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Сире на Елєк ~ ро 

Йдучи на стр і чу бажанням української публики 
та щоби запрезентувати світу українську музику, 
рішила наша фірма випустити на торговельний ри
нок більшу скількість грамофонавих плит із сольо
співами, хорами та інструментальною музикою пе
редових українських композиторів і виконавців. 

Велике діло, започап<оване появою першої СР
рії українських плит, що від недавна находяться 
в продажі, продовжуємо невпинно і послідовно. 
З тою метою, не вважаючи на значні материяльні 
витрати, заангажували ми славнозвісний мужеський 
хор "Сурма" у Львові, чи пак його еліту в складі 
14 осіб під мистецькою управою дир. п. Івана 
Охримовича до наспівання свого добірного репер
туару. 

Гурт цей, нивінований знаменитими голосами, 
добре вишколений і здисциплінований, наспівав 
у нашому варшавському студіо 50 що найкращих 
українських пісень. 

Виведена програма, що у своїй ціласти дає 
ціка~ий перегляд найгарнійших зразків української 
музично)· творчости в ділянці мужеських хорів, міс
тить у собі популярні коляди і щедрівки 
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гарм. О. Нижанківського, К. Стеценка. Ф. ,f{олесси 
і Т. Купчинського, великодні пісні по галиць· 
ким церковно·народнім напівам у вибагливо-стиле
вому музич. оформлені С. Людкевича, далі низку 
с в і т с ь к и х пісень композиції М. Вербицького, 
І. Воробкевича, О. Нижанківського, Тоnольницького 
і ін . , старий, залізний репертуар невянучої краси та 
рекордсвої популярности, вкінци низку народніх 
nісень nоважного й веселого змісту в майстерній гар
монізації М. Лисенка, Ф. Колесси і ін. між ними 
стр і лець к і пісні преrарно, вдумчиво опрацьо
вані С. Людкевичем. 

Ось вам скарб заклятий в ебонітові кружки, 
nристуnний для кожного хочаб і незасібного, бо 
ціна наших грамофонавих плит безконкуренційно 
низька а виріб солідний. 

Числимо на всебічну підтримку українського 
громадянства що крім власної насолоди зацікавле
на ще й у тому, аби филя української музичної 
культури, зрошуючи заєдно рідні розлоги, добилася 
врешті до чужих берегів на славу і користь Укра
їнського Народу. 
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Сире на Елєктро 

Уираїн<:ьиий ~ор Тва " СУРМ1\" у Львов і 
під дир. І В1\ Н 1\ 01<РИМОВИЧ1\ 

9215 З окру~ків ч. І і 11 
Z okrнszlow 

9216 Огні горять ч. 1 і 11 
Оhпі horiat' 

Гей гук мати гук 
9217 Hej hнk maty httk 

Ой і не стели ся 
Oj, і пе stely sia 

Та забіліли сніги 

9218 Та zabilily sn.ihy 
Колиб меш Господи 
Kolyb meni Hospody 

Ой бре море бре 

9219 
Oj, bre more, bre 

Куперян 
Kttperjaп 

Ой три шляхи 
Oj try szLachy 

9220 Гуляли, гуляли 
HttLaly, hulaly 

1. Ой лопнув обруч 
1. Oj lopnuw obrttcz 

9224 1. Сонце низенько 
1. Sonce nyzenko 

(Н ижнн кі вський-Федькович) 

(Воrобкевич-Млака) 

Народна пісня (Лисенко) 

Няrодна пісня (Лисенко) 

Народна п існя (Лисенко) 

Народна пісня (Лисенко) 

(Лисенко) 

(Лисенко) 

(Топольницькиt\-Шевченко) 

(Нижанківський - Федькович) 

2. Дівча в сшех стояла 
2. Diwcza w s iпiach st ojala 
2. Ой полола горлиця 
2. Oj polola horlycia 

(Т. Купчинський) 
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Гей там на горі женці жнуть 

9225 
Не~ tam па _hori ienci i tшt' 

Ои у пош жито 
Oj н poli zyto 

Пою коні при Дунаю Народна nісня 
9227 Poj u l<опі pry Ouпaj 11 

(Колесса) 

(Колесса) 

(Людкевич) 

1. Ой місяцю, місяченьку 
1. Oj misiaciu, misiaczenku 

2. Ой біда то не качата 
2. Oj bida to пе l<a cz<І ta 

Народна пісня (Куnчинський) 

Утоптала стежечку Народна nісня (Колесса-Шевченко) 
Utoptala steieczlш · 

9228 Ой сів пугач на могилі Народна пісня (Лисенко) 
Oj siw puhacz na. mol1yli 

Стели ся барвінку Народна nісня (Купчинський) 
Ste}y sia ba.rwiпl<u 

9231 1. Ані спить ся, ні дрімить ся 2. Ой ти знав 
1. Ani sr yt'sia, пі drimyt'sia 2. Oj ty ZІlaW 

Народна пісня (Козак) 

Як юч мя покриє Старогалицька пісня 
Jak пісz mia pokryj~ 

9232 Раз мотилька голубила Пісня 
Raz motylka holubyla 

(Людкевич) 

(Вербицький) 

Сонце вже сховалось Народна пісня (Людкевич) 
Sопсе v.rie schov.r;йos 

9233 Над Прутом у лузі Пісня (Воробкевич-~лака) 
Nad Prutom u lнzi 

-4----------------------------------



С и ре на. Елєктро 

1. Ой дуб, та на дуба Нар. n:сня 2. Коломийки (Колесса) 
1. Oj dttb ta 11а duba 2. Kolomyjki 

9235 в б' . . . 
же lЛЬШе ЛІТ ДВlСП Народна nісня (Г\олесса) 

Wze bilsze lit d\visti Баритонове сольо ОСИПА СТЕЦУРИ 

Чорна ріля ізорана Народна nicnя 
Czorпa rila izoramt 

9237 ou . . 
И ПО ГОрІ, ГОрі Няродна nісня 

Oj ро Іюrі, hori 

При чарці Пияцька 
Pry czarc i 

9239 Сотвори Господи 
Sotvюry Но pody 

(Людкевич) 

(Людкевич) 

(Геслі) 

1. Ой у полі три керниченьки 2. На городі калинонька 
1. Oj u poli try l<ernyczeriky 2. Na l10rodi kalyпonl<a 

9241 Народні nісні 

Ой пущу я кониченька Пісня (Лисенко) 
Oj puszcztt ja konyczenka 

ЛЕМКІВСЬКІ ПІСНІ - Piesni lemkowskie 

9236 
Лемківські шсн1 
t.eшkiwski pisni 

ч. І і ІІ (Колесса) 
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СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ - Ріеsпі strzeleckie 

А хто хоче війну знати Стрілецька nісня 
А chto chocze V.І ijпu zнaty 

9229 Ой видно село Стрілецька пісня 
Oj wyd11o selo 

(Людкевич) 

(Людкевич) 

Видиш брате МlИ Стрілецька пісня (Людкевич-Лепкий) 
Wydysz brate шіj 

.9230 Гей у лузі червона калина Стрілецька пісня (Людкевич) 
Hej u luzi czerwoпa katyna 

КОЛЯДИ ЩЕДРІВКИ- Kol~dy szczedr6wki 

Бог предвічний 
Boh predv., iczпyj 

Коляда (НижанківськиИ-Федькович) 

9221 
Бог ся раждає 
Boh sia raidaje 

Ко.ІJяда 

Стань Давиде з гуслами Коляда 

9222 
Stan Dawyde z httslamy 

Бог природу Коляда 
Boh pryrodu 

Не плач Рахиле 
Ne placz Rachyle 

9223 1. Херувими свят 
1. Cherttwymy swiat 
Коляда (Нижанківский) 

Коляда 

2. У Вифлеємі 
2. U \\leflejemi 
Коляда 

(Нижанківський) 

(Нижанківський) 

(Нижанківський) 

(КуnчинскиИ) 

(Куnчинский) 
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С ире на Елєнтро 

На щедрий вечер ч. І і ТІ Щедрівки 
9226 Na szczedryj weczer 

1. По всьому світу 
1. Ро wsіопш switн 

9238 Щедрівка . 
Нова ращсть стала 
Nowa radist ' stala 

2. Добрий вечір 
2. Dobryj ~тeczir 
Щедрівка 

Колядка 

(Колесса) 

(СтеuенІ<о) 

(Стеценко) 

ВЕЛИКОДНІ ПІСНІ - Piesni wie1kanocne 

Плотію уснув 
Plotju usпuw 

9234 Христос Анесте 
Christos aneste 

Великодна пісня (Людкевич) 
баритонове сольо ОСИПА СТЕUУРИ 

Ангел вопіяше 

9240 
Aпhel wopijasze 

Христос воскрес 
Ch rystos wosl<res 

Великодна пісня 

Великодна пісня 

Великодна пісня 

ЕВГЕН МІКОЛАЄНКО 

КУПЛЕТИ - Kuplety 

Казав мен і батько Куплєт 
Kaza~; m еп і bat'ko 

9250 Бодай вас дівчата Куплєт 
Bodaj was d i~т czata 

(Людкевич) 

(Людкевич) 

(Людкевич) 
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ІВАН САЙКО 
Арт. театру М. Садовського 

Гетьмани (Лисенко-Шевченко) 
9195 не;·тапу ---

Ои чогож ти дуое Дума исторична 
Oj czo l юz ty dнЬе 

Зелений дубочок Пісня чумацька 

9196 
Zе:еІІуj t!llbOCZO k 

Ои не пються п и ва, меди Пісня чумацька 
Oj r1 e pj нt 's i я руv.· я, tne(!y 

Не вір ді нч а козакові Пісня народна 

9197 
Ne" vvir div.·cza kozak0\\1i 
Ои чогож ти зажурився Пісня народна 
Oj, czohoi ty zazшiv.: s i <t 

Е. СОКОЛОВСЬКА, Е.МАКАРЕНКО В.БАРТКО 

Свати в шинку Комична пісня 

9198 
Sv.,aty ~ szy nk tr 

І<обиm не дам Комична nісня вук. Макаренко і В . Бартко 
КоЬуІі ne da111 

Е. МАКАРЕНКО В. БАРТКО 

Бородата коломийка 
9199 Borodata kolomyj і< а 

- в 

Фармерска коломийка вук. В. Бартко 
Farmersl< a k ol omy jl<a 



Найбагатший репертуар 

КЛЯСИ ЧНО Ї 

Т А Н КОВОЇ 

РЕВІЙОВОЇ 

НАР ОДН ЬОЇ І 

РЕЛ І Г І ЙНОЇ 

МУЗИКИ 

на найкращи2( 

n n и т а 2С 

В ПОЛЬСКІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ 

РОСІЙСЬКІЙ 
НІМЕUЬКІЙ І 
АНГЛІЙСЬКІЙ 
М О В А Х 

"С И Р Е Н 1\ - Е л Е к т р о" 

Жадайте скрізь наших загальних . . 
1 додаткових катальопв. 

"SYRENA~REI(ORD· ' S.JI. Warszawa,Ghmielna 66 
Zal-;1. Graf. В. W. Roseпthal, Warszav;a, Dzielna З 
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