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Jocelyn. Kołysanka (29l).
Joujou. Picsnka ksbaretow& (l0t).
Kejdany niłości. Rom. cyg. (2l4).
Ktrawan, Shimmy-Fox. (1771.
Kazbek. Piosnka gruzitska. 6l).
Kiedy można t,ak z ostrożna. (43).

{ochali się Rom. cygaó.ski. (7l).
Kochanie władzę ma, (81).
K-ołysanka murzyfiska (l94).
Kołysanka z op. 

-Jocelyn 
(291).

Kominek zgasł. (8).
Krakowiaki (328).

llujawi ak H.' W ieniawskiego. (307).
Kwiaty_ -Rom. cyg. (16).
La!y. Valse Boston. (203).
lraleczka. Pios. kabaretowa. (243).

!,eśna przygoda. Piosenka. (11)

l,itośc miej. Rom. cyg. (246).
Lohengrin Łabędziu mÓj. (27g).
Lola Polka. (231)
Lotnik. Pios. kabaretowa. (70).
Łab.ędzi 5iplew. Rom. cyg. (|,72).
Madame Btrtt_erfly. Ąrie z I[ aktu (293).
Madame Loulou. (25).
Maria, Mari! Pioen. neapolit. (283).
Marionnette. - Shimmy. (253).
Marokanski One-step. (290).
Marsyljank&. (266).
Marsz ks. JÓzefa Poniatowskiego (267)
Ifarsz I Brygady (l).
Mgrsz ża|obny Fr. Chopina (311).
!Ąu.y.. Piosn. kabaretowa (83).
Maryśka moja Maryśka (I2):
Marzenie. T'lt. Espena (321r.
Marzenie moj-e. płyĘ w dal (284).
Melancolie Walc 

- 
(156).

Melodie (Elogie) Massenett'a (300).
Menuet. Fr, Schubert. 0p. 78 (322),
Milczalem. Rom. cyg. (41)
Miuęły .ztote dni kochania Rom, cy.
_ gafski (150).

Missisipi Walc-Boston (22L).
Missouri Walc-Boston (2)
Mlster Grieg. 0nc.Stop (215) |

Mlstor Mendelsson One-Stop (115).
!{ołllitwa (Głos duszy) (265).
Mod[twa dziewicy 7. Bqdarzew-

ska (316).
MÓj druchu daj - na szczęście ręk$

Rom. cyg. (861.

ł{oje dziewezątko-ma coś (250).
{oje ognlsko. Rom. cyg. (ŁtI).
Moje słonko. Pios. neapolit. 

.(28t)

Itfoment musicale Fr. Sehubbrt, op.
94 Nr 3 (301).

{orphium Walc-Boston ( 157).
Motyle (31).
Murzyn z Zanzibaru (62).
My pierwsza brygada 11).
NaprzÓd wiara (80).
Na śmterć bohatora.Marsz żałobny (326).
Nasz syreni grÓd (96)'
Nie dla mnie wios4y radość plooha.

Rom. cyg. (l l8).
Nie kuś. ]|4. Glinki (226).
Nie powiem nigdy ci. Bom. oyg. (lBB).
Niewinlątko. Pios. kcbar'et. (t7ł).
Noc cicha i jasna. Rom. cyg. (Z0l )"
Noce bezssnfie. Rom. cyg. f z3zl)- 

-

0berki. H. Brzezirtskl (BBB).-
Oczarowały oezy mnie. (82).
oczy czarno. Ronu. cyg. (Ó5):

9c,y zaplaczcie gorąco (47).
odejdź precz. Rom. cyg. (l34).
O matko moja muz. Moniuszki(LBI)^
Ona była twą. Rom. cyg. (t54). 

.

Q nocy cudna. R,om. cyg. (50),
0 piesni mnie prosisz (21).
OpowieŚci Hofmana Barcarollir (24g).
0 pozrłÓl 4i. Rom. cyg. (269).
Orientale One-Step. (88). 

-

Orzeł i Pogoó Piosonka żołnierska (53)
Osiołek. Pios. kabaret. (90).
Ostatni dziefi. Rom. cyg. (29).
Ostatnie,tango. (5).
Pajace. Smioj się PajaCU... (209).
Pal cię szgść,. R,om. cyg. (l44).
Pamiątam dzief. Rom. cyg. (202).
Pamiętam ehwile. Rom. cyg: (167).
Pamiętam walca ton. Rom.-cyb. (76).
Pamiętan wioczÓr. Rom. c'yE.-(48).
Panienka?, megazynu. Pios. kab'. (207).

Ę*!a gniadych. Bom. cy-g. (65).
Pędzi chłopioc-trÓjką koiri. Rom. cy..

gansbi (135).
Peggy. Fox trot (142).
Polikan. One-Stop ( 7g).
Petito valse .Ed. Griega (298).
Pierrot i Colombina (278).
Pigśf boz słÓw Nr. 6 G-moll. Men.

delsohn'a (307).
,, Nr. LZ Fis-moll Mendetschn'a

(518).
Ęieqfi jesionna P. Czajkowski, (3t5)
Pieśn pożegnrnie P. 7 osti (263).
PieŚi Solvegi muz. E, Griega (280).

Ęleqł wojenna Sl. MoniuszFt Gi9). 
-

Pieśn Toioadotr z op. 
"Carnicn. Q?5).

Pteśfl wieczorna muz. Moniqszki (19ti,
Pijanł Rom. cyg. (54).
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