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Naipiękniei sze komp ozvci e
biei;ącego sezonu !

7. I{a trzy pas
Walc usiedeftski

Słowa Zenona Friedwalda Muzyka Zygruunta Karasiflskiego

2. Marie !
Serenada i Slou:-fox

Słow a Juliana Krzeusiflskiego Muzyka AdarTI,a Lenczowskiego

3. Jedno słowo
Tango

Slousa i rnuzyka Wandy Vorbond

4.,qy rnp atj i choć odTobinę
Tango

Słow a Juliana l{rzeusiflskiego Muzyka AdarT,,a Lenczow skiego

tGebethner Wolff - Warszawa


