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tr. SERGE NA ULTCY - Boston & fii*t .

P. TĘsKNoTA-Tango z teatru 'fitorskieo*o*-tf,. KnrylfuŁhgo.
3. rĘąfe i DAłTlA Boston z. WŁ&ra.
4. JuoJ- KoCHANEK Watczy* z. Tldingr.

a-:-

5. i{AIENKA NINON Tango - frt Jutckttgo.
6. JAK PAN CUDOWNIE ROBil TOI Fox-trot ll. (hHa.
1. JA NIE MAłt NlC! S|oun.fox w. Da|B.
8. PIRACI ,,WypU do dna" Tango Fenay Sordon.
9. ,JEDEN RAZ.. Boston - S. Katasske.

Uydawnictwo,,Jastrpząb,
l. seczęście trzeba rwać iak wlśnie !-Tanga *L Białofr{kiego.
z. To śpiewa nog! _ Tango z. Bia|ogbckieg-o.
3. Poeo stworzył.gś serce? - Tango hłndpskiG - Fsrilrf furdon.
4. lepgmn|eć chcę ! - Tango Z. Elial.ostoękiąp.
5. Ft*tkt btalych 16ż Tango Zy''gmunta lt|..'*krlg.
6. t|aąko !- Tango Z. B:ialostockiqo.
T. Tak bardzo kochant...
s. cGJ rotno prosić?.
Ę. 'silIfce studenta : Fox-trot - J. P'e"brsbursltiego.

w ukladzie
l| 0: tortegtaą śpi0lTJ ntandolinę |ub $krztp88,

Dalrrc Jfr. e drutru,
L. 7240 I.i
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STRAUSS'a T WALCE
forrn,at duży nt.-tratny - rydanlc lrrajorc
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WARSZAWA . MARszAŁKoWsKA 119.
,,Drukarnia Bankowa", Moniuszki r r.


