
PítíHLÁŠKA K POJIŠTĚNÍ. 
(Vvřiimii po<}ie i>ťíicovnlho prňlia?«.):-

" ČÍS. ;f)i'i(č, jjiftkiKu 
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ti 
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nemocenské pojišťůvnĚ 
úřadovné soc. pojlšténí v 
revir, bratrské pokladně 
Léť«bnéRiu fondu 

\ 

I 

Flřljment A Jrnřiiu (Tum)-

DruU iwániku 

Aňvessí Cobec, ul.. ík:t!f(inu) 

PřUmen! <u 2en téS rofliié Jméno) 

Jmťnů křťjslní 

Naroiierkl 
ideii tttís. 

Byt {oWc, iii.,:íi«.t :iíoKá> 

Víiup do zamíiliiáiiE 

13 

a 

Způsob samĚotnánt o nf eený 
(Wls pracf 

(aáresía a jmíiíe) 

lolc iruaio 

.Itodiiiiiý fiiav (í<vob., Sen,, 
: vá., rozl., ovd.) 

Šj^ávníokret NArodnost 

Vléii-:.• mÍBÍc, rofc líJ.. 

PofteíInŽ s>i>jiiíi?c u 

I 
I 

G 

12 P ř t j t m i 
a) í>r«Pl(íel*tjř yeiHíí i í íví í f jot vřetnř 

vSech jYFQayblS 

voroCiií, podil na:íisliuiprovlM,.diety, 
55ipopitné, čáet pójiflt, přlpadajlet im 
Mmestnaiiee, któfOU :. zamést! lavj tel 
I>UU 29 iviiio at<], 

c) .NaíwcHMÍ íJoáiífcjy. Strava, 'byt (jwĚot 
ml&tiiosti), otop, otřiíf (ďiuh a! 
irtví), pnjtemVy (výméni)-:*W, 

rt) Byla Miíliiveim mxůa easo-
v i nclio fikoloví? 

M Kolik diiťi v týdnu practtle' 

mnoí-: 

denn^i iřdíift riťl̂ itiřitf TOrlií 

Třiaft H'{i»dn* dflvoa TyníH 

neneké C1eio 

Frovřťleiio v ataliaílce 

EviJMice Stllkfi 

Katastr attmusi. 

Presentíiívii raitttuo a Ěislo (iMhláSky 

EHHiMBl 



Jíst (X)jiStíSr.ec- iKíiiaijnĎ i)03L3t6ti'í 
U Kterého ústavu? 

Byt dříve ínv. a atarob. iwjiStín jinde 
iieS u ťiSP v Praze? XI klcvíiio dslayu? 

Byl feltaiem nekteró bťatrsltf poíkladny 
a ktai-é? 

Bere důchod a vefejiK>(>ráv»!!)o puJtátSnf 
Kelw .zaopatřen! a jalcý? 

Sebiií i)ožÍtky? Ano—ne, po ktei-ou áól)i>l 

Je pojl^itoc v Ěí!bu:(eitakĚm ixjrtiírw 
k zani&ílnavflteii a v jaUĚin? 

čisto titítu Clslo: ipújiiSt̂ ňce u zuni!stnavatele 

Vyplniti jen u přJhUSky aoulaomých neliové^jnýcli zsmístnanců a hoiiiíkA 

i'adlnn)-cl> pffaluSnikA 

Den; 
méalí 

. a.-Tok-
uar«z«:n[ 

Rodimiý 
pomSr 

k DoiiiUnci 
(ADO—«4) 

J4 8ftm0-
Bt»tnS 

vjřdílediiS 
(Aho^he) 

Jenemo-
senaky po-

BrdU v« 
ipoleCné 
ňoim&a-
nostl? 

<Ano—no) 

Uveďte lodltiué i^fsluSnflty, pra néž hodlá, xani^etiiaciec uptatfíovatl intáťšk tia ii^moceruké d&Tky. 
K«márQ takových pfMiiSníkfi, vepište; od]] a dá . 

dne. .194 

IViOfiís >;iniii1stiiavíiíele neb jelio 2áslup(» 
i tňfAtko firmy. 

Návod It ryplitfof. Slhič oi'ám«vaiié misto vyplul iioaltd nemocKnAliéliú piijiStěol 
v* nííHk-e ti' Jest s!at»atl buď deiiiif, lídeiitif. uiEttieitl netra tcSnl practjvnl výd61«h (áluSelBit požLtkv). 

xleiý 1>v) >j(i]iiHii. Uyla-li ejedndna ttiisda liodlnová, Jent pTítildnlti denní vĵ dSlek, kter^o bude Ůoíattoo 
iMdlo průn)Oniťlio )KK;lit prftcovnf(^ bodjn. U poji^těitců pracujfcích za tnedu Okolovou, ekupfnovou n«l>o 
'An, jtiié iieEFiiitldiíliič [ilyiiuucl {JuJUtLy, j«8l zapsali výdělek připadající jako affednt na týden. V pl̂ UiláfcO 
!7(tul(j'on>ýcli nelto veřejiiiítth xamí^nancu jefit uvěttl vSdy roí̂ nf požitky. 

V rubiioe 12 hf „Jtiié n«Kií2Ítá pFtJiny" Jeet přewiS oziutSltt druh tPtíhto iipíjiwfli a doíli, 2a kterou 
jMjii posttytnváiiy. 

V rulHLCO 12d) lest znpftftti, byla-li sjednána mzdu časová iicUo úkolovíL nebo obojt. 
PraJ«̂ ;̂ Je-]i íainřsíiiaiiec v omezením provOKU, Jest v rubric» 13 uvísli délku zatiiCnlnánt a iira-

oov/ilch píestAvek. 


