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MAł~IRlA IKA ~li(W[l( Młl~f. .. 
Tu M BAJ RYJ A Dwie piosenki 

· • • • • żołnierskie. 
27. Jesień, Piosenka. 
28. l tak sobie śwista, Piosen· 

ka tołnierska. 
29. Ostatni dzień, Rom. cy· 

gański. 

30 .Jamszczyk", Rom. cyQański. 
31. !'foty l e. Piosenka z repert. 

lzy Kremer. 
32. Dwie pi dni żołnierskie: 

1) Ulani, ulani, 2) Przy
byli ulani . 

33. Mary. Piosenka kabaretowa. 
34. Przez cudny park Rom. 

cygański . 

35. Pragnę zabawy. Rom. cy
gański. 

36. Dwie pieśni żołnierskie : 

1) Prosiłem ją przy ja· 
błoni, 2) Co użyjemy to 
dla nas. 

37. Major ułanów, Operetka. 
Piosenka. 

38. Złamane żvcie, Walc. 
39. Dwie pieśni żołnierskie: 

1) Na kwaterze, 2) Haniś 
moja Haniś , 

40. Ten pierwszy raz, P iosenka 
kabaretowa. 

41. Milczałem, Rom. cygański. 
42. Dwie pieśni żołnierskie: 

1) Idzie dziewczę po lesie, 
2) $wleci miesiąc na nie· 
bie. 

43 Kiedy można, Rom. cyg. 
44. Ałlawerdy. Piosenka kau· 

kask a. 
45. Dwie pleśni żołnierskie: 

1) Którędy Jasiu, 2) Raz, 
dwa, trzy. 

46. Major - uhn6w, Operetka, 
Romans cygański. 

47. Oczy zapłaczcie gorąco. 
48. Siupaj dyja. Piosenka żoł· 

nierska . 
49. Ciocia lmcia. Piosenka żoł· 

nierska. 
50.- O nocy cudna. Rom. cyg. _ 
51. Wołga, Romans cyRański. 
52. Pan porucznik. Piosenka. 

Nakład F. Grąbczewskiego i I. Rzepecłiiego. 
Skład główny: I. Rzepecki, Warszawa, Krakowskie Przedmieście .N2 1. 

·, . /) 



MAŁGORZATKA DZIEWCZĘ MŁODE 
Piosenka żołnierska 

uł. A. SZLENDAH. 
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*) Następne zwrotki na ostatniej stronie. 



TUMBAJ RYJA 
Piosenka żołnierska 

uł. A. SZLENDAH. 

Tum6a fum-ba tum-ha ry;a 



Małgorzatka dziewczę młode 

Miała cudną swą urodę 

Nad urodę dal jej Bóg 

Najpiękniejszych parę nóg 

A że była, była, była 

Taka miła, miła, miła 

Koc,hało ją chłopców huk 

Na wyścigi jej dawali 

Jedni wielcy, drudzy mali 

Bombonierek, kwiatów stos 

Ona im się śmiała w nos 

A był jeden, jeden, jeden 

T~ki bieden, bied€m, bieclen 

Ofiarowal serce swe. 

Lecz zap,ytać nie zawadzi 

A gdzież mnie pan zaprowadzi 

Jeśli panna tylko chce 

Piwa napijemy się 

' Pij pan piwo, piwo, piwo 

Z inną dziwą, dziwą, dziwą 

Ja szampana tylko chcę. 

Wykonano w Zakładach Graficznych A. Hurkiewicz i S·ka, Warszawa, Marjensztad 16. 
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