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Wielki sukces Mary Gabrielli w ,,Wesołem oku''

Prawo wvkonania
prrblicznego- z ast rz eżolrLe

S łowa K rys tiana .

Nlale ka Ninon
TANGO

Muzyka M, Jnlskiego.
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Gdy plynązĘch ścian, lakłszarej
Niech prTyidziedziś tu no-cą cry
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isła nie będzie kłuła PaluszlrdwTVry.ch jażDajrączkęswą-malei.ką Ni- non
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Nie b ędzie grzechu*trłrym'uśrniec&uJakwwoni rdż- Na-rr -czę stodkiej cię piesz-

cźoĄy 1 rajem bę - dzie ćla nas światBo szkod'a ży.cia dla tęskno-ty,Dlapustych

szkoda lat Dhj rączkę swą ma.le - Ni - nOn-

a

Gdy szczęście wo - ł.aFądź we - so-ła Jak wsłoficu kwiat !

Lit. J. Konarzewski w Warszawie. L.7236 I.
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l. SERGE NA ULICY - Boston fl, lt*ttd*.
2. TF'sKlloTA- Tango z teatru'tlordrie o*oł-tf,. firffisŁbgo.
3. KĘ.ąfe i DAillA Boston L Wileffierc.
ł. illÓJ KOCHANEK - Walczy* s. T|ffng*.
s. fitJLLEŃ.KA NINON
6. JAK PAN CUDOIilNIE ROBI TOf Fox-trot - tl. Golila.
7. JA NIE MAtt N|c! S|ouł-fox w. Dc|E.
8. PlRAct ,,Wypli do dna'' _ Tango Fąn*y (furdol|..

ą 'JEDEN ĘĄ2.l - Boston + $. Ketmzka.
.. tydawniotro Jagtnząb'
'I. $zczęscie trzeba rwaĆ |ak wlśn|e !_Tarrgo ;Ł B'id *iego.
2. To śp.iewa noe! - Tango z. Bido$toEkiogo.
3.. Poeo stworzyl,gś serce? - Tango htndllłkie - Fer.Elr &|don.
4.3apomnieć chcę: - Tango Ę z. Bfulldodriąo.
Ł Ft*tkt b|ałych 16ź Tango ZygrnurrtÓ s'.ffitba.
6. tlanko !- Tango Z. Bialostockhgp.
T.. Trh brndzo koclrłil|...
fi. Gry ryołno.p.reslć?.
B" ,$ c studenta r Fox-trot -- J. Persbur*iGgo.

w uklad zie
I| 0: lorlB$it& śFiBtt, il|tndolinę |ub shrlB80'

Detrrc tlr. u drulu,
L.7z96 I.
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STRAUSS'a WALCE
rn.at .duży ntr*.tlalny _ rydanh hrąiorc
HA IDEIKOWSKIE6O

KSIĘGARN!, SKŁADU NUT I PŁYT GMMoFoNovVYcH
WARSZAWA - MARszAŁKoWsKA 119.
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