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Damom serce, a pr6cz serca ntal !

reJ !W szumie,gwarze,w ruskim ba-rze

REFR AIN

Ba- tiuszka!-Ej, Ba - tiuszka! To by-ty szę pl-!rl 

-

Ba - tiuszka! Ej, Ba -tiuszkal 
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Sto ru-bli pta - cit ze szem- pa-nal- Trapr-kr mu

tai.co.wr.li lVrfkr - Wstafiłal Wrid.kę rybkom na - le- wa - ll, rcb!!|-

Ech, Br- tlqszke! Za-br-wa bY - lr, stnchl strachl

wszystko dat co
czt-sem'wodzi

Ta. kl szat dwr dnl trwrł! Echl-
Pa -da-waj I pe - dr - wal t Ei t _
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"NOWA SCENA"
WYDAJE TYLKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO 95
|) Abduł Bei, 2.9ie wydonie
3) Pieś o mo|ce, 3.cie wyd.
4) Nie badr elupi
5) Wo|c złqczył nos
8) Slory wolc
9) Ty|e milości, 2.9ic wydonic

r |i!mu ,Jcao Etrcc|oncie SuĘch,.
|0) Złociste włork|, 2.gie wydonle

z ftlmu .Jcao Elrcolonclo Subloh"
l2l $szystko mi iedno - loneo

| 3) febyś |y wiedziolo... 3.c|e wyd. _ tongo

|4) Cołuię rqczki, 2-gie wyd.
l5) Dzlś będzicsz moiq
| Ó) Strzeż się moiei miłości
17) IOO loll
t8) Slup, AĄorysiu|... - longo

|9) Ząngdlo dobrze cię znom.. r|ow |ox

20) łĄorie _ longo rcnĘmcn|olnc

2t) Andriurzo - loxlrol rorYlrh

22) Norkozo - wolc onelclrh
23) Nonctłc - lonoo

21) Morikg - |oxlro| węg|crrh

25i fabvt |y mnie zrozumioł,3 wyd._ tongo

26) Wrpomnienio
27) Nlc kochom Cię
28) Jolo
29) orlolnio mo|o miłość
30) Slowo bcz hcścl
3|) Nie płocz, Boby...
32) Lotnik o zololnikl

- loxlrof orobrh

- longo

- wolc:yk

- wolc

- wolc

- dow-lor

- {orlrol

- longo

- longo

- longo

- fongo loorlowe

- longo

- lo!Ęo

- longo wqglorrllo
- longo

- longo

- welę gnglo|rl|

- longo-lox

- loxlrol
_ wo|c w|łdc rl|
-- fooeo

- longo

- lorlrcl wqglonh
- longo

- longo

- tongo

- lorlrol

G R.:

łlu:. Fonny Gordon
lłlą, Z. Bbłortoch
lAur. W. Krupt rh
ł{ur. F. łlc|odyrt
l$u: A. LcwondowrH
ĄAur. H. Won

l|Aur. H. Won

lAuz. Z. Btofortoch
łtur. F. łlc|odyrt
łlur.-$|. Kroy' rli
Muz. H. Won
ruu:)t Stotd
ł{vr. W. Krup| rl|
łłur. lł. Xrup| r|r|

ł{uz. tlĄ. Hohcrmon
tllur. Al. Fcrrzto
f,lur. Z. B|ołor|och
llua J. Bclzocll
łtuz. W. Krupl rll
łtur. Jorry & H. Rornrr
łluz. l{. WrÓb|owrU
łtuz. T. W[n|ow*l
łlur. J. Tyehow*|
Atur. Z ilołorlocll
łłlvz. Z. B|olos|oct|
łlur. L. $old
ł|luz' S. Ko|orzcl
łlur. W. Krup| rll
łtur. W. Krup| rlt
łlur. J. Vorico
lilur. A. ilolodyrto
ł|ur. S. Kolorrol
lAvz. Z. Bblorloch
ł{ur. F Schor
tflur. Z. Wlchlcr
ł{ur. Z Kororl rkl
}lur. At. WrÓb|ow*|
rllua Z. Biolorrocll

33) Przytul, uściśnii, pocołui... - longo

34) Mlodo wdowo
35) Kto to czy wolco?l
3Ó) Doi mi ly||co iednq noc...
37) Meręi, modome..'
38) lllono!
39) Wszyrtko iuż w.em.'.
40) Dowadzenlo...
4t) Tok w życiu bywo...
42) Piękne Rumunkil

W WYDANIU PO ZL. I.5O:
1) Tylko z Tobq i dlo Cicbic, 2 wyd.- toneo llur. H. Wo.

r ftlmu ,,Pllanlo.z Wonrowy"
2) Zr6b lo |ok _ r|ow.for łlur. H. Worr
3) Milość iok p|orcn|co - longo |'tur. J. Rornor
4) D|o Twci mllośc| _ |oago lłtaz. z. Xorcdrlrh
5) Woriko - bngo rooy|rllo łlur. J. Pr|orrbonkl

1 C:tery.nogl 2 wyd. - t.-:, I rt{r, J. pslcrbur3ltsso
8) Noipiękn|cirzo S|gnor|no _ rongo I.i j;i.;il;.il] _.uJ.lo' | ^ 

l|||łnu

6i ('';E"i-ii&ęrclo 3 wyd. - ";;"- | ,,Co mÓi mqż robi w nocy''
|o) Tv |crzczc wrÓc|rz do mn|c... _ |oago łtur. Frcd & Fonrto
t |) Tok rmulno m| bcz Clcbp... - longo łlur. tod Schor
t 2) Sz|rodq żyć gdy n|emo d|o kogo- |oneo łltuł W. Do''
f3) Codzio|t m| jcrfe 6ordzĘ

bltko... -. longo nrłrylorl*lo łlur. J Prtcnburlh
t 4) Bo|iurzkq! - brtro| rorl|rb łlur. S. Ko|errrl

DALSZE NR. NR. W DRUKU
w uklodz|e no |orlcpion I rkrzypcc z pcłnym lckllcm.

Wrzyrtkie przeboic nogrone sq no pły|och gromo|onowych.

Wydown|c|wo Nuł ,,NowA scENA' Worrzowo. Nowy.Świot 26. To|clon 2.39.55.
P. X. O. 82/aO.


