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6, Ja przedwojenny uJl|i ę styl
Wulc

Słorł a : W alery J astrzębiec trluzyha : Zygnunt Białostochi

T,ldzie wiosna
Tungo

Słnwa : Tadeusz Stach trluzyka : Zygnunt Kurasiflshi

8. Już się prześnił sen,.,

Tango
Sł,owa : Konrad Tom lWuzyka : Wadysłau Dan

9. Kwiut jabł,oni

Japo ski blues
Słowa: Konrad Tom Muzyka : HenrykWars

10, W spomnij ch:toilt- tt",,,

Boston
Słowa : Leopold, Sznuragd lfiuzyha : Stanisław Ferszko

THNERAiY0lfn
G. 7oo4 W. Zakł. Graf. F. i D!ą Koziafiskich..Warszawa

l,Mluły pokoik
Wulc

Sł,owa : Tadeusz Koflczyc ll,Iuzyha : Wihtor Krupinshi

2, X[oja, ma,le ,ka
Tango

Słowa : Tadeusz Stuch lt,Iuzyłła : Zygmunt Karasinski

& Bozstunie
Tungo

Sł,owa : Julian Tuwim lWuzyka : Stefania Gorsha

4,Pyjamy
SIow-fox

Sł,owa : Tadeusz Koflczyc Muzyka : Artur Goli]

5, ,Przez cierpienia i ł,zy,
Boston

Słowa : A. Dorian Muzyka: J. Petersburski

Odbito na papierze krajowym z,,Fabryki tektur i papieru Police"


