
Ulica itd. 

Navodila, kako je izpolniti to f/blOj najajajo na zadnji strani! 

Popis stanovima (oiir. poslovnih prostorov) o tel hlii. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja jfoam (7/A/)2^r/tc 

I. Koliko imate glavnih prostorov II. Koliko imate stranskih pcpstorov 
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A) Skupno število oseh, ki stanujejo (prenočujejo) v vseli teh prostorih. 

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.) in koliko v stranskih prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorfh?   

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: stanovanje- 
• V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiSih, 

je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. b) poslovni prostori: </ 

C) V slučaju, ^la izvršujete v gori označenih prostorih kak obrat, obrt,j)Osel itd. navedite kateri:  

jdL V 

D) Koliko znaša čista letna najemnina 1.) za stanovanje K; 2.) za poslovne prostore J K. 

Ako ne plačujete najemnine, ali uživate brezplačno stanovanje kot hišni posestnik, hišnik, ali kako 

drugače in iz katerega naslova? 1 

E) Za stranke, ki imajo rodbinsko stanovanje, pa so se priselile v Ljubljano po 1. VII. 1914. Zakaj morate 

bivati v Ljubljani?  : : 

Z . 

mje- 

FJ Ali je kuhinja v souporabi? (Da ali ne?) 

Podpis stranke: 

ako da, s kom? 

Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemši pod H) 



Katere osebe Stanujejo (prenočujejo) v prostorih, navedenih na 1. strani. 

Osebe, ki v prostorih navedenih na 1. strani izvršujejo le svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 
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Ime in priimek 

stanovalca 

Razmerje do 
najemnika stano- 
vanja n. pr. oče, 
mati, žena, sin, 
teta, sestrična, 

kuharica, dekla, 
hlapec, pod- 

najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

1.) Rojstni kraj, 
2.) občina 
3.) politični okraj 

(glavarstvo) 

Domovinska 
pravica 

(pristojnost) 
I'.) občina 
2.) politični okraj 

(glavarstvo) 
3.) dežela 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

ločen itd.) 

1 2 . 3 4 5 6 7 

1. 

» 

v, t 
/7Vt/fcs 

(9emnrc ^ftrr Bcmrv-o ///-T 

gji. 

«/■ 

^brz/cccL. 
v C/ 

2. 

3. 

H?9 
% 

s/z. 
Jic 

^trrvcJL 

f- 

iH* 

4. 
  /7 .   _ 

ja/mM* 

5. 
s/kouri^ 

oU/kld, 

<^\l)tsYrril/As /9' 

gb. 
ĆjurnMC 

6. 

f 

7. » 

' 

8. 

• 

9. 

• 

10. 

11. • 

12. 


