houcí povolal jej z údolí slz v říši věčného blaženství. Prelát Ladislav Zavadil sledoval vždy se zájmem všechny podniky cyrilské a byt zahrnut prací, vždy na-šel vhodnou chvíli, aby vyřídil cyrilskou korespondenci a vykonal práci jemu svěřenou. Poslední jeho dopis nás však velmi překvapil. Kaligrafickým svým písmem oznamuje předsednictvu resignaci na svoji funkci v O. J. C. a omlouvá tento krok svojí těžkou chorobou. Psán je v Brně, bez datumu a bez podpisu. Viděti z toho, že cítil chvíli, která se blíží, ale přece oddaloval odeslání dopisu. Až 23. září připsáno rukou dp. L. Špolce datum a dopis odeslán O. J. C. Loučí se s lítostí s O. J. C. a přeje bohumilé činnosti O. J. C. Božího požehnání.
Obecná Jednota Cyrilská ztrácí v zesnulém panu prelátovi vzácného příznivce a dlouholetého cyrilského spolupracovníka. Kéž Všemohoucí odmění na věčnosti všechnu jeho práci, lásku a oběti cyrilismu věnované? Obecná Jedno-ta Cyrilská zachová jej ve vděčné paměti.	J. D.
Jaroslav Dušek: Zivotní dílo Kamila Voborského.

186.	Modlitba večerní. Již v země klín se večer tiše snáší ... Pro smíšený sbor a capella - As dur - 3'4 - Andante. (Věnováno Jaroslavu Duškovi.) - Komp. 10. VI. 1933.
ch) Skladby světské.
187.	V radostech, strastech... píseň pro vyšší hlas s průvodem klavíru. d moll - C - Andante con moto. Komp. 6. II. 1904. Rukopis.
	Umlklo stromů šumění... píseň pro vyšší hlas s průvodem klavíru. Slova Vítězslav Hálek. g moll - 3;!4 - Andantino. Komp. 3. III. 1904. Rukopis.
189.	Tři písně pro ženský čtverozpěv. Obsah: Stesk lásky. Slova Bartoš. As dur
C - Con moto. Svatební jítro. Slova K. J. Erben. Es dur - 2/4 - Moderato. Oklamaná láska. Slova K. J. Erb °n. a moll - - Alla breve Con moto. Vy-šlo v „České Hudbě”.
190.	Nevěřme nikomu... Slova Sv. Čech. Pro mužský sbor a capela. As dur - G-Allegro giusto. Kyrysník. Slova Sv. Čech. Pro mužský sbor a capella. b moll
3/4 - Adagio. Oba sbory věnovány prof. J. Vycpálkovi. Vydáno v Ed. M. U. č. 574.
191.	Ve východní záři. Slova Jan Neruda. Pro mužský sbor a capella. F dur - C - Animato. Rukopis.
	Heslo. Slona prof. Fr. Špírek. Mužský sbor a capella. C dur - C - Allegro maestoso. Rukopis.
	Teče voda. (Libická.) Národní píseň pro baryton sólo s průvodem mužské-ho sboru (brumendo). C dur - 3/4 - Moderato. Rukopis.
	Já su báča velmi starý. Mužský sbor a capella. f moll - Con recitativo e afflitto. Komp. 27. XII. 1905. Rukopis.
	Blafiácké písně. (Upraveno pro mužský sbor a capella podle sbírky K. Weise.) Obsah: 1. Adamovi voli. B dur - 3/4 - Vážně. 2. Bošilecký zvony. h moll
3/4 - Zvolna. 3. Ta slukovská náves. B dur - 3/8 - S mírnou rychlostí. 4. Na rozloučení. As dur - 3/4 - Mírně. 5. Vyletěla holubička. C dur - 3,'4 - Mírně živě. 6. Horsický rybníček. B dur - 3/4 - Mírně. 7. V tej naší zahrýdce. h moll
3/4 - Mírným pohybem. 8. Vy, slukovský mládencí. D dur - 2/4 - Mírně. 9. V tom Dráhově na návsi. D dur - 2/4 -Skoro zvolna. 10. U našich stáju. H dur - 2-4 - Zvolna. 11. Slukové, Slukove. G dur - 2,/4 - Zvolna. 12. Uj, sluničko z hory vyšlo. c moll - 2!4 - Mírně. 13. Já jsem ze Slukova. As dur - 2/4
Mírně živě. 14. Cos, má milá, cos dělala. F dur - 3/8 - Mírně. — Komp. 12. XII. 1905. Rukopis.
196.	České písni. Slova Václav Ryba. Pro smíšený sbor a capella. D dur - 3/2 - Allegro moderato. Vydáno v České Hudbě.
197.	Kantáta. (Již písní jásavou oslavit' spějme velký den.) Pro smíšený sbor s prův. klavíru neb harmonia. C dur - C - Poco allegro pomposo. Rukopis.
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