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CZ.AR. \ilALcA
rntrzrrka i słowa ,T. Staclta.

Ż7 Jes|er{, Piosenka.
8& l tak soble św|sta, Piosen-

ka żołnierska.
s9. Ostami dzleó, Rom. cy.

so
31.

ga sht.
.Jamszczyh', Rom. cyga skl.
Motyle. Piosenka z rePert.
lry Kremer.

Dwie pieśn| żołnIersk|e:
1) Ułanl, ułan|, 2) Ptz!.
bylf ulani.

Mary. Plosenka ltabaretowc'
Przez cudnY park. Rom.

cyga sltl.
Fra3nę zabawy. Rom. cy-
ga rkl.

DwIe pieśnl żolnlerskie:

') Prosiłem ją przy ia-
błoni, 2\ Co użyiemy to
dla nas.

Maior ułandw* Operetka.
Piosenka.

Złamane żvcie, Wa|c'
Dwic p|eśni żołnierskie:
t) Na kwaterze, 2) Haniś
moia Haniś,

Ten pierwszy raz, Piosenka
kabaretowo.

&t.
94.

5?.

3E.

59

*t. }.[i|cza|em' Rom. cygaórki.
42i,, Dw|e p|cśni żolniersk|e:

1) |dzie dziewczę po lerie.
2) Świec| miesiąc na n|eb|e.

{5 hledy można' Rom cyg.
łł. Ałlawerdy. Piosenka kau.

kaska.
lłs. Jestem cdrą stepÓ,r,, g6r.

Rom. cygrfiaki.
ł6, Ftajor ułrndw, operetka,

Romans cyga ski.
4:7, Ocay zapłacxcie gorąco.
{9. Clocia |mcia. Piosenka żoł.

nlerska.
60. O nocy cudna Rom. cyg.
51. tllołga, Romarrr cytt t|rl'
52. SztaJerek ,l\E 2.
53. o*reł i Po3otl. Plol. żoł'

nlcrrka.
54. Pfiana. Eom. cygall*|.

Karol Hanusz

,Nąkład F. (irąb GaG 'uylllie$ol. Rr$tt';rlhl, Warszawa,
i I. R,zepecIr,icgo.

Krahowskie Przedmieście Ng 7,Slrlad ElÓwn.y.'
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Czar walcq,.
rnuzyłła i słowa Tadeusza,, Stacha

1\loderato.

l. R aB, nCL lchc jach tgi-co g i. fiĘ t
2.Lccs lo ro - hu uo - ja pa -ni,
3.Kil-hą.,}a-ścźc lot 7J - ci.e-hło,

u me j młodo - ści
juź tni -ł o - sny
,no - ja źo- fl&

crtd-ny ch dniach,
w sźę-ł ą łup,
wspotnnieć strach,

go - lo - znałetn sźę , dzicwcl!-nłt
b_om jo ser - ce s@o -ic u da _ ti,
don mlociąź so .mic.tlla u 1źc-hło,

uy-me.rgo - ną u słodkich snach.
|3 iej drobnych sło - źył st6p.
dręcz1t nnie po - c & - ły ch dniich.

Ra - Eatn
A gdv
Choć slc -

źe. śny
żo. tą
rG-EO ho-scź bo - Lą,

tr6-Do-uta-li,
mą 8o - sla -ło,

gl tąkt wa| - cty - ka
sdynaa -ło -wął

t ru -dnc ,rpaslt
rsf i,j ź.ts.
ta -czę ja.

Wszelhie praw a autorsłłie zastrzeżofl,e.

d,ziś prsed, to - n
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ną lą-necznej wielkiej sa-Ii,, z nią tuot,zyłem
o. n|a tyI.ho cią.gle chciałą,U dąuny rusząć
i miąst u ląrzc t e-rflz so . /o, ,. o.zma -i - t e

!,ą-,.ę !r. .2.Wiec
ze mną |lqs.l {

r ob i ć,,y'qs'j B.Więc

VALSE

rÓżne f i-
rożne I i-A

g ur h t o na przod,t o ws pah,t o nÓżhę
gur!, t o fla przod,to wspah,t o rę-ce

do g6-ry, ł o

do gć-ry, t o
lrzegiqćsię tah to

fia-dam fląuz,tah to

lnocnolrzytulić hu so
u hącie ze st rącltu lrzyhtl

lekho pod,ączkiusiąć obie, to
cąm, to

- bie, a
- cam, bojoho.sza-lą-ł7 się rltł

tą ca za a,rotny ten cząr- rozniecątu scrduszhu .ie j źąr.
garnh&utłuczottydtwciążbrzęh w pa.niczny wprowadza mnielęh.

A

rall. I I a
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Pieśni cyganskle
w wydaniu miniaturowem

Ie
8' Kominek zgasł.

16. Kwiaty.
21 , o pieśni mnie prosisz.
22, A więc dzisiaj rozstalem się z tobą.
29, Ostatni dzierl.
30. Jamszczyk.
34. Przez cudny park.
35. Pragnę zabawy.
41 . Milczałem.
43, Kiedy można.
44, Ałławerdy.
45, Jestem cÓrą stepÓw, $Ór.
48, Pamiętam wieczÓr.
50. O nocy cudna.
51. Wolga.
54, Pijana.
55. Oczy czarne.
56. Za ostatni grosz.
57. Pragnę mÓwić ci.
58. Ja kocham Cię.
59. Przysięgasz mi.
6 t . Kazbek.
65. Jasne czarowne dziwnie wymowne.
65. Para gniadych.
67, Ranek tak smutny.
69. Słofice wschodzi i zachodzi.
77, Kochali się.
72. lilietrzylt.
T4, Cichutlto, cichutlro.


