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I FIGURA.
l" Poseoąć lewą EGsę nł bgwo"
a' Ptrybl{iy{ pfesQ Eco$ę do no$t lt*tl,
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Przlboj e po 95 0ro$zI
l. Serce na ullty - Boston - S" KATASZKA.
2, Tęetrnotr _ fango z leattu '"fWor.shie Gko. - w. KRu?lŃsltlEc0'
3. t(slą*c I Dama - Bostoa * z" WIEHLERA.tl. }|Ói troehanelr - walczy|r _ 7.. T|RLINGA.
5. lrlalefika Fllnon - Teofo - il. JLILSKIEGO.
Ó. |atr PaF crdownic rob| tot * Fox trot _ }I. GOLDłL
7. fa nie Etam nict -- Slory-lox - \t/. DANA.
8. Plratl - .Wypij do dna" * Tango - FANNY GORDOII
9. rleden r&!" - Bostoa - S KATASZI..A.
l0. SpÓ|rr na mn|Grrr - Trq*q _. A luoRBlTzERA.
tt. Brrrnba - Czy mu dać? - [Ik,lad Z. BlAŁoSTocKlEG.ę-
,2. Zr |cdną noc - Tan$o - g. KARASIŃSK|EGO.

Iydarnlctwo'', AsTRzłB..
1. Szczęścic trzeba rwać |ł}h wiśnlel 'l.anso _ z. BialortoGh|tgtl.
2. To śpiewa nocl - Tea$e * z. Bialostockie$o.
3. Poco stworzyłeś scrcc? ; Tan$o hinduski Fonny Gordon.
4. Zapomnieć chcel _ Tan{o _ z, Bialortocltie$o.
5. Płatki hiałych J6t *^ Tan$o - Zy{munta wiohlera.
6. Hankot - Tan(o - Z. Bialostocklo{o.
7. Tak bnrdzo kocbarn Tan{o - Z. Bialostockiego.
E. Czy wolno prosić?... -- Tenfo - z. Bialoctocltiefo'
9. sercc łtudenta - Fox.trot - J. Peterrburrkielo.

10. Rumba 8a|.onowa _ Z. Białortockielo.
l1. oda|dź - Tanso - Z. Białortoc|rieso.
7?. Good-byc - tVdc anliclski - Fanny Gordon.
1Ł 'tłl pen| chc,o? .-. Tanso _ z, Bialorrtocldelo.:.
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