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Wielki przebÓj znanego chÓru rewelersÓw kobiecych ,,T - 4'' pod dyrekcja W. Vorbond

SEN
T.il,N G c)

Słowa i rnrrzyka Wandy Vorbond.

N l'e wt em gdzle,n ed j akąś tZQ-ka.r
dło-nle 

'

A lid !8 . mtgwtezd śwlatetka mdto.
W nrroku twe ble-le.Ją Stychaćgtos' co ze wztllSZe-lh zclcht.

I płonicychpolbn riuchy
Dzlwnle głostw j lrmat slę t

trzask,
drżal.

Copgright a933 bg ,,Ja-strzqb', łVarsgll,.
E. 59 J.

I o-E!l-s ka ml-go-tlt-wy
I.le szczęścta tyśmt wteĘ

blask;
dal !

Dzlwnle ptękny miatam dztstaj ien 1
Czy paolętasz cl-chy wleczÓt ten -|

By-łłm z tobąwgtuchąnoc da-le . ko r
Na sto-ll-ku na-ta lampka pło.nle,



3

'blesku ognle tym rozwar-te Z dzl-ką m9.cą we mdIewparte Cidne szt-te o-cz!
Ptękne by.ty ttłlgle sło - we ,Lecz od stdw ptęknteJsze mowecudnych szarych oczl1

two.
twycb. Wte , że to sen tylko Wlen, źe to sen tyl-ro

bYt' o ' stę rozwlat uż jakpyt'RozpĘ ątwsl-ną da1 ...

$rlem też,że acz! twe zte DzlstaJ nle wldząlaż mnle. Lecz c -sem dane ml

stll.

Litografia i szĘch nut J. Konarzewski, Warszawa.

lhtzeere śale

E. 59 J.



|(0}|PLETuJtIE zl|AK01,|lTĄ K0LEKcJĘ PRzEB0Jlw
WYIDAWNI(CTWA
,,|ClstrząIo,,

1. $Ctsct t'tCl. rreć |ak wiśnie ! -Tango2. T. śDh|rr notl_Tmgo
3. ?ltc- rtrolr1tłcś rcrtrT_Tq3o hindurkie
4. trpolrnEl titil - Tengo (wyrezerpenc)
5. Dł.ul b|rłrth f.t. - T-rngo
Ó. l|rnlrt - Trngo (wy ezcrplac)
7. t l D.tat lrtMm . . -TlngoE. Cł' rrtnc 

'rcr|o 
Trngo

9. 3crcc rtuicntl - Fortrot
1O tunbr nlcnlua. - Z. Bhlostockiego
lf Cdrliil - Tengo
12. Caaa-blc - Valc arrgielrki
13. Ctt rrnl thccl - Tango
1{. tlÓ irrcDe r|ę dr|v|t _ Trng.'
15. lil nrłc słÓr - Tango
t6. Prtrre r uśm|cthcm nl |rtrt -- Slow.f.rx
17. tlr piulem til-- Tango
fE. Od lutrrt Tango
19. tr ttl - Tango lirvczne
X). Trg etrt Plvnc. . - Elorton
21. Unolnl irlt - - Valc wicdefrski
22. PlcDrrlt - Fox-trot
25. llr.sło |ur ogn|sk'o - }r.so cygaórkie
?4. Ufolna nts Pogodzi '- Ftrx-trot

(Dstatrtle pszebolet
ł8. Urrl$ro dę to qry! - Tango dramatycznc. M' wrÓblewekie3o

. .-c' ilrrrj|u _ T.'.'go g.o1es|ror"e Z Białostockicgo
so. nl raą-il.|Gót.t _Tango |iryczne Z. Białostockiego
sl. r Óln]E _ 0lo! .Fox.trot H. w'rrca
5ż: r..rilrt-nc| |. nlgd' nlr Źapomlęt_ Tan.go apaszowskie A. Miszułov..ic'a
i': iltlsG iiiłlac ibr.- rui .... ._ Ęngo daar1atvc.zn9 ,Ę. l)err.zncra

l!: *13!i1ilrl'frT"1?8fi'il'.'n"t':T"'"?Ti.i,o*3[l]"K1"61d.r i J. r'etersrrurolieg.,
16. i'Jrcoilic otry _ T"ngo 

- 
cyga9r|śie Z. Białostockie g.,

'7. 
nt r& n| c lrm Co D'|o -- | ą'go Jurandą

iB: !* jltjl; ę::: J'v..'Ltlt 
u* "'

0STATNIE PRZEBOJE WYDAWNICTWA ory.J.R.oo
dozy formaf, p.l zł'. 1.5o

l. ttmlty Eattcruht--Marsz F. Kochariekieso
2. Doflrro drl|t-F.*.trot M. WrÓblewskiego
3. To- mlło|f lolltry t|ę drlt. . l _ Tango J. Kagan.r
4. Prrgnlrnh. . . *- Tango A. Miczułowicza
5" Donnr mlt . l l - Tango włorL,ie z. Białortoclriego

IDo It, a|e:zcta w lszęd zlel

25. śr|rtłr. tc t'.3łl _ Yrtc.bogtorr
26 lllre - Tango
27. xlr clłu| nnTCl - Tr!8o
2E. trtL3tl - For-trot (wyczcrpane)
n. C. slt rtrło nl mul.Ulrl - Trrrgo
30. lololhrt-rir thCc U trlr noct - walc wicdeóski
31. tr nlc nt lrlctlc - Tango
32. llr dnlc rcro - Slorv-f.'r
3.}. fryrn$y r oczu łr; _ Tango
J{. Cr,lul - Troso
35. Prrr1?lłCm lrrl|ę -- Trngo
36. lrrÓ. m| no|C !C13Cl - 

.|.61199

37. Prrylll wlctro?a[t --- Boit,)rl
38. l|ÓI thłcp|ctt _ Pesro.doble
39. l(łrm|cszt -- 

.f .,ngo
40. Jcdno 3mutnc s|ora - Tengo mcloĄlirre
41' Słctlte trl drirn|r prllt . Tango wloekie
42 RÓtowy U!|C
.t3' tcśl| p|ć, to do dml - f.ango węgierrkie
ł{. PrrltÓl mn|C - Tango lirr,cznc
ł5. l|o |b letarre - For.trot roryirki
116. la|-. Tanq'o renĘnrentalne
Ą7 T|||.bom (Bom.tabrd|u) .-^ vale
4l llll'DOm (UOm-raDaulut -- wErt'

95 ctr-

SI(DAID (tI.ÓlvNY

LE0lllllzlKowsKl$11:11*,iil'l^'l,lililJ,r':, j'11'.';l':::J
p"ry 

'."-p'.t"*""i' 
*vdawnictw ,,JASTRZĄB' i 'w.|'R', zwracamy uwa$Ę na wydawnictw.o
.95 GRoszowA BIBLJoTEKA PRzEBoJÓw..t-v Y.rY
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E. 59 J.


