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95=Groszo\^ra Biblj oćeka Przeboj Órn,
!. Scrcg rrł' rrlicy 

- 
Boston _ S. Katasz}a. (lV wvdanie).Ź. TęrlŚ.n.r-C- _Tango z te.tru 'Morskie o|so. _ W. -Krup|hsklego. (v wydanic).3. lI3i+ż6 i Drraą * Boston -- z. Wielrlena.

Ł łf,Ói lI,c)Glr.,'rc|tI' _ \ł'olczyk _ Z. Tirlinrra.
Ó l|rla B.l' Nitrott 

- 
Tangb 

-M. Julslci-go. (nc w.9czerponiu).d J.lr' t'.,n Gtt.lornia rśbi to!-Fox..rÓt-Ę. GÓtdi.7. Jr' tria 
'nrrrr tric! 

- Slow.fox 
- 

lł|. Dana.
E. Pif-acfl - .wypĘ do dna. 

-16ngo - 
Fanny Gordon. (na wyczerpaniu).9. JedGtr Boston - Z. Kataszlsa.

'o. 
.fPÓifz rrr annic... - Tango _ A. Molbitzera.

77. c7, anrr drć? 
- 

Rumba z filmu 'Bia|a trucizna.. _ U}tad Z. Białostocticgo'(ll wydanie).
72. Za' icdrrĘ rroc 

- 
Tango 

- 
Z. Karałióalicgo. (na wyczcrpaniu).73. |cż'y tDfl;'ftdtlG? - 

Tango. ! Mclodjc l - -(l|l wydanie).74. Ja1''i tBlf, - Slow-Fox. { z filmu } W. Dans (ll wydanie).
15. lJłrxril ['ł.tli! - Fox.trot. | .Ułanit Ułanit' I tV widanie).t6. SB,rwa?toncr aGrca - Tango - Fanny Gordon. (lX wydanic).
,7. zołi|rL. _ Tango 

- 
!. Białostoclciego. _-(lI wydanie).

l* s:3};.łJri=Fl-.?_Walc angieTski {.'"łJ'T!"" } n. w"."o.
?q' llra rlcr-ę ei.. żg lśocll.!z.. _ Tango _ Z. Białostockiego. (ll wydanie).
9|. tGwia'zdl llPrctrodrr _ Tango wschodnie 

- 
Z. Białostockicgo.

#,. t? jcłz'e-c l3oclr.Jz rrrlric _ Tcngo z .Glui pro Quo. _!lV. Krupiiia}iego.
2a TaDiro TYęćicf3B'i.c - Z teo{ru .iYorskie oko. _ W. Krrrpiishiego.
2lł. . To w.rtrE. rrrrnbr -- z tedtr'u .Kameleon'-tL Golda.
25. l'lGlodla 

- 
Tango z filmrr dźwię|towego oBiala trucizna. _ llv. Dana.

96. lIicdy fat,zł pÓlrroc biie _ Tango nustroiowe _ Fanny Gordon.
f7. T16ź rrr Pr,llią3lr'ę _ Slow.fox {ango z -Morskiego oką.:-Z. llarasióstiego.
2a. w3zsF.tB'o za1roranrricć-Tango._u/. Krupir1skiego. (ll wrydanie}.
99. Et.Prrrql.Jrrtt - ..Ni igraj senorito, _ Tango z fi|mu dźt/iękoY,ego .'@ me.

tr6w miło<lci. _ s!|. .Dana.
30. Bt:'.tdł _ Tbngo z teatrrr ,,|votr'y Ananas' _ Fanny Gordon.
5'. l t'. antlic ll'irdyś zdf^.dzl3'!! - Elb'ton - Ar{rrra Golda-

Melodie z fllrnrr. dźwięłowego .Księźna Łorric}a-.
s2. Nie trzelrą w9a.lł9 slÓw 

-w!alc- 
t =.' '.tl_t-.._t-!^-53. Barlr'ałola _ Śpiewana przez 5t'. Gruszczyfiskiego. i F. lśyDrcrs}ieg(l.

Ł
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- flfarsz-fox.
ta chcę tylEo rŁGzęś;ia nlcć G-rÓetrrę - Slow.fox. [.- Dąaośardirr3rr-tisz - 

Tang-o! l tY. L'alla.
(Grrrrrt się .io PrzGi;'EDwaćl _ Ę63-trot. l

-Plelod}ć 
?',fitmrr dżwiękoYre.glo .t8 proc. dla mriieo-,

tCzł wlGrzyrl- nri? - Tango. l1(o Pr(o|c. dla 'rrrri{o -.--- 
F-9-x.-rntr'sz.. t łldarna Rapaclriego.
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47. P6|aź z} glloscrrl PlGśtli... - 
Tango. ltł2. Fiorcttr - 

Marsz-fox. ) \V.. Dana.
4s.. Jrrtro... - 

Slow-fox. t
tył.
45.
w

Ty allro źadrrr
lI,res rrrilości -rrltładzie na

- Tango - J. Petersbplslsiego-
Tan g', - Z. Wiehlera.
: for,tepian' śpieTy' mandolin lrrb Sbrzypce.

Dąlsz'e Nr. Nr. vy drrrlI,rr.
Przy lsornpletowaniu,gs-Gr. Bibljotelsi Przebo-
i6w. zwracamy uwagę na wydawnictwa g5 gr. oJastrząb''
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format duży, normalny _ wydanie lrraiowe
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