Prețul abonamentul:
20 Iei anual.—Abonamentele
încep la 1 Ianuarie, 1 Aprilie,
1 Iulie și 1 Octomvrie.

Inserate:

Redacția și administrația:

Spațiul unui șir, petit
1. leu.

Costul unul exemplar: 50 bani.
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Concurs.
La curtea de apel; care se va înființa la Cernăuți,
sunt de ocupat mai multe locuri de consilieri, dintre
care., unul va fi însărcinat cu funcțiunile procurorului
general.' .
'
Pozițiunea acestor magistrați și onorariile lor
se regulează după legile din vechiul regat, respectându-se petenților drepturile câștigate.
Petenții pentru aceste locuri vor înăinta cererile
lor legal adjustate până în termen de patru săptămâni
secretariatului de serviciu pentru justiție în Cernăuți
' pe calea ierarhică.
Se va arăta îndeosăbi cunoștința limbei române
în,graiu și în scris.
Cernăuți, în 5 Maiu, 1919.
Secretarul-șef: Dr. Mandicevschi.
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Concurs.
La curtea de apel, care se va înființa la Cernăuți sunt de ocupat mai multe locuri de funcționari
de cancelarie și comptabilitate.
Pozițiunea acestor funcționari și onorariile lor
se regulează după legile din vechiul regat, respectândii-se petenților drepturile câștigate.
Petenții pentru locuri de funcționari de comptabilitate vor arăta încă autorizațiunea pentru comptabilitate, eventual serviciul petrecut în ramul acesta
. ' la o curte de apel sau la alt oficiu judiciar.
Se va arăta îndeosăbi cunoștința limbei române
în graiu și în scris.*
Cernăuți, în 5 Maiu 1919.
Secretarul-șef: Dr. Mandicevschi.
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La tribunalele din Cernăuți și.Suceava precum și
la preturile bucovinene se vor ocupa mai multe lo
curi de funcționari de cancelarie cu rangul IX, X, și XI.
Petenții pentru aceste locuri vor înainta cere
rile lor legal adjustate până în termen de patru săp
tămâni secretariatului de serviciu pentru justiție în
Cernăuți pe calea ierarhică.
Cine ar dori să fie numit pentru o reședință de
serviciu anumită va face despre aceasta mențiune în
cererea sa, în care se va adeveri și cunoștința limbei.
române în graiu și în scris.
Ce rn ău ți, în 5 Mai,1919. \
Secretarul șef: Dr. Mandicevschi.
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Concurs.
La preturile bucovinene se vor ocupa:
a) mai multe locuri de preturi cu rangul VIII;
b) .mai’multe locuri de judecători cu rangul IX.
Petenții pentru aceste locuri vor înainta cererile .
lor legal adjustate până în termen de patru săptă
mâni secretariatului de serviciu pentru justiție în
Cernăuți pe calea ierarhică.
Cine ar dori să fie numit pentru o reședință de
serviciu anumită va face, despre aceasta mențiune în ■
cerere sa, în care se va adeveri și cunoștința limbei
române în graiu și în scris.
. C e r n ă u ț i, în 5 Maiu 1919.
Secretarul-șef: Or. Mandicevschi.
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La tribunalele din Cernăuți și Suceava se vor
ocupa:
,
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a) . Eventual locuri de vice-președinți și cotisi- cererea sa, în care se va adeveri și cunoștința limbei
române în graiu și în scris.
lieri superiori cu rangul VI.
Cernăuți, în 5 Maiu 1919.
b) . Mai multe locuri de consilieri cu rangul VII.
mufte
locuri
de
judecători
de
district
cu
c) . Mai
Secretarul-șef: Dr. Mandicavschi.
rangul VIII.
d) . Mai multe locuri de judecători cu rangul IX.
Anunțuri particulare
Pețenții pentru aceste locuri vor înainta cere
rile lor legal ajustate până în termen de patru săp
Publicatiune.
tămâni secretariatului de serviciu pentru justiție în
Se publică concursul pentru acordarea unei burse
Cernăuți pe calea ierarhică.
din
fundațiunea
Dr. Vasile de V o la n în cvota anuală
Cine ar dori să fie numit pentru o reședință de
de
240
cor.
pentru
studenți demni ai universității din
serviciu anumită, va face despre aceasta mențiune în i
Cernăuți.
cererea sa, în care va adeveri și cunoștința limbei
Petiționarii pentru bursa aceasta trebue să docu
române în graiu și în scris.
menteze:
Cernăuți, în 5 Mai 1919.
1. că sunt studenți la universitatea din Cernăuți;
i
Secretarul șef: Dr. Mandicevschi.
2. că și-au împlinit datoriile, prezentând certificatele de colocvii, examene sau alte documente;
3. că aparțin naționalității rutene.
Cererile, cărora trebue alăturate dovezile auten
Pres
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tice pentru împlinirea condițiunilor amintite, se vor
1
Concurs.
îndreptă până’n 25 Maiu 1919 cătră senatul academic
/ La procuraturile de pe lângă tribunalele din Cer ai universității din loc prin colegiul profesoral com
năuți și Suceava se vor ocupa eventual unele locuri petent.
Rectoratul universității din Cernăuți.
de procuror substitut cu rangul VIII.
Pețenții pentru aceste locuri vor înainta cererile
lor legal adjustate până în termen de patru săptămâni Nr. 252/19.
Publicațiune.
secretariatului de serviciu pentru justiție în Cernăuți
Din partfca camerei avocaților se publică că
pe calea ierarhică și după avizul prim-procurorului
d-1 Dr. Isak Kapise voiește să se mute după
din Cernăuți resp. Suceava.
Cine ar dori să fie numit pentru o reședință de trecerea termenului legal din Șiret Ia Stulpicani.
serviciu' anumită va face despre aceaste mențiune în
serviciu
C e r n ă u ț i, în 17 Aprilie 1919.
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Tipografia universității lî. Eckhardt (J. Brüll) în Cernăuți.
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