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BI BLJOTE CZKA M UZY CZNA.

l.
f,
3.
L.
6.
6.
T.
8.
9.

10.
ll.

Bajki.
Białe tÓie.
Stary cygan,
Madame Loulou.
Znikł' czat polnyclr tÓi,
Ostatnie tango.
Ptzy kominku, rom. cyg.
Kominek zgasł', rom. cyg.
tJ[izja szyldwacha.
Kącik' rom. cyg.
A więc dzisiaj rozstałam się z tobą,

rom. cyg.
L?,. Czardasz.
13. Missouri. walc.
, n |My pierrłsza brygad&.
'-'\Woj enko, wojenko.
15. Pelikan, one-stop.
16. Fox-Trot.
11. 0riental, one-step.
18. 0 nocy cudna, rorn. cyg.
19. Noc majowa, rom. cyg.
20. Prr,yuywam CiQ, rom. cyg.
2l. o to, co sprawił piosenok twych

cuat, rom. eyg.
Ballada o teŚciowoj.
Tirli.Maryśka, Siekiera-motyka.
Dzidzia.
Kwiaty.
Sny tęczowe, rom. cyg.
Motylki.
W ogrodzie tam...
Sad wonny leiry w pomroce.
Serce usnęło... skof'czona juf pieŚ !.W 

czarownych oczach kocham się,
rom. cyg.

32. Salomo, Fox-Trot.
33. o pieśni prosicio, rom. cyg.
3|+, Pchełka.
35. Tomptation Rag, Two step.
36. Ja czekam Cię.
37, American drinks, One step.
38. Przeunaczenie lDestiny), walc.

39. Boston walc.
40. Kołysanka rnurzyfska.
tt1 /Piosnka o Bolinio.
=..\ Ułan i saper.
tq / Przybyti ułani.-o.\ CÓrus cl,eg,O chcesz.
ta t Brał'a Zosia w tneee wodę.

\ Ułani, ułani, malowane dzieci.
ttt I Hymn strzolecki.--' \ Pierwsza k&drowa.
45, To jest ostatni walc z op.

nOstatni walc{.
46. O, la-Ia, 0, Ia-Ia,, piosenka z, op.

,,Ostatni walc".
47. Prny telefonie.
48. Cnota i flota.
49, Nie kuŚ mnio (Elegja).
50. Joujou.
5L. JamszcT,yk.
5,2 Do czasu dzban wodę nosi.
53. Incanto, $'alc.
Rt t Smierd komara,.
".. l Do wrÓbe]ka.
? |1 t Puławianka.to' i Kalina.

uu'{ffi*:'#T3i"
b7. Żrozumiec chciej (rom. cygaó.

s'ki) słorva Z, Bajkowskiej.
58. Snią kwiaty (rom. cyga ski) sło-

wa Z. Bajkowskioj.
59. Porviod z, dlaczego? (rom. cygarl-

ski) słowa Z, Bajkowskiej.
60. Wiosenny czar (rom. cyga ski)

słowa 7,, Bajkowskiej.
Dziękuję Ci! (rom. cyganski) sło-
wa Z. Bajkowskiej.

"Blondynki-brunetki'. Piosonka
układu Marj ana Domosławskiego.
Ka - ka- ka - ka - siu. Piosenka hu-
morysty e?)na M. Domosławskiego'
Marsz Hallera, Sł. or-Ota.

22.
23,
24.
25.
26.
27.
29.
29.
30.
31.

61.

62.

63.

64.
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