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t) Abdul'Bci .

sł. L. Szmorogd

ostotnie 
r:::::,l,.l".onu'

,2, Niesqmowite oczy. ...
St. J. Oraczcwdro

3) Piegrt o molce, 2-9ie wydonie
St. J. Wrzor

1) Nie bqdź glupi
sl. B. Herłz

5) Wo|c złqczyl nos
St. J. Wrzor

6) Ottolnio noc
sł. L. Szmorogd

7) Świeże mqm ,,boigie|ki.,
Sł. B. Rold

B) Story wolc
sł. t. Szmorogd

9} Tvle miłości, 2-gie wydonie
z łilłnu . Jego E|rsce| enc|o-Subiek|..
5ł. f. Tom

10) Złociste włoski, 2-gie wyd.
z {ilmu ..Jego Ekscelenci o-Subiekt"
Sl. K. Tom

I l) Oi powoli
Sł.. Hotel

|2) Wszysłko mi iedno
S-1. L. Szmorogd

13) Zebyś ty wiedzioło . . . .
Sl. Horrymon

1.4) Cołuię rqczki
St. L. $toreki

t 5) Dziś będziesz moiq
St. Al. Jellin

| 6) Strzeż rię moiei mlłości
sł. L. Słorrti
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łltuz. Fonny Gordon

łłluz. B. Hopłer

}łłuz. Z. B|o|ołlock|

t|tuz. W. Krupirtłr|

AAuz. F. łlc|odrrt

łlur. Fonn7 Gardor

łluz. J. f,or|n'r

lAur. A. rr*i{łloil*l

łAuz. }ł. t.rt

łtuz. H. Worr

łvtuz. K. Wiehler

Mvz- Z. Blolostocki

ł\Aur. Fr. AAe|odysl

łtuz. W. Krupi*rli

łrtuz. H. Worr

lAur. L. Stotd

DALSZE NR. NR. W DRUKU.
W ukłodzie no {orłepion i skrzypce z pełnym |ekslem.
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nolz dzioł teolrolny.

Przygolowuic zerpoly orlysłyczne d|o |colrÓw i |rin, pod
|ochowych sił rciylerrk.ch.
orgonizu|e we włosnym zokrecie |eolry, iok rÓwn|eż wyr|ępy
w Wortzowie I no Prowincli.
Poclodo wlorny tcperluor: leldy. tlecze, muzykl.

Drtrlr. .C-*rbonizacja' Bicla ske g.

kicrunhorn

w kinoch,

Wszystkie nosze przeboie nogrone sq no ptytoch gromofonowych.
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