

Скопје 1928, 332—333.
14. ЈУЖНИ ПРЕГЛЕД, „Часопис за 

науку и кььижевност“ .
Сопственик Чедомир Тодоро- 

виќ, Одговорен уредник Сава 
Милосављевиќ. Уредник Петар 
Митропан (од 1931).

Излегувал во Скоп je како месеч- 
ник на околу 40 страници, на 
формат октав, на српски јазик, 
од печатницата „Јужна Србија“.

Првиот број е 1/1 од 1. XI. 
1926 (под наслов „Месечен пре- 
глед“) а последен познат број 
XIII/12 од 1. XII. 1939. Броевите 
излегувале во почетокот на се- 
која година.

Во списанието се објавувани 
кратки прозни и лирски работи, 
научни списанија и критики од 
областа на книжевноста.

** Славистичка библиотека на 
Филозофскиот факултет во За
греб.

15. ЈУЖЕН ПРИВРЕДНИК, „Лист за 
индустрију, трговину, привреду, 
занатство и културу“.

Во почетокот сопственик и од
говорен уредник Ј. Јовиќ, а ди
ректор и главен уредник бил А. 
М илошевиќ. П одоцна сопственик 
бил Љ. Милошевич, а директор 
и главен уредник А. Милошевиќ. 
Го уредувал одбор.

Излегувал во Скопје еднаш 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Стара Србија“.
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Првиот познат број е 11/38 од 
20. IX. 1925, а последен познат 
број III/101 ОД 19. XII. 1926.

** СБЗ 89.950.
16. ЈУЖНИ ВЕСНИК, „Привредно- 

културно-социјални недељни лист“.
Одговорен уредник Јован Кос

тив. Уредници Јован Костиќ и 
Јосиф Алалуф.

Излегувал во Скопје еднаш не
делно, на 6 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Немања“.

Првиот број е 1/1 од 1. V. 1937, 
а последен познат број 1/7 од 
13. VI. 1937.

Локален весник на Југословен- 
ската радикална заедница.

* СБЗ 211.906.
17. LA MACÉDOINE LIBRE, „Organe 

de rémigration Macédonienne".
Не e наведено името на уред- 

никот.
Излегувал во Софија два пати 

месечно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на француски јазик.

Првиот број е 1/1 од 25. IV. 
1924, а последен познат број 
ΠΙ/73 ОД 1. V. 1927.

** СБЗ 85.205.
18. МАЋЕДОНИЈА, „Орган Старо- 

србијанаца и Маћедонаца“.
Директор Петар Симоновиќ. 

Уредници, еден по друг, Миле 
Баиќ, Ј. Дамјановиќ, П. Симо- 
новиќ и Милорад Марковиќ.

Излегувал во Белград еднаш 
неделно, на 4 страници на фор
мат фолио, на српски јазик. Год. 
1904 е испраќана во Турција под 
името „Вардар".

Првиот познат број e V/13 од 
31. III. 1902, а последниот по
знат број XVII/47 од 11. XII. 
1911. Броевите излегувале во 
почетокот на годината.

Политичкй весник, поаѓал од 
великосрпските позиции.

** НББ Фол 2196/П.
19. МАКЕДОНИЈА, „Орган Народне 

радикалне странке окр. Битољ- 
ског“.

Во почетокот сопственик во 
името на радикалниот клуб бил 
Јован Алтипармаковиќ, а по- 
доцна Јован Ќирковиќ. Одгово
рен уредник бил Веља Наумовиќ. 
Го уредувал одбор.

Излегувал во Битола еднаш 
неделно, на 2 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Кирјас“.

Првиот познат број е III/2 
од 21. И. 1924, а последниот по
знат број IV/7 ОД 26. VII. 1925.

Локален политички весник на 
Радикалната странка.

** СБЗ 211.620.
20. МАКЕДОНКА, Орган „Побра

тимства“.
Излегувал во Белград во 1905 

година.
Цитира : Маћедонија.

21. МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕ- 
ГЛЕД.

Излегувал во Софија во 1905 г.
Цитира: М. Пандевски, Поли- 

тичките партии и организации 
во Македонија, Скопје 1965, 436.

22. МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД, „Лист за 
науку и књижевност“.

По првиот број 1/1 кој изле- 
гол во Скопје на 1. XI. 1926. 
списанието го применило насло- 
вот во „Јужни Преглед“.

23. МАКЕДОНСКИЙ ГОЛОСЪ— МА
КЕДОНСКИ ГЛАС, „Органъ сто- 
ронниковъ независимой Маке
донии“.

Издавач Павле Чуповски.
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Йзлегувал во Петроград еднаш 
месечно, на околу 20 страници, 
на фрмат октав, на руски јазик.

Првиот број е 1/1 од 9. VI. 
1913, а последниот е И/ l l  од 
20. XI. 1914. Cè на cè имал 222 
страници.

Политички весник кој ja за- 
стапувал идејата за постоење на 
посебна македонска национал- 
ност и барал воспоставување на 
независна македонска држава со 
подршката на Русија.

* Фототипско издание на ИНИ, 
Скопје 1968.

24. НАРОДНА ВОЉА, „Демократски 
лист“.

Сопственик и уредник Михајло 
Кујунџијќ.

Йзлегувал во Скопје шест пати 
неделно, на 2—4 страници, на 
формат фолио, на српски јазик, 
од печатницата „Крајничанец“.

Првиот број е III/1 од 16. VII. 
1927, а последен познат број 
III/49 од 10. IX. 1927. Како се 
сметал за продолжение на „Де
мократ“ од 1919—1920, првото 
годиште на „Народна воља“ е 
означено како трето годиште на 
излегувањето на тој весник.

Локален политички весник на 
симпатизерите на Демократската 
странка.

* СБЗ 85.312 адл. 20.
25. НАША ЊИВА, „Лист за уна- 

пређење привреде у Јужној Ср- 
бији“.

Сопственик и уредник Милан 
Миленица. Одговорен уредник 
Мика Костив.

Йзлегувал во Скопје секој 1. 
и 15. во месецот, на 4 страници, 
на формат фолио, на српски 
јазик, од печатницата „Напре- 
дак“.

Прв познат број е 11 /17  од 1. 
IX. 1924, а последен познат број 
Ш/28 ОД 1. И. 1925.

** СБЗ 211.632.
26. НАША СТАРА СРБИЈА, односно 

СТАРА СРБИЈА (од 3. I. 1928).

Сопственик печатницата „Ста
ра Србија“, т. е. Милан Илиќ, 
а за кратко време Винко 
Мандекиќ. Уредник најпрвин 
бил Богољуб Радетиќ, а подоцна 
бил Милан Илиќ.

Йзлегувал во Скопје најпрвин 
шест пати, од мај 1928 два пати, 
а од ноември 1928 еднаш не
делно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од пе
чатницата „Стара Србија“.

Прв познат број е П/211 од 
15.IX. 1925, а последниот е VI/7 
од 3. III. 1929. Броевите продол- 
жувале во секое годиште од 
почеток. Иако е продолжение на 
„Стара Србија“ од 1919—4923, 
весникот почнува да ги смета 
своите годишта од почетокот.

Локален политички весник на 
симпатизерите на Радикалната 
странка.

** СБЗ 89.982.
27. NOUVELLES MACÉDONIENNES,

„Bulletin de lOrganisation intérie
ure révolutionnaire de Macédo
ine*'.

Не e наведено името на уред- 
никот, ниту местото на излегува- 
њето.

Йзлегувал секој 5, 15 и 25 во 
месецот, на 4 страници, на фор
мат фолио, на француски јазик.

Прв познат број е Ι/ l l  од 25. 
1924, а последниот познат број 
III/98 ОД 5. IX. 1926.



Политички весник на групата 
на Тодор Александров.

** СБЗ 86.503.

28. НОВА СРБИЈА, Политички вес
ник.

Уредник М. Предиќ.

Излегувал во Скопје од 1. IX. 
1913, до 30. VII. 1914.

Цитира : Споменица 25-годиш- 
њице ослобођења Јужне Србије, 
Скопље 1937, 896.

29. ПРИВРЕДНИ ГЛАСНИК, „Орган 
Скопске трговачке омладине“.

Во 1921—1922, најпрвин соп- 
ственик за Скопската трговска 
младина Спиро Милошевиќ, а 
потоа Димитрија Мацура. Одго- 
ворен уредник Димитрија Сина- 
диновиќ. Во 1929 сопственик на 
Скопската трговска младина. Од- 
говорен уредник др. Вид. Ѓор- 
ѓевиѕќ.

Излегувал во Скопје шест пати 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Вардар“, „Напре- 
дак“ и „Стара Србија“.

Прв познат број е III/262 од 
15. XII. 1921, а последниот е 
јубиларен број од 13. VI. 1929.

Локален стопански весник на 
скопските трговци.

** СБЗ 211.918 адл 4.

30. PROGRÈS DE SALONIQUE
Излегувал во Солун во 1910— 

1912.
Цитира, М. Пандевски, Поли- 

тичките партии и организации 
во Македонија, Скопје 1965, 436.

31. СКОПСКИ ГЛАСНИК, „Службе- 
ни лист општине града Скошьа“.

Сопственик за опщтината на

град от Скопје најпрвин бил Дра- 
гољуб Милојковиќ, а подоцна 
Ѓорѓе Ристиќ. Уредници, еден 
по друг, а некое време и заедно, 

Драгољуб Милојковиќ и Вук 
Ивановиќ.

Излегувал во Скопје еднаш 
неделно, а од април до декем- 
ври 1930 година два пати не
делно, на 4—6 страници, на 
формат фолио, на српски јазик, 
од печатницата на Василие Ди- 
митриевиќ.

Првиот број е 1/1 од 1. III. 
1929, а последниот познат број 
III/186 ОД 26. XII. 1931.

Локален политичко-информа- 
тивен весник.

* СБЗ 85.338.
32. СРП СКА ШКОЛА, „Лист за уна- 

пређење наставе и школског 
живота“.

Сопственик и одговорен уред
ник Давид. Димитриевиќ. Главен 
уредник проф. Ал. Мариќ.

Излегувал во Скопје секој 15 
во месецот со прекин за време 
на школскиот распуст, на 2—4 
печатени арка, на српски јазик, 
од печатницата „Вардар“.

Првиот број е Ι/l  од 15. И. 
1910, а последниот .1/9—10 од 
15. XII. 1910.

Педагошко списание наменето 
за српските училишта во Тур- 
ција.

* УББ (Универзитетска библи
отека во Белград) Ч. 429; НБС. 
(Народна библиотека во Скопје) 
Чс И 464.

33. СТАРА СРБИЈА, „Независни по
литички лист“ (поднаслов од 1. 
IV. 1921), „Радикални лист“ (од 
И. 1922), „Дневни политички 
лист“ (од 1. I. 1923).
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Сопственици, еден по друг, Jo- 
ван Ќирковиќ, Ранко Трифуно- 
виќ и печатницата „Стара Ср- 
бија“, т.е. Милан Илиќ. Уредник 
најпрвин бил Бошко Богдано- 
виќ, а од 21. II. 1922 Велимир 
Влајковиќ. Го уредувал одбор.

Излегувал во Скопје во поче- 
токот секој ден на 2 страници, 
на формат фолио, на српски ја- 

зик, од печатницата „Стара Ср- 
бија“.

Првиот познат број е II/1 од 
1. I. 1920, а последниот познат 
број е VI/30 ОД 4. III. 1923. Бро- 
евите продолжувале во секое го- 

диште од почетокот. Годината 
1921 наместо како III означена 
е како IV година од излегува- 
њето, бидејќи „Стара Србија“ ce 
сметала како продолжение на 
„Велика Србија“ која излегувала 
во Солун во 1916—1917 година. 
Од 1924 година „Стара Србија“ 
почнала повторно да излегува 
под името „Наша Стара Србија“.

Локален политички весник на 
симпатизерите на Радикалната 
партија.
** СБЗ 89.656.

34. ВАРДАР — КАЛЕНДАР.
Уредник на првите три броја 

бил Димитрија Алексијеви:ќ, а 
на последните три броја бил 
Рока Поповиќ.

Излегувал во Белград на 70— 
100 страници, на формат октав, 
на српски и македонски јазик, 
во тираж околу 4.000 примероци. 
Поради полесно растурање во 
Турција, како место на неговото 
излегување е назначена Виена.

Cè на cè, веројатно излегувал 
шест години од 1/1879 до Ш/1881 
и  IV/1885 ДО VI/1887.

Од страна на српската влада 
бил наменет на Македонија.

** СБЗ 338.677; БЈАЗУ П 6712; 
НББ II 14.585.

35. ВАРДАР — КАЛЕНДАР, „Изда- 
ње Кола српских сестара у ко- 
рист пострадалих Срба у Ст. 
Србији и Македонији“.

Излегувал во Белград, на 100— 
150 страници, на формат октав, 
на српски јазик, во тираж од 
15—35.000 примероци.

Првите девет години од 1/1906 
до IX/1914 биле наменети за 
пропаганда во Македонија и 
меѓу македонските печалбари во 
Србија.

* НББ II 14.669; ** СБЗ 82.795.

36. ВАРДАР, „Лист за политику, при- 
вреду и књижевност“.

Во првите години сопственики 
одговорен уредник бил Давид 
Димитријевиќ, а од октомври 
1912 година сопственик е печат
ницата „Вардар“, а уредници, 
еден по друг, се Стојан Дамја- 
новиќ и Никола Дивјаковиќ.

Излегувал во Скопје во поче
токот еднаш, а од февруари 1910 
година до октомври 1912 година 
два пати со тоа што во јануари
1911 година излегувал и три пати 
неделно, а на крајот од октомври
1912 година шест пати неделно, 
на 4 страници, на формат фо
лио, на српски јазик, од печат
ницата „Вардар“.

Првиот број е 1/1 од IX. 1908, 
а последниот за турското владее- 
ње V/74 од 23. IX. 1912, со тоа 
што во март 1910 година еден 
негов број излегол под името 
„Бабуна“ и тоа што од јуни до 
крајот на 1910 година излегувал
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под името „Законитост“. За вре- 
ме на српското владенье продол
жил да излегува со бројот V/75 
од 21. X. 1912 до средината на 
1913 година и одново од број 
VII/1 ОД 14. I. 1914 ДО број VII/23 
од 11. II. 1914.

Политички весник, орган на 
српската пропаганда во Турција.

* НББ Фол 2037/П.
37. ВАРДАР, „Независни дневник 

Јужне Србије“.
Во почетокот сопственик Ди- 

митрие Крајничанец, а подоцна 
Мирослав Јелиќ. Уредници биле 
Мирослав Јелиќ и Чеда Јанко- 
виќ.

Излегувал во Скопје шест пати 
неделно, на 4 страници, на фор
мат фолио, на српски јазик, од 
печатницата „Крајничанец“.

Првиот број е 1/1 од 15. XII. 
1925, а последниот познат број 
е II/86 од 17. IV. 1926. Броевите 
течеле во секоја година од по
четокот.

Политички весник на групата 
независни интелектуалци.

* СБЗ 89.918.

38. ВАРДАРСКИ БАНОВИНСКИ 
ГЛАСНИК, „Орган удружења ба- 
новинских чиновника и службе- 
ника Вардарске бановине“.

Сопственик и уредник бил Ра- 
дослав Николиќ.

Излегувал во Скопје еднаш 
месечно, на 8 страници, на фор
мат кварт, на српски јазик, од 
печатницата на Василие Димит- 
ријевиќ.

Првиот број е 1/1 од јануари 
1936, а последниот познат број е 
Ш/4—5 од април-мај 1938 го
дина. Броевите течеле секоја го
дина посебно.

Весникот донесувал локални 
сталешки вести.

** СБЗ 87.220.
39. ЗАКОНИТОСТ, „Лист за полити

ку, привреду и књижевност“.
Потполно идентичен и по фор

ма и по содржина на весникот 
„Вардар“ наместо кој излегувал 
по половина година. Единствена 
промена е тоа што покрај соп- 
ственикот Димитрие Давидовиќ 
е назначен како одговорен уред
ник Димитрие Хаџи-Зафировиќ.

Првиот број е 1/1 од 20. VI. 
1910, а последниот е 1/56 од 
30. XII. 1910.

* НББ ФОЛ 2039/IL


