
Np 26.

LabelleNana

Iza Kremer.

Nakład F. Grąbczewskiego i I. Rzepeckiego
Skład głÓwny: I. Rzepecki,Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr 1.



ta belle Nana
słowa : Tadeu sz Zeromski
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każdy ją z widze-nia zna.
wresz - cie zakochała się.

Jak sar - na płocha, bystra, ehyża.Zd'aje się 
',nie'',a 

jednak już.To cÓra snÓw,no i Pa - ry - ża. Wszak
Bo wiosna czaternją upa - ja. o ja kiemś miłowaniu śni. I rytm jej serca się pod - wa - ja, aż
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Ko - bietka śliczna jakla -lecz
łasz-cza łach tuli się jak ptak.

Muzyka : .dl.leiandro Brian Simsis

>To dziec - kojeszcze pączek
Jej ser - ce czekarliczy

ka. Wkrąg ,wą ją la bel-le Na - na.
Lecz wio-sną wkr tce skoóczy się.

Tempo ValseA
-6

myś -.la. istny cud dzie-wecz - ka.
on - jej powie sucho tak.
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na. Wkrąg dzi - wią
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czat J.aze J&o
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gdy mias - tem mknie.
wciąż ko-cham cię.

Ją wszyscy blas - kiem 6cz ściga-
Więc idź, niech wszyscy cię ści - ga-

Spojrzenia Na - rię poie - ra
Niech spojrzenia - mi po-że - ra

Jej śliqzna dłgri. sy - re - ''ią 9r4, ku sobie rwą Na - na ! Na - na lAch aąd!,.
Twaślicznadłori sy-re-nią grQ, kusobie rwą . Na -na! -Na-nalleczbąd'ź
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Przcr, oudny prrk. Bom.
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ka krberctott.
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bic.

a3. ftedy molnr Bou. otg.
.l. ,ł llrwordy. Plorcutr klu.

hrgle.
&''. Jcstqu eÓr1 rtcpÓr' 3Ór.

Bom. cygenrkt.
.6 l{ejor ołruÓw. opcrcttr,

BoE, oygrnrkl.
4?. Oezy zaplcozolc gorqoo.
.d. Pamlętam ricezÓr. RoB,

cygr nski
.9. Ctoci r Ymotl. Pioaen|rr żo t.

nicrska.
$0. O Doey cudne. Bon. cyg
51. lVolgr. Romans oygenskl.
52 sztajcrck lf t.
5:{. orzcł l Pogon. Plogcnlr

żołnicrgkr.
54. Pijana. Bon. cyganett.
$r. Oezy clrruo. Bom. cyg.
s6 zr oqtetnl 3rort. Bonrur

eygan*kl.
Prlgnę mÓrlÓ- ol. Bonrnl

'oy3rnakt.
Je hnehrm otę. BoB. ot.
3rieLt.
Prryaięgut Bt. RoB. oy.
gŃrLl.
t{rnon. Plomakr r rcpcrt.
lry Ęrencr.ltrboh. Piclu gnrrtarlr.
Irrrya r Eearlbtri (A lr
llrrtlnlqac) t rcpcrl. lzy
Irrnm.
Jrrne il*rono lon. oy.
3rmLt

8ł.

85.
t6.

E7.

57.

D8

69

fo

Jl.
łl.

Wykonano w Zakladach Graficznych A. Hurkiewicz i S-ka, Warszawd, Marjentsztad 16.

6{. Iucrnto. Wrlo.
65. Perr gntrdyoh. BoB, ot-

grnskl.
66. Piosonkt o trrcob przlrob

z rcp. Wcrtynrklrgo
6?. Porenck trk rmutny Bon.

oygrnskl.
68. Tlofy For.trot.
69. Stonoc veobodrl t nobr

dzi. Rom. oygrirlt.
?0. Lotnllr. Plorcnbr.
?1. Eochell r1g. Bom. ol3.
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t6 Llljowy no3rr t rcll Torr
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L oicnuyob brrt tycir
Ptorcntr ltbrcofovr
Cmnn F*!le tn$E*r.t oGtt
Boą,' o;rgtłrĘt.
!łrq ryltrl grĆ{. Plorrąkr
b rl*ntcrr
LGt b bylreo. Bon. ott.
Tr dliury lrpdtry I trt
ll, Solenrltogo.
\t eiuico e{t ry lrJoo rł.|.
Romars cggrmEl.
rtmrylurll Fof'Ero3.
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