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lVszelkie prawa autorskie zasttzeżone, Ws O. Lit .C.Witanowski.Warecka 7.
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,,Wesołe o1<o33
TEATR REWJI

Nowy Świat 63 te|. 7o7.oo Warszawa
występuią artyści - utubie cy publiczności:

P R N I E: Bukojemska, Gabrielli, Kraszewska, Ney lna, Nowicka, Niemirzanka,
iabczyl7sk a, żelichow ska.

PHNOWIE: Bodo, Fuks, Klimaszewski, Macherski, Ney, Olsza, Rentgen, Roland,
Skonie czny, Sie|ariski, Walter, żabczyrtski.

Kierownictwo muzyczne: fl. Nawrot, Z. Wiehler.
Choreografja: E. Koszutski i J. Wojcieszko.

Groszowa 95
bi bljoteka teatru rewji

,,w Eso ŁE oKo''
1. ,,Naucz mnie kochaćr.'' _ Boston _ Z, wiehlera.
2. Ja marn coś z ,,Vampa''.. - Stow.tox Z. wiehlera.
3. Dwie topole - Bosto Henrykowskiepo.
4.. We dwoje. - Tan{ Henrykowskie{o.
5. 2a rolr, za d-lefi, za chwilę... _ Walc - z. wiehlera.

To iest serc rendez-uofrs - Walc - 7. Wiehlera,
l(siąże i Dama _ Boston - Z. !7iehlera.
]Ęatefilra Ninon _ Tanp M. Julskie{o'
Jak Pan cudownle robl tot - Fox-trot - H. Golda.
Ja nie mam nict - Slow-fox - W Dana.

''Jeden śa-33 - Bosto S. Kataszka.

\urSZYSTKIE TE PRZEBoJE SĄ \J7YDANE \Jr UKŁADZIE

na! fortepian, śpi0tl, lnandolinę |ub skrzypc0,
JUTRO ZAPOMNISZ tango Z. Wiehlera.

NAGRANE NA PŁYTAcH GRAMoFoNo\urYcH
Do nabycia we wszystlrich składach nut

SKŁRD GŁÓWNY

LEON IDZ_IKOWSKI
KSIĘGARNIA, SKŁAD NUT i PŁYT GRAMoFoNoIurYcH

wRRszRwR _ MRRszHŁKowsKR 119.

,,Drukarnia Bankowa", Moniuszki 11.


