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Egen Austin, No tak ! No tak !

Nelson, Bez koszulki, Shimml'

Karrsinski, Czy Pani micszka sama?

lłIcrtheimer, Mondnacht in Rio de Janeiro,

Tango

Corzifius, Pleite, ShimmY

Petersburski. 0d A do Z, ShimmY

Dauber Dol., Wo ist Ernestine? SteP

Fall R.. Mandoli, Mandola, Tangu

Oberfeld, Pod sukienka

Egcn Austin MondaY Pornins blrur

Erwin RalĄ Dajemy dolary !

lVeiss, Das ist der Bimini ! Paso'doblc

Stafford. Martha-Blues

RrymonĄ lch hab, das Friul,n Helcn,

baden 'seh'n ! Foxtrot

Krtscber, Saxophon-Fox

Krtscber, Lou lila, Shimmy

Nelson, Gdv zobaczysz ciotke ma

Jaffc Moe, Robcs-Modes, Foxtrot

Petersburshi Nie namawiaj, bo ulegne !

Fall R., Moja ciotkr - twoja ciotka !

Benes J., Di,: Blanka, ja, die Blanlła !

Benes J., Mah-Jong, Blues

Stcincr 0., So tanzt man in Kastilicrr,

Paso-doble

Falt R., Ich spiel' auf dcr Harmonika !

Krtscbeą Mot1.le, Blues

Steiner O., Sonja, Ballada

Murzlllo, Haremsnacht, ShimmY

Golrl Artur, Ta mała jest wstawiona

Fall R., Aczkolwiek. , . Paso'doble

Sylva B. G. de, Suzy, ShimmY'Fmtrot

Gold Artur, Gdy Petersburskr razem

z Goldem gra. . . Shimmy-Foxtrot

Petersbursti, Polawiacz peret, Tango

Raymond Fr.' Ja się boję utyć!

Petersburski, Ja chcę krÓla ! Shimmy.Foxtrot

Petersburski, Mało, Mało ! Shimmy.Foxtrot
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