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SERCE NA ULICY
BOSTON

Słowa : Konrad Tom Muzyka : Szymon Kataszka
Wielki sukces Nory Ney w filmie ,,Serce na ulicy"

W układzie na fortepian, śpiew, mandolinę lub skrzypce

LEON TDZ'IKOIłI'SKT
Wytwornia płyt i skład nut

WARSZAWA ul. MARSZALKOWSKA Nr. {{9
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l . Szczęście trzeba rwać iak wiśnie
. Tan go ZYgmunta Białostockiego

2.To śpiewa noc !

. Tan go ZYgmunta Białostockiego

3. Poco stworzyłeś serce ?

- Tango hinduskie Fanny Gordon

 .ZaPomnieć chcę !

. Tango ZYgmunta Białostockiego

w ukła dz ie

na: śpiew lub mandolinę
lub skrzypce i fortepian.

Cenaiednego Nr Ę| sr.

sltład GłÓWny LEON |DzlKoWsK|
KSIĘGARNIA, SKŁAD NUT i PŁYT GRAMoFoNowYCH

wnRgznwn - IĘfiRszRŁKowsKA 119.
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,rDrukarnia Bankowa", Moniuszki I l.


