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PREZENTUJE
MJptĘKN|E-,szE MELoDJE sEzoNU

To JEsT PARYZ Tango J. Petersburskiego, słowa A. Własta.
Wielki sukces Zuli Pogorzelskiej.

ły

Nrr bulwarach

TYŚ MNIE
Ca c'est Pa.ris! Tcl 'jest Pa-ryż, !-

N lE Koc HAŁA Tango A. Go|da, słowa A. Własta.
Piekna piosenka A. Tabczytlskiego.

Tys mnie nie ko . cha . ła t 

- 

Tyś rurle nie ko . cha . łal

POD SAMOWAREM Foxtrot Fanny Gordon,
t\łoJa mt.łość ca . rr

słowa A. Włast.a.
Nowy sukces Zuli Pogorzelskiej i Tadeusza Olszy.

Pod 3a - m - lf,a . nen sie.dz| nro -Ja M8 . }zą- Ja mÓ.rte J.Lo
KlEDY PRzY MYKAM oczY Tango H. Warsa, słowa A. Własta.

Kie - dy prz:f - - Ey-ttm o - cz!, Je-ste6 prtir Drde bU - zb Lecr B& przy mykan o-cif.
P R zE B A c z ... Tango J. Petersburskiego, słowa A. Własta.

śpiewają Stanisława Nowicka i Eugenjusz Bodo.

Prze . batz. to mo.ia rłl.na t błą.lt

TWoJ UŚMlEcH Boston A.
Sty|wa pioscnlo Stanisławy

Prze -

G o ld a, słowa
Nowickief.

haez, nb pzrł.Ól

A. Własta.

kwi . tłaś jak kwiat I roz . Jsś . ''!u d
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F. GRĄBczEWsKl .WARSZAWA. KRAK, PRZEDM. 1
zAl<Ł. G RAF. KozIANsKIcH' WARSZAWA
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