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oborech, a mezi těmito právě umělá hudba katolická tvoří základní — zrovna tradiční — prvek. Totéž platí pro sféru křesčanství obdobně. Proto bych šel s touto hudbou mezi náš lid znovu, snažil bych se abnovit někdejší opravdu krásný život právě v tomto směru u nás a mohl bych snad zadoufat, že pomalu bude se zase projevovat účinněji i skladatelský zájem ve tvorbě hodnotných děl ž raproduk~ní usilovaní — jak jedinců, tak korporací; že zapůsobí tato dobrá hudba i na naši školu, která byla kdysi ideálním prostředím pro vývoj této hudby vůbec; že i náš tisk i kritika v něm vrátí se na staré cesty piného porozumění pro dnes tak zbytečně zanedbávané odvětví naší hudby. Vrafine se — pokud můžeme a dovedeme ke svým starým láskám, které dovedly dávati životu náplň nejhodnotnější!
Cinnost cyri Iská
Obecná jednota eyrilská• jícím po uplynutí lhůty; na tento násl-edek jest
spolek ve vyzvání učiněném podle věty prvé vý-Diecésním a Farním jednotám Cyrilským v Če- slovně upozorniti.
chách a na Moravě.	Čl. V.
Velmi nutné!
Upozorňujeme Vás na vládní nařízení ze dne 31. III. 1939 čís. 97, jímž se mění zákon ze dne 15. XI, r 1867, čís. 134 ř. z. o právu spolčovacím, a činí některá opatřeni týkajíc: se spolku (viz Sbírka zákonů a nařízení čís. 35 ze dne 7. IV> 1939.
Z toho uvádíme pro váš pobočný spolek tyto důležité články a odstavce:
Čl. I.
3. § 9 zní: „Spolku, jehož utvoření bylo vzato na vědomí, osvědčí k žádosti zemský úřad jeho právní trvána podle předložených stanov. Toho-to osvědčení lze použíti jako důkazu o právním trvání spolku před úřady i ve styku s třetími osobami.”
Čl. II.
1.	Spolky zřízené podle zákona čís. 134/1867 ř. z., které hodlají dále vyvíjeti svoji činnost, jsou povinny oznámiti fa nejpozději do 31. květ-na 1939 — okresnímu (státnímu policejnímu) ú-řadu příslušnému podle sídla spolku. Tento úřad vydá spolku, pažádá-li o to, písemné potvrzení o podaném oznámení.
	Spolky, které neučiní ve lhúté oznámení podle odstavce 1, zanikají dnem 30. června 1939. Likvidaci práv a závazků spolků provede osoba (orgán) pověřená tímto úkolem před zánikem spolku jeho příslušným orgánem, jinak orgán spolku, který v den jeho zániku byl podle sta-nov oprávněn zastupovati spolek na venek.
4. Ustanovení předcházejích odstavců platí i pro spolky pobočné.

Čl. III.
1. Zjistí-li okresní (státní policejní) úřad, že spolek (čl. II.) nevyvíjí či*inosf po dobu více než jednoho raku, vyzve jej, aby oznámil, zda hodlá činnost dále vyvíjeti; k tomu cíli uloží mu přiměřenou lhůtu, která nesmí býti kratší jednoho měsíce. Jestliže spolek neučiní oznámení ve stanovené lhůtě, zaniká dnem následu‑
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.
Jest v zájmu každé Diecésní a Farní jednoty Cyrilské, aby v nejkratší době podle čl. II. odsi, 1. loznám'ila okresnímu neb policejnímu úřadu, že hodlá dále vyvíjeti svoji činnost. Poslední den, kdy tato lhůta končí, jest 31. května 1939. — Nepromieškejte!
K podanému oznámení pořiďte kopii neb průklep a dejte si podání úřadem potvrdili!
Vzor, jakou formou podati oznámení úřadu:
Podle vládního nařízení ze dne 31. III. 1939 čís. '97 oznamují podepsaní funkcionáři, že po-bočný spolek „Farní jednota Cyrilská v 	``
hodlá nadále vyvíjeti svoji činnost podle svých
stanov schválených zemským úřadem v 	
pod číslem 	ze dne 	r	
K tomu podotýkají podepsaní, ~e „Farní Jed-nota Cyrilská v jest pobočným spolkem hlavního spolku „Obecné Jednoty Cyrilské v Praze”.
Za:
(razítko spolku)

předseda.	jednatel. Datum a místo.
Která Jednota nekonala valné hromady, af tak učiní ihned, jakmile bůde odvolán zákaz schůzí.
Zastavila-li některá Jednota svoji činnost z důvodu nedostatku činného členstva — pěvců — af se funkcionáři postarají co nejdříve, aby činnost byla obnovena, jinak spolek bude po-kládán za zaniklý a nebude moci později obnoviti svoji činnost.
Současně se shora uvedeným oběžníkem rozeslala Obecná jednota Cyrilská dotazník pro r.

