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I tlliut illiilni runlnłum ilillnil
(tlur B{epa paocTa nlrcb c 1116oro).
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ll1. Pod uroLbm twoJcj ptr-

rroroty. Bom. oyt.
Itt. HsJ wtno IcJ. Ron. oyj.
ul. 8rrbrrÓvkr. Polkr.
l1|. Kqldeny mttośol. Bonanr

oy3rnrki.
t1!. Xlatcr Orlca. Onretrp.
tla. Bordrwonll neJ. Plornk.
ll?. Iojr ognieko. Bcn. oy3.
trt. WrÓÓ Ec aBJr. .WtIo.

llt. Yrrrovio danrc. Onc-ttcp.
n Crerovnc ty? oorętr. Bo.

Itrrna oyEBErIl.
nt. Splł olobo wlerrby Płr.otąoo. Bom.oyr.
t. Jekobson. Ploen. krbrr.
!8. Eouvcnlr d'Armcnruvillc.

Yrlrc.

''.. 
Aohl r tobą śnlÓ. Bem. oy3.

n5. Dliln.'Wrlo-Borton.
t!t. Ntc kuÓ. l{. oltnki.
,'7, odybyÓ lrorumiełl. Plos.
fl|. Wtrezrvr v nooy. Pto.

rcnkr krbrrotowr.
tr. Clcho rrd urnął. Bonenr

otgr ski.

St. Ratold.
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ll.rt.
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tł.It.
L.
)?,tr.
tra.
taa.

Trrcbr lyÓ. Bonlue oy3.
Lolr. Polkr.
Prry rorrtrnlu trk r!.-
wnie ptrklłr. Bom. oyj.
Jr nlmo wrryrtke kr-
ohen olę. Bon. oy3.
l{treletpl. .YYrlo-Bo.toL
Anrpr. Trngo.
A było to v nrJu. Plor.
krbrrctowe.
Noor bczecnno- Bon. oy3.
Povlcdr mr tul. Pioronhr
roryJ rkr.
Dodr. Botton.
Jrpencorkr. Drnrr- Orlrr-
trlr. thlnny.
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AWIĘC DZISIAJ ROZSTAŁEM SIĘ ZT0BĄ
Bornans cyga ski .

All eg retto.
słooa st. RAToLDA
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Tch s.Po - hotnlc bcs ję.h w t łes, Mi.łość !łę-hną iast
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t1.cła o . gdo.bq, Kdi.do szcsęście ,flB tc-dnoh su6I
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hrcs . hoćho . cha-ten clę fro.wfc nad źx cle, Prsecleź
I-

ale - csttc nlc uo-gpo tah błć, tr,Io.żc dgźś te,szcz e ^ho-cham cię
t.Ł L r,. ^
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sht7cle , Lccspro -słą -.cc |,ttc : si-nly fuż
olgtc.-
alźi

Lecg te noca nfoIte, gorące ,
Go budzlły 70;ł,as zmysły i sgął
i |ue Ocz! roahostnle mar,ące
długo będę u fomlęci sweJ mlgł.
ouś latrzyła mi u ocł! fch s nutnie
By fioźegnać clę-brahło mi sił,
Postq|I}em zb1t mofe ohrutnło
I noc calą o toblem uclqż śnił.

22

I rozuiejq, ląh ilJm z lalteroso
Tue rcsucie-pllnqce uciqi ilttl
|z mlłości suej cz1steI,ioh roso
śaail stę będzie,,.,o|',.,,o i ty ,

A Fdy hiedyś u,Ca7d,tub sąlonie
Zndu mtie spothai uśr il mas obc1ch gl u
]uź sfohoIn|e uściśniesz ml dłon|e
I jah dztsia! loże gflav mrlje zn6a.



4 Pioscrl.ki kabarcto\ re
Na fortepian lub do śpiewu

2%. A było to lv maju.

255, Aeh talsa Doc.

g. Czar walca (Raz tra lcLci ach).

t8l. Dam pięlrnych zdrowio"

14. Dorroue mojei żonlri.

4, DymcL z papierora.

222. Jatrobeon. (Zanucę pioeenlsę wam)

l0t. Joujou Ba Lotka.

24r. LalcczLa (Sioetrzye.zlst moia).

l |. LeÓna przygoda.

70, Lotnilr.

25. Madamc Loulou.

?3, Mary (W alciach tBZ..)

25o. Moje dziewczętlso ma co6.

31. Motylc.

| 0. Białe rozc.

,. Hallcrczylr.

|22, l nad \[irłą etał eię cud.

2,. J"k to na woience ładnie.

l. Marrz I Brysady (My picrwrza

brygada).

EO. Naprz d wiara.

5?. OrzC i Pogofr.

Piosenki żoł'nierskie

62. Murzyn z Zanzibaru.

95. Naez eyrcni gr6d.

|74, Niewiniątlco.

90. OeiołcL.

5. Oetatnic tango.

207. PanicnLa z magazynu.

7. Rytm amcryLat'rrki.

91. Stroiniria.

98. To dziury.

l08. Tylko ?u got6wLę.

| 96. Uj ta wiosna.

| 99. Vivat Loalicja.

228, IVarezawa tY nocy.

B'. Weeoło Życie micjlLie tlZtGo

94. z cicmnych lsart życia.

6. Pob6r nt lsobietY.

3L Przybyli ułani.

15. Stach widział mundur Caaltlo

42, Świeci micriąc na niebie.

?2. Ułani ułani.

Z). l[oicnLo, woicnlro.

8|. z woiennci lprzędzy.

Druk. Społeczna, tel. 205-80
Cena ogzsmplarza n Br.


