CYRILL	XXXIX.
VALNÁ HROMADA OBECNÉ JED1`IOTY CYRILLSKÉ DNE 17. LEDNA 1913.

r
ons. °~	Lehner, předseda 0. J. C., zahajuje o půl 6. hod odpolední valnou hromadu,
T
) vítá shromážděné v místnostech »Křesfanské Akademie«, dává čísti protokol o po-/ lední valné hromadě, který se schvaluje. Nejprve přijat návrh výboru 0. J. C., jednatelem přednesený, aby valná hromada schválila zprávy za činnost 0. J. C. v roce 1911 i 1912, aby se nadále mohlo pracovati již podle nových stanov.
2.	Jednatel přednáší zprávu jednatelskou za rok 1911, otištěnou v čísle 9. »Cyrilla«, i za rok 1912, kterou níže podáváme. Obě zprávy se schvalují.
	Schvaluje se zpráva účetní a na návrh revisorů dává se pokladníkovi absolutorium. Na návrh diecesního předsedy královéhradeckého, dra. Jos. Mrštíka, vyslovují se díky odstupujícímu pokladníku faráři Kuffnerovi, jenž obětavě obstarával čtyři léta pokladnictví
0.1. C.
4.	Podle nových stanov § 5., č. 2., volí se do nového ústředního výboru 0. J. C. čtyři členové a čtyři náhradníci Zvoleni jsou za členy Mons. F. J. Lehner, kanovník Mons. A. Wúnsch, k. a. I. ordin sekretář pražský dr. Fr. Hrubík, kapitulár král. kanonie strahovské Ervín Forejt; za náhradníky: ředitel kůru B. Kašpar, Ph. dr. J. Kaván, docent dr. Jos. Cibulka, katecheta Vojtěch Chyba.
Na společnou a opětovanou prosbu všech přítomných, a zvláště zástupce nejdúst. ordinariátú, preláta dr. J. Tumpacha, přijal i prof. Dobr. Orel volbu za redaktora časopisu »Cyrill«.
Zástupcem ordinariátním v ústředním i diecesním výboru jest prelát dr. Jos. Tumpach, a z ředitelství » Kř. Akademie« vysláni jsou na 3 léta kanovník Václav Miiller a kan Fr. Janků. Přísedícími členy jsou dále delegáti jednot diecesních, zpravidla jejich předsedové.
5.	Za revisory volí se revisoři » Křesfanské Akademie« farář dr. Ant. Víšek, uměl. řezbář Václav Mráz a odbor. revisor, finanční účetní asistent Bohuslav Láska.
6.	Podle § 5., č. 5., ustavil se výbor diecesní jednoty pražské, do něhož zvoleni jsou za členy: kanovník Mons. A. Wúnsch, kanovník Václav Múller, prof. Dobr. Orel, adjunkt theol. fakulty dr. František Stejskal, kapitulár strahovský Ervín Forejt, ředitel Boh. Kašpar, za náhradníky: spirituál k. a. semináře Bousek a ředitel kúru u sv. Jakuba p. Wendler.
	Do redakčního kruhu orgánu 0. J. C. zvolen za diecesní jednotu královéhradeckou docent lit. zpěvu dr. J. Cibulka, vicerektor b. Boromea v Hradci Králové, za diecesní jednotu budějovickou kanovník K Boček, rektor b. kněžského semináře v Českých Budějovicích, za diecesní jednotu pražskou adjunkt české university dr. Fr. Stejskal v Praze I. (Klementinum) a za diecesi litoměřickou skladatel a ředitel kúru Josef C. Sychra v Mladé Boleslavi
. 8 Volných návrhů podle stanov napřed předložených není, i uzavírá předseda valnou hromadu.
Ústřední výbor konal hned potom první schůzi, v níž zvoleni jsou: Mons. Lehner předsedou, Mons. Wúnsch místopředsedou, dr. Hrubík jednatelem a kapitulár Ervín Forejt pokladníkem.
Dr. František Hrubík,
iednatel 0. 1. C.
JEDNATELSKÁ ZPRÁVA OBECNÉ JEDNOTY CYRILLSKÉ ZA ROK 1912.

oku 1912 dočkala se 0. J. C., po čem dlouho toužila, novj~ch stanov.
Novým stanovám O. J. C. dostalo se úchvaly vrchních úřadů církevních i státních
zároveň s novymi stanovami » Křesfanské Akademie -, jejíž jest 0. J. C. druhým od-borem hudebním.
Stanovy, schválené k. a. ordinariátem pražským dne 25. ledna 1912 č. 453 a c. k. ministerstvem vnitra dne 2. dubna 1912 jehož výnos oznámen byl c. k. místodržitelstvím

