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= Grersz ow.a Bib lj cl teka W r zelc. oj Ów
t. 5erce rtrr lrlloy - Boston _ $. Katałzlra. (lv wydanlc).
,. 1Bęs|3notar - Tango , teatru 'P|ora|rlc okor _ Uy. 

-Krup|r1o|tlc5o' (V uryden|e).
s. tilśrąże l Darrr^ _ Boston,_ z. Wleh|era.
{. l|Ó' l3oclrałrol3 - Wa|czyk - Z. Tir|ingt-
5. l''|lateraBa slirrrort - Tcngo - Pf. Julskiago. (na _wy_ctef panlu).
6. JaIr tDanr cr,rdownle rotrl to! - Fox-frot - H. Oolda.
?. ta nie ttlartr nlct - Slow-fox - W. Dana.
C. Plrarol * 

"Wypii tlo dna" * Tango- Fanny Gordon. (na wyczerpanig).
9. todcn rrz J Bortot - f, KatJszka.

'o. 
spÓlr! rtr ltrtrlc... _ Tango - A. Florbitzora.

77. tEry- nr|r dać? _ Rumba i filmu 'Białl trucianłn, _ Układ z. BtołortocLlcarł'(ll wydanie).
?t tqdne nrr Tango - Z. Kararlltrhicgo. (nc wyczerpaniu).ł3-v ?r-v|dzlc? _ Tango I Me|odie I tllt wydaniei.
te3lt talś - S|ow.Fox I z fi|mu } w. Dana (|| wydanle}.
tllanlt tltrntt-Fox.trot l 'Ulanil Ułanil" l tV wydanic}.
Slf,rwrwlonc Jarc.r - Tango - Fanny .5ordon. (fX wydanle).
?rrrlrrl".. - Tango - z, Białoctocklcgo. - (ll wydanie).

i!:3s:' l?r1:F:;i;Walc angie|rk, ( -'ł,J.'fli'",\ n Warra.
ltllo rlcrzę ci' ź,o tf.oclrarzool _ Tango - z. Bialostocltiego. (ll wydanie}.
t(3wlrltdrr lVrclrcrdtr - |.anpo wschodnię _ !,. Blatoetoclt|ego.,Tr tcr7GŻ,a l|'oclrarz rnnlc _ Tango z ,,Qui pro' Cluo' - lly. Kruplfislr|ego'
1Frnllo tlYę$tcro|flo -z, teatru .Morskie oko" 

= W: Krupióalcicgo"
To witrtra-nrrrrlea"- Z teatru oKameleon' - H. Golda.
l|clodta - Tango z fi|mu dźwięlrowego ,,Biala trucizna'' - {y. Dana.
lIicdrz tc1lac pÓłnoc bltc -_ Tango nastrojowe - Fanny Gordon.
llYcź lrra^ toarniątltr! : S-|ow-fox.tan59 ?' ,|49rs.kiego obo" _ z. KłrarlltłL|c5o'
Ul|rzyrtl3o zrP'orrrnlcć_Tango._W. Kruplrlsh|ego. (ll wydanic).
l|lrprn9-Jrr-tt.-."Nie-.igrai Senorito" - Tango z filmu dźwiękowcgo "'oo lr|8.

trdw miłości' - llv. Dana.
Brr3lidr - Tango z- teatru ,,Nowy Ananas' - Fanny Glordon"
I ty rrrnlo lSlcdyi zdrrdllrrt - Borto Ar{ura Golda.

Me|odie z fi|mjr dźwięłrowsFo 'Księżla łgwifkli32. Nle trzclra wcalc rlÓw * Walc. l a l53. Brrlta;ot; jŚ-pT"L""" prze.- st' -Gru szczyilsltiego. i F. Rybichlto.
Ł

34. Grzut Gazrr! - Plarsz-f ox. r
9{. J's .Ęcę tvl|fo lzczą3cla mtcG troc}rę _ Slow.fox. [ ''" p},-'--56. śrrdirrÓrr-firz - Tang-o. - 
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t37. (}rrrrrt ltę rrlc tlrzolrtaorpr&| * Fox.trrrł.
c. dla mnie'

C-y wicrzy.z rni? - Tango. I
łC)--p.o9: dlo anrrlc - Ęg-*..mar'u. } Adama RapachlagoAlbo ntllĘ rllro tr'! - Wa|c. I

P6ldt zt tllotsrn picr3ni... * Tango. IFlorcttr - Marsz-f ox. l tnf. Dana.
Jrrtro... - Slow-fox. I
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Ty rlbo źadrra - Tango -If,rgr rnlloĆcl - Tango z,
J. Potanlbumklcgo.
Wichlcrn.

uBłodz|e fortepian, Splcwr p1otildolt lub rtrzypce.
Dallz.e h]n. 'Iłln. Tp drulfrr.
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