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to nie wy.pa-da, Takbyć nie m,o-że, trudna Na wldok wszystklch twolch
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.d[da, to nie wypada !
(ADA, TrIAT rS NOT BECOMTNG)

Foxtrot
Slowa z Jerzy Jurandot

Co ma począć nlewle
Lecz gdy nnte ogernlr

stm;
bzlk,

Muzyka : Zygmunt Wiechler

t . Wcląż śtę inaitwt btedny
z. Wlem;nra rłcję bledoy

Ta.kt jat ja gł. gr.tek Nle-la-da to kram !

T r ud n o,p ruegadł'o,klap a,N le wstrzyma m nle l i k t !

poco roll. !
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f un-tastycznych psot llź o pot ! to nie wy - pa-du, Co rusz to- ble-wu zimny

wybryk,młska. ra. da, Te e-sta-Pe-dy dzikie i - te fi-gle psie...Co ty roblsz? ZnrLłaJ się !

Pannie z twoiej \Y tym wie-ku za''rn\z Ty zuś m&sz ma - niery Jak sztubak z nlźszach

to nie wy . pa . da ! Gdzie \ry-cho. wł.nle'gdzle o . gtt- da ? Ten, kto-by

ty - godnlu wpadnle w szuł!
cIę aatźeóstwem uszczęśli -wić chciał' Po
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,,NOWA SCENA"
WYDAJE TYI.KO PRZEBOJEI

W WYDANIU PO E6 OR.

1) Abduł Be|, 2gle wydanie
2) NlesEmowite ocsy..-
Si negn o matce' 3'cle wyd'
4) tlie bądź głupi
6i walc złączyl nas
6) Ostatnla noc
?) Świele mam bajgiełki - slorv.tox
8i Starv walc - wnlc
ei ryte miłości,-2gi9 w.yd3Ęi9- - slmv.|ox' r ittmu ,Je3o Ekrcslcncli Subicht'

10) Złociste w-loski1 2.gie wydanie - foxtrot- r tllmu 'Jegp Elrcelenoje Subfctt'

28) Jola - tango wlęgtcrskte
!0) oetatnia mo|a milość - tango
Q) Slora bez _trelbt - tango
!t) l||o płacą Baby - wato angtclrhl
9ą lotnlk-to ralotnlkl - 1"'tgo.foi
!ł) łrrytut' o.ś"tśotj' pocałui... 4 wyd. - tauto
$ł) &da gdora - furtrot

1) Tvllo z tobrl I dla Cleble' 2 wyd'- taBso' r -filno 
'Plclulur WrruawY'

2} Ź;Ó'6-taF elow.tor

si MiloÓć iak plosenla - tsngo

łi nn Twe| mttogi - tango

Ci Watfa - tanSo rorYtrktc
6i odrobtnę szczęścta (8 wyd.) - tango

?i Cztery riogl roxtrot

8) Naiptęknle|sza Slgnorlna - tanso
e) łuł. d|e mogęl - rlow.tox

10) Ty iexllłze *rÓcisz do mule - tango
11) Tib smutno ml bsz clebie - tango
12) s*oda żyć' gdy nlema dla kogo - taogo
ls) coddeó ml jesteś bardzioj blisLa... - trngo mekcykańrk.
14) BattuezEal tortrot rorYJkt
16) Acb' ty mr rię tak podobasz1 - walc
10) lłtech nlkt o tem nle wle - toDlo

il6)'lłietn, ża nio bylam dla ciębic
r lilmu 'Tę<lowatt.qą A mnie w to graj

88) O, I'amourl
$0) Clreelrie tango

$rszystlrie nasze przeboie rragrano są na płytach gramotonowlrch.

11) Oi powoll...
12) Wszystho ml ledno
r8) fgbyg ty wtedatała... }te rvyd.
ra) Cahijg rąezki, 2-gle wyd.
15) Dziś będziesz moią 

-
16) Strzeż się mojoi miłości
17) 100 latl
18) Slup, Maryslu!...
19) Zanadto dobrze cię znam...
20) IHarie
21) Andrjusza
22) Narkoza
28) Nanette
24) Marika

26) Wepodnlsnia
27) Nte kocham Cię

it6) Kto tattczy waleal?
36) Dai ml tylko ledoq noc...
87) Meręi, Madame...
$8) Illonal
30) rVszysttso iuż wtem...
40) Dowidzenia...
41) Tak w życiu bywa...
42) Plękne Rumunkit
4i}) fycte jost jnk błękit nieba
4{) odegzłaś, jak een
46| 7A iedno słowo
46) Walc Tyrolski (Magda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jeet jak rÓża
49) l)amiętasz maleóką kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do ntłości
61) Nad kołygką...
62) Powiedz tylko 

"tekr...6s) Bo iesteśmy młodzi
&t) Miłość trwała lrrÓtko
65) To nic nie szkodzi
66) Graj skrzypku I wyd.
57) Pnyidzie taki dzieó
68) Ja koeham caĘ świat
69) Twe oczy mÓwią 

'kocham'60) Twoie kwiaty
61) Noc cygarlska
62) Śpti malerlstwo
ff}) Kłam
Ę) 9.av się noc zaczyna
66) Dla Cieble...
66) Klementyna
67) Pensjonarka
68) Tulioanv
99) wi"- ż6 odeidziesz
70) Milość pati iat dofiee
71) Codziennie inna...
72) Nie chĘ wiedzieć

- q.alc n.lcdcńrk|

- ttnSo

- taago

- |oxtrot rę3{crrll
- trngo

- tengo

- tengo

- loxtrot

- teogo

- taugo

- tengo

- walc

- tango

- talgo
- tango

- trlgo
- teago I pisś'l
-- dow-fox

- toxtrot.

- tengo

- taogo

- trugo

- wale angielrkl

- rlow-fox

- taugo

- tango

- tengo

- kołyrenke

- romaut rreb
- taugo

- dor-tox
- toxtrot

- trugo

- trngo
_ tłB8o

- tengo

- tcngo

- traSo

26) febyś ty mnie zroeumlał' 4 wyd.. . tango

- lortrot arabrkl

- tengo

- tengo

- wnlezYk

- n'nlc

- tanEo

- tango

- taugo

- taogo

- tango

- tnngo

- tengo

- tango toastows

- tnngo

- rlow-tox

- taugo aentymcnt.

- fortrot roryjakl

- walc anglelrkl

- taEgo

- |ortrot wlę5lcnkt

- tango

- taugo

17) hzepraazam
18) Syblracy
19) oondolo pĘfr
tO) Ta tedna noc
81) Ptomntsa o mlłości
2t) Ja nle bylem Clebie vart
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- tengo

- mlltt
- trnBo

- tango

- trngo

- trngo

28) od miło cl nlkt slę ule r'ybęci - rlow.tol
r ltlmu .Dwlc Joade' I wyd.

2ł) D|aezego właśnie dziś? - xele rnglslrkt
r fllmu ,Dwlc Joartc'

25) Ostatnfu nledziela 13 wyd.
26) Mnie wystarczy słÓ*'ko

r fllmu ,Xochal tylho mnlc'
27) Kochaj tylko mnle

r tllmu ,Xocbal tylto mnle'
28) Została nam p|osenka - tango
29) Natałodszo tango - taugo
Bo) Jest tylho iedna niłość - ttngo
31) Panu! Zuzanna gra na tortepianle - tortrot
82) Skonfiskowano tanno tengo
88) Jadzia i ftlmu ,Jedrtat - rlos-tox
s!) B9z przerwy śmteĘ się ' l - loxtrot
s5) Jak drogio Bą tr|Epomulenia - tau3o

z filmu .Jedlla.

- tango

- slox-fox

- rrelc englclrki

- walo rngbllEl

- tortrot

- rlow-lox

WVDATT}IICTWO H'UT,NOWA
IEL.

scENA', wAnszAw^' NowY śwIAr te
F!e.55 P. K. O. !l{O.
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