КАТАЛЬОr
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йдучи на стрічу бажанням української публи

Еи та щоби з апрезентувати світу українську музи
ку, рішила наша фірма випустити на торговельний
ринок більшу скількість грамофонавих кружків
і3 сольо-співами, хорами та інструментальною му
з икою

передових українськи х

композиторів

і ви

конавців .

Велике діло, започатковане появою першої се 
рії українських кружків, що від недавна находя т ься
н продажі, продовжуємо невпинно і послідовно.

·З

тією метою, не вважаючи на значні матеріяльні

u итрати, заангажували ми славнозвісний мужеський

хор "Сурма" у Львові, чи пак його еліту в складі
14 осіб під мистецькою управою дир. п. Ів ана
Охримовича до наспівання свого добірного реп ер
туа ру.

Гурт цей, нивінований знаменитими голосами .
добре вишколений і здисциплінований, наспівав
у нашому варшавсь·кому студіо 50 що найкращи х

ук раїнських пісень.

Виведена проrрама, що у свош ціласти дає
цікавий перегляд найгарніших зразків української

музичної творчости в ділянці мужеських хорів, міс 
тить у собі популярні ко л я ди і ще др і в к и
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гарм. О. Нижанківського, К. Стеценка, Ф. Колесси
і Т. Купчинського, великодні пісні по галиць
J{ИМ церковно-народнім напівам у вибагливо-стиле
вому музич. оформленні С. Людкевича, далі низку
св і т ських пісень композиції М. Вербицького,
І. Воробкевича , О. Нижанківського, Топольниць
кого і ін., старИІй, залізний репертуар ненянучої
І<раси та рекордоної популярности, вкінци низку
н ар о д н і х пісень поважного й веселого змісту
в майстерній гармонізації М. Лисенка, Ф. Коле·сси
і ін. між ними стр і л е ц ь к і пісні прегарна, вдум

чиво опрацьовані С. Людкевичем.
Ось вам скарб заклятий в ебонітові кружки,
приступний для кожного хочаб і незасібного , бо
ціна наших грамофонавих кружків безконкурен
ційно низка, а виріб солідний.
Числимо на всебічну підтримку українського
громадянства, що крім власної насолоди зацікав 
лена ще й у тому, аби хвиля української музичної
культури, . зрошуючи заєдно рідні розлоги, доби
лася врешті до чужих берегів на славу і користь
Українського Народу.

Тов. "СИРЕНА-РЕКОР Д"

С. А.
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ІВАН САЙКО
Арт. театру М. Садовського

ВИКЛЮЧНО НА КРУЖКАХ

"СИРЕНА"

9784

Заповіт Т. ШевченІіа

Zapowit

Т.

ч. І і

11

(А. Кош иць)

Szewczenka

Гетьмани

9195

(Лисенко- Ш евченко)

Het'maпy

011

чоrож ти дубе

Історична дума

Oj czohoi ty dube

УКРАЇНСЬКИй ХОР Т-ВА "СУР МА" . У ЛЬВОВІ
під дир. ІВАНА . ОХРИМОВИЧА.
ВИК .ІJЮЧНО НА КРУЖКАХ

"СИРЕНА"

9215
9216

З оІірушків

ч. І і ІІ

Огні горять

ч. І

гуляли

Hlilafy, hula"'y

4·

(Воробкевич-Млака)

(Тоnоль ниць кий-Шевченко)

Oj t1·y szlachy
Гуляли,

-

11

Оhпі hoгiat'

Ой три шляхи

9220

(Нижанківський - Федькович)

Z okruszkiw

(Нижанківський-Федькович)

І ~~JZ:VREnA
ХОР Т-ВА "СУРМА"

9217

Гей гу~ мати гу~
Hej hнk matv hul-\

Н.зродня

nісня

(Лисенко)

Ой і не стели св

Народня

пісня

(Лисенко)

На ро дня

пісня

(Лисенко)

І<олиб мені Господи Народня пісня

(Лисенко)

Oj.

і

ne stely sia

Та забіліли сніги

9218

Та z~bilily
Ко~уЬ

snihy

meni Hospody

Ой бре море бре

9219

(Лисенко)

O j, bre more. bre
J{уперян

(Лисенко)

Kuperjan

1.

9224

Ой лопJ:Іув обруч
fopпu\\' ob rнc z

2.

Дівча в сінех стояло

~.

Di\vcza w sin iach stojafo

Сонце

2.

Ой

1. Oj

1.

низенько

1. Sonce nyzen ko

полола горлиця

:.!. Oj polola

hoгtycia

.

(Т.

Купчинський)

Гей там на горі женці жнуть

9225

HeJ tam na

h оп

(Колесса)

zenci znut'

Ой у полі wитр

(Колесса)

Oj u poli zyto
Пою коні при Дунаю

9227

Poju koni pry

1.

Народня пісня

Dнnajн

Ой місяцю, місяченьку

1. Oj

misiaciн,

misiaczenku

2.

Ой біда то не качата

2 . Oj bida to ne kaczata

Народня

9228

Утоптала стежечку

Utopta.ta

пісня

Народня пісня

(Купчинський)

(Колесса-Шевченко)

stezeczkн

Ой сів пугач на могилі

Народня пісня

(Лисенко)

Oj siw puhacz na mohyli
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Стелися

барвінку

Народня

пісня

· ,

(Купчинський)

Stel'y sia barwinktt

9231

1.

Ані спиться, ні дрімиться

1. Ani spyt'sia, ni dri mvt'sia
Народня

Як ніч мя покриє

9232

2.

Ой ти знав

2. Oj ty zna \V
пісня

(Коза к)

Старогалицька пісня

(Лю дкевич)

Jak nicz mia pokryje
Раз мотилька голубила

Пісня

(Вербицький)

Raz motylka hol'ubyl'a
Сонце вже

9233

сховалось

Народня

пісня

(Людке вич)

Sonce wze scho\val'os
Над Прутом у лузі

Nad

Пісня

(Воробкевич -Млака)

PrLІtom н ~LІz i

1. Ой дуб, та на дуба Нар. пісня 2. · коломийки

9235

1. Oj

dLІb,

ta na

dнЬа

Вже більше літ двісті

Wie bilsze lit d\visti

Народня пісня

C zo гn a
ро

hori,

пісня

(Лю д кевич)

Народня

пісня

(Людкевич)

hогі

При чарці

9239

Народня

ril a i zo п\na

Ой по горі , горі

Oj

(Колесса)

Баритонове сольо ОСИПА СТЕЦУРИ

Чорна ріля ізорана

9237

(Колесса)

2 Kol'omyjki

Пияць ка

Pry czarci
Сотвори Господи

( Гесл і)

Sotwory Hospody

1.

9241

Ой у полі три керниченьки

1. Oj u poli try kernyczenky
Народні
Ой пущу я кониченька

Oj puszczu ja konyczenka

-

6'

Пісня

2.

На городі калинонька

:г.

Na horodi kal'ynot't ka

пісні
(Лисенко)

.

СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ

-

Piesni strzeleckie

ХОР Т-ВА "СУРМА"
А хто хоче війну знати

9229

А

\\·ijnн

chto chocze

Стрілецька пісня

СтрілеЦька пісня

Ой видно село

(Людкевич)

znatv
(Людкевич)

Oj wydno sea'o
Видиш брате мій

9230

Стрілецька

пісня

(Людкевич-Лепкий)

Wydysz brate mij
Гей у лузі червона калина

Hej

11 rнzi

czerwona

Стрілецька пісня

(Людкевич)

karyп a

ХОР І ОРХЕСТРА
під дир. ІВАНА САЙКА

Стрілецька пісня

Як з Бережан до Кадри

9984

Jak z Berezan do kadry
Казав

мені

Народня пісня

батько

Kazaw meni bat'ko
Зелений дубочок

9196

Чумацька пісня

Ze1'enyj duboczok
Чумацька пісня

Ой не пються пива, меди

Oj ne

pjнt'si a

pywa, medy

Не вір дівча нозанові

9197

Народня пісня

Ne wir di\\•cza kozakowi
Ой чогож ти зажурився

Oj, czohoz ty

Народня пісня

zazшywsi a

Ох і закувала сива зозу леньна

9362

Народня пісня

Och і zakl1\\'a~a sy••·a zozlltenka
Од Київа до Лубень

Od

Кіjе\\·а

do

Народня пісня

Lнben

7 -

Народня пісня

У сусіда хата біла

9363

U susida chata bila
Sadok

wysz n ё 'W·yj

Н~родня ~сня

Гречаники

9364

Народня пісня

Садок вищневи~

Hreczanyky
Куріr10чка

Народня nісня

Kuripoczka
Ой ти брате Мусію

9783

Oj ty

Ьгаtе

Народня думка

Musiju
Народня думка

Повій вітре

Powij \vitre
Колись дівчино мила

9785

Без тебе Олесю

Bez tebe

9786

Народня пісня

0\esitІ

Квартет лірників

(1.

ч. І і ІІ

Kwartet lirnykiw
Ой виїхав козак

9787

Наро дня пісня

Kolys diwezyno myla

Oj wyjichaw

Народня пісня

ko~ak

Ой калина, ой малина

Народня пісня

Oj kalyna, oj maryna
Ой на горі та женці жнуть

9788

Oj na hori

t~

Народня пісня

zenci ?P\lt'

У Сербина добре жити

Народня пісня

U Serby na dob · е zyty
Як орав мужик

9789

Ой не ходи Грицю

Oj ne chody Hryciu

-8

Народня пісня

Jak oraw Inllzyk
Народня пісня

Сайко)
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У Києві на РИНJ(У

9805

Чумацька пісня

U Kyjewi n a rynkн
Ой з за гори та із за J(ручі

Чу маць к а пісня

Oj z za hOJ"y ta iz za kruczi
Тече річJ(а невеличJ(а

9806

Т ecze

Народня пісня

·riczka new efy czka

Ой летіла · горлиця

На ро дня пісня

Oj !'etifa h orfycia
У Києві на РИНJ(У

U Kyje\vi na

Чумацька пісня

ryflkн

9807 Добрий вечір дівчино

Народня пісня

Dobryj w eczir diwczy no
Ой на горі сніг біленьJ(ИЙ

9808

Oj na h o t·i snih biienkyj
Кину J(ужиль на полицю

Kynu

Oj, siadu ja kraj
Kofyb maty

пе

Народня пісня

byfa

Ой, у лузі на дубочJ(у

9979

Народня пісня

\\' Їk o n cia

Колиб мати не била
Oj, u

Наро дня пісня

kLІzyl па p ofyciLІ

Ой, сяду я J(рай віJ(онця

9978

Народня пісня

Народня пісня

lнzi па dub oczktІ

Ой. ти горо J(аменная

Коломийка

Oj, ty horo kamennaja
Ой, зродила верба груші

9981

Коломийка

Oj, zrodyla werba hruszi
Ти мені люба дівчиноньJ(О
Ту

Ко л омийка

meni luba diwczynonko

9-
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Умираю моя мати

9982

Umyгaju

А я ходжу при Дунаю
А

9983

Коломийка

moja maty

ja

chodzн

pry

Сватання на Україні

S\\' ?.tannia

па

Коломийка

Dнn ajLІ

Українське весілля ч .

·1

і

2-.

Ukrai11i

ХОР ПІД ДИР. І. СЕМйОНОВА
Закувала та сива

3597

Zakн \\rafa

Нар одня пісня

ta sy,:va

Гандзя

· Народня

пісня

Haпdzia

УКРЛУНСЬКИй ХОР "БАНДУРА"
у супроводі орхестри
Народ ня пісня

Де Дніпро наш

9357

De D ni pJ"O

пasz

Реве та стогне

Народн я пісня

Rewe ta stohne
Верховино

9358

Ой у лузі

Oj

Народня пісня

Ll fLІZi

Коло

9359

Народня пі сня

W erc h owyn о

мл.ина

Народня пісня

Kofo mtyna
Ой ходила дівчина

Oj cJ:юdyfa diwc.z yna

-

10

Народня пісня

YREnA
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КАПЕЛЯ "ВОЛГА"
Занувала та сива зозуля

3744

(Ніщинський) .

ZaktJv;ala ta SY"'a zozu1a
Гречанини

Народня пісня

Hreczanyki
Е. МАКАРЕНКО
у супроводі хору

орхестри "БАНДУРА"

І шумИть і гуде

9355

szumyt'

і

Народня пісня

hude

Сонце низеньно

Народня пісня

Sonce nyzeriko
Дівка в сінях

9356

Diwka

\V

Народня пісня

s iniach

Стоіть гора високая

Stoit'

hога

Народня пісня

wysokaja
ОКСАНА БУРБЕЛЛО

Віють вітри

9809

Думка

Wijut' witt·y
Ой казала мені мати

Oj kazala meni

А я люблю Петруся

9810

А

ja lublu

Народня пісня

шаtу
Пісня з ·України

Petrнsia

Ой куме, куме, добра горілка

Oj

kнme, kнme,

Народня пісня

dobra horilka
співае Іван Сайко і Манкевич

11 - ·

І
ЕВГЕН МИКОЛАЄНКО
КУПЛЄТИ

•9250

Казав мені батько

-

Kllplety

Куплет

.

Kazaw meni bat'ko
Бодай вас дівчата

Куплет

Bodaj v.•as diwczata
Е. СОКОЛОВСЬКА, Е. МАКАРЕНКО і В. БАРТКО
Свати в шинку

9198

Swaty w

szynkн

Кобилі не дам
КоЬуІі

Комічна пісня
Комічна пісня вук. Макаренко і В . Бартко

ne dam
Е. МАКАРЕНКО і В. БАРТКО

Бородата коломийка

9199

Borodata kol o myjka
Фармерська коломийка
Faпnerska

ву к. В . Бартко

kolomyjk a
БОРИС МАНКЕВИЧ

Рибаки

9811

Ку плет

Rybaky
Козацька кобила

Куплет

Kozacl\a kobyfa
МИХАйЛО ТЕЛІ( А
Сольо на бандурі
ВиклиІ<

8227

Wykl'yk
Попурі
Роtрші

-

12

Народн я пісня
україJ:Іських

пісень

llkrainsky ch pisei1

Наро дня пісня

І шумить і гу де

8228

І szнmyt' і

Народня пісня

hud e

Козак подільський

На р одня пі сня

Kozak podi1s kyj
Тарасова ніч

8229

Taгas o wa

Бан ду р а з і с пів ом

Н ародня п і сня

ni cz

Максим Залізняк

На р одн я пі с ня

Maksym ZaJizni ak

ОРХЕСТРА БАЛАЛАЙОК СКРЯБІНА
з у країнським співом .

Вязанка українських пісень

6969

ч. І .

W iazan ka ukt·ainskych pisen
Вязанка українських пісень

ч.

11.

Wiaz ... nka ukra ins kych piseri

БАЛАЛАйКОВА ОРХЕСТРА
Українська думка

6315

Ukt·a inska

dшл kа

Українська вязанка

Ukrain ska \\·tazanka
Над річною

6313

Nad

riczkoj н

Українська вязанка

U krainska \Yiazanka

riT АР А -

соль о

В. Живолевський
Попурі українських пісень

7500

Р оtр о ші uk t·aiп skych

p isen

Попурі російських романсів
Роtрош і

rostjskych

І" O m atls iw

13 -

ВІйСЬКОВА ОРХЕСТРА
під д ир . 1шт . Швар ца.

У){раїнсь){а вязан){а ч . І. (А . Чернявський)

7616

Ukrainska wiazanka
У){раїнсь){а вязан){а ч. lJ. (А. Ч ерня в ський)
Ukraiпs ka

wi azanka

ЛЕМКІВСЬКІ ПІСНІ

'9236

Лем){іВСЬ){і пісні

ч.

І

і

Piesni lemkows kie
П

(Колесса)

t.emk iwski pis ni
БІЛОРУСЬКІ ПІСНІ
Лєвоніха

9980

-

-

Piesni bialorusk ie

На родня п і сня

Le\vonicha
А

у лєсє,

А н

лєсє

Нар одн я пісн я

Jes ie, Jcs ie

КОЛЯДИ і ЩЕДРІВКИ

-

Kol~dy і

szczedr6 wki

ХОР Т-ВА "СУРМА"
Бог предвічний

9221

Кол яда

(Ни жанк івськи й- Федько в ич)

К ол яда

(Н ижанківський)

Boh predwiczny j
Бог ся раждає

Boh sia razdaje

'9226

-

14

На щедрий вечер

Na szczedryj 'v\'eczer

ч. І і ІІ

Щедр івк и

(Колесса)

YREnA ·

~

Стань Давиде з гуслами

(Нижанківський)

Коляда

Stan Dav.•yde z huslamy

9222 Бог природу

Коляда

(Нижанківський)

Boh pryrodu
Не плач Рахиле

9223

(Купчинський)

Ко.тшда

Ne placz Rachyle

1.

Херувими свят
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