142	CYRILL	XXXIX.
v
NESVEROVY SKLADBY.
SKLADBY CÍRKEVNÍ:
-Missa in honorem Spiritui sancti (smíšený sbor s prův. varhan)
»	»	»	B. M. Virginis	»	»	»	»	} Editio »Cyrill«.
»	»	»	seti. Gustavi	»	»	»
»	»	»	seti. Vincencii (mužský sbor á capella).
»	»	»	seti Prokopii (Fr. A. Urbánek).
»	»	»	seti. Francisci Seraphini (Varyto).
»	»	»	seti. Theodori (L. Pazdírek).
»	»	»	seti. Leonis (L. Pazdírek).
»	»	»	seti. Friderici (Arras, Procure Generale de Musique relig.).
»	»	»	SCtI. JOSephl	»	»	»	»	»
»	»	seti. Eu,enii	»	»	»	»
Missa Jubilea solemnis (Kotrba, Praha).
»De profundis,žalm pro sola, sbor a orchestr (Novello & Ewer, Londýn). »Job« op. 100., oratorium pro sola, sbor a orchestr (rukopis).
Requiem (d moll) (Varyto).
»České pašije (Fr. Urbánek).
10 menších vložek (Arras, Procure Gener. de Musique relig.).
12 mší a ] 00 vložek pro potřebu dómskou,
»Ave Maria«, 8h1. sm. sbor á capella, Ed. »Cyrill« 1912.
Slavnostní kantáta pro sola, sbor a orch. na sl. Vl. Hornofa (k intronisaci p. bistr. dr. J. Doubravy v Hr. Kr.). - Rkp. Prov. D. J. C. 12. VII. 1903. V archivu D. J. C. v Hr. Kr. Ave Maria pro sopr. s pr. varhan a smyč. kvartetta, rl<p.
SKLADBY KLAVÍRNÍ (pro dvě ruce): Hudební obrázky
2 koncertní valčíky i
12 studií	I


Oříšky	( Fr. A. Urbánek. 8 mazurek
Plumlovské motivy
Serenada	)
Pochod Zůlův
Akrostichon — devět skladeb (rukopis). Humoreska (příloha Dalibora)
Tarantella (Varyto).
2 polonézy (Varyto).
Perles musicales (Breitkopf Hártel).
Lístky do památníku. (Vydání pražské konservatoře, Lipsko-Tiefenbach).
Črty. (Robert Forberg, Lipsko.)
1. cyklus valčíků. (Vilimek, Praha).
II. cyklus valčíků (Mojmír Urbánek, Praha). Hudební Květy — 12 klavírních skladeb. (Varyto.)
Nálady — 4 hud. skladby. (Varyto.) SKLADBY KLAVÍRNÍ (pro 4 ruce — původní)
Z mládí. (Simrock, Berlín.)
KANTÁTV:


»Májová noc« pro sola, sbor a orchestr (Fr. A. Urbánek).
 »Píseň o žních« pro sola, sbor a orchestr (R. Promberger).
»Plavba na moři« pro sola, sbora o orchestr rukopis).
»Vlastimila a Ctirad« p. s., sb a orch. (ruk.).
OPERY:
»Perdita«, »Radhošf<, »Lesnívzduch,, »Mořská žena«,
MELODRAMATA:
»Krajánek.« (Vilímek, příloha Humor. Listů.) »Česká legenda vánoční.« (Česká Hudba.)
PÍSNĚ:
Šest českých písní. (Fr. A. Urbánek.) Starosvětské písničky — 3 sešity. (Fr. A. Urbánek.)
2 písně pro vyšší hlas. (Fr. A. Urbánek.) Milostné písně. (R. Promberger.)
»Hloub a hloub.« (Fr. A. Urbánek.)
»Cím, srdce, čím jsi zhřešilo«. (Fr. A. Urbánek.) 10 písní (rukopis).
DVOJZPĚVY (pro ženské hlasy) :
»Stříbrné lesa praménky.< (Varyto.)
»Vše ve světě ted usnulo.« (Varyto.)
4 dvojzpěvy pro ženská hlasy (rukopis). »Zpěvem k tanci« — trojzpěv pro ženské
hlasy s prův. klavíru. _(Fr. A. Urbánek.)

