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l) Abdul Bel
Sl. L. Szmorogdo

2) Niesomowite oczt i...
Sł. J. orocrcwrk|a;

3) Pieślt o mo|cc
Sl. J. Wrzoro

4) Nie bqdź g|up|

Sł. B. Hcr|zo

5) Wo|c złqczyl nor
Sl. J. Wrroro

Ó) ortg|n|q noc
Sł. L Szmorogdo

D Św|eże mqm ,,boigietki,,
Sl. B. Rcldo

8) Sfory wolc
Sł. L. Szmorogdo

Ostqtnie przeboie sezonu,

====
- Foxlrol orobtkl

- longo

- łongo

- wolcrylr

-- wolc

- longo

- Slow.br

- wolc

Muz. Fonny Gordon

Muz. B. Hopfero

ł{uz. Z. B|o|or|ock|cao

łlur. W. Krup|rlJtlego

Muz. F. Mclodyrty

łliluz. Fonny Gordon

liluz. J. lAorkuro

Muz. A. Lewondowrttlego

DALSZE NR. NR. W DRUKU.

W ukłodzie no forlepion i skrzypce z pełnym tekstem.

.Wszystkie nosze przeboie nogrone sq no. płyłoch gromofonowych.
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Przygo|owu|e zespoły .orlyr|yczne d|o feolrÓw I k|n, pod hęrunk|em
łochowych rił reżyrcrr|r|ch.

Orgonlru|c we włornym rokrerie |eo|r'y, |ok rÓwn|eż wyriępy w klnoch,
w Worcrowle I no prowlncli.

Por|odq włorny rcper|uor: |eksty, l|rccre, murykl. :

Uwogo:
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nosz dziqł |eotrolny.

Druk. .CarbonizacJa. Bięla skg 9'


