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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 пе ршої 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
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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. Н ижанк і вського, То nольницького
і ін . , стар ий, заліз н ий р епертуар н евя нучої к ра си та
реко рдсвої популяр ности, вкінци низку народніх
nі сень nоважного й веселого змісту в майстер н ій 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
ціна

кожного хочаб і незасібного, бо

наших грамо фонавих плит безконкур енційно

низька а виріб солідний.

Чи слимо на всебічну

підтримку ук раїнського

громадянства що крім власної насолоди зацікавле

на ще й у тому, аби филя української музичної
культури, з рошуючи заєдно рідні розлоги, добилася
врешті до чужих берегів на славу і користь Укра
їнського Народу.
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