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Dramat lokatorski
Muzyka F. HALPE'RNA' słowa I. WIMA

I tu i tam.
Mtlz. i opr. M. KOZAR słowa K. TOMA

Księżna Marta.
Muzyka F. HALPERNA, słowa J. WIMA

Madame Loulou.
Mtlzyka H. \MALDAU, słowa K. TOMA.

Mis i Misiowa
Muzyka isłowa T. woŁowsKlEco

Panienka comme il faut:
Mtlzyka i słowa I.BOCZKOWSKIEGO

Przygoda z kelnerką.
Mtlzyka F. HALPE,RNA' słowa I. WIMA

Tombola.
Muz. i opr. J. BURSKI, slowa I(. Torna

Dzidzia
Słowa Konrad Tom Muzyka Bela Zerkowitz

I,{ałł,ład i własnosć B. Rudzłł,iego w Warszawie

Wszelkie prawa autorskie zasttzeżone

Druk. i Lit. p. f. "JAN COTTY' w Warszawie, Kapucyriska 7.
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Spiew

Fiano

Dzidzia
S.lowa polshie : Konrad Tom Muzyha : Bela Zerhowitz

Pan Tporucznik od wio dącŹbrojne huf - ce, W czas ] manewrow ]swą kwaterę dos-tał w |eś-illczowce
Chociaz byłzmęczo.ny snu miał wie|ki za . pał, Kiepsko spał po . ru . cznik, bo |eś ni - czy tę . go chra . pał.

Zanim zna|azł małą chatkę,
Więc gdy tylko w oknach chatki

skr-ytą w ciemnym borze,
za - jaś - niał pora . nek,

j[z ostat- nie elna zachodzie zgas-ły knruawe zo - rze.
pan porucznik wstałw neg|izu i wy -szedł na ga - nek

B. 150 R.



Chętnie przyj{ goś-cia pan |eś - ni

Awtem patrzy, coŻza nie.spo . dzian

Tu wszyst kiego 'dwie po-rząd-ne
Cud dziew czy na, jas-ne o - ko,

"Nie9ch pan wybie
Pan się o to

-|ę zto-bą-jeś.|i mam byc szcze
spy. taÓ oi r pan kto, czy wol - no

..Gdzie porucznik spo.cząÓ so - bie
Po sto. kroÓ pięk.niej sza od po

czy:
ka!

Ży - czy?
ran - ka.,.

iz - by
wło - sy

ia sam-!
Wiedz zkad?.:.

wo . |isz spaÓ tu Ze mną czy u

Jam jest Dzidzia, cor.ka |eś . ni

bo nie znoszę7dzieci, jak cho ry!
,,Jam największym w świecie jest i

Dzi-
cze

tą!-

B. 150 R.
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Czarna Mat'rka.
Dramat lokatorski.
Księżna Marta.
Madarre Ninorl.
ostatni pocałunek.

Przygoda Z kelnerką.

Stylowa Żor':.a.
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Woktad i uł'asność E.R,d,Ęiego a Warszau)ie,

Wszelkie prawa autorski e zasttzeżone

Druk. i Lit. p. f. "JAN COTTY' w Warszawie, Kapucyriska 7.
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