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,,NOWA SCENA''
WYDAJE TYLKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO 95 GR.:

|) Abduł Bei, 2.gie wydonic
3) Pieś o mołce, 3.cie wyd.
4) Nie bqdź głupi
5) Wo|c złqczył nol
8) Story wolc
9) Ty|e miłości, 2.9ic wydonic

r filmu ,Jcao Ekrcclcnclo Sub;akl"
|0) Złocirtc włorkl, 2.9|c wydonie

r fflmu ,Jogo Elrcolonclo Subloll"
l2l $rzyrlko mi icdno
| 3) febyś ly wledzioło... 3.cie wyd.
t4) Cołuię rqczki, 2-9ie wyd.
| 5) Dri. będzlerz moiq
| 6) Strzeż rię moiei milości

- lorlrol orobrkl

- longo

- wolcryk

- wolc

- wolc

- rlow-for

- lorlrol

- longo

- longo

- longo
-' longo
_ łongo

AAur. Fonny Gordon
łłluz' Z. B|ołorlockl
ł|tuz. W. Krupl rk|
ł{uz. F. ł{c|odyrt
tl{ur A. Lrwondow*l
ł{uz. H. Worr

łlur. H. Worr

lłlul Z. Dblor|ocŁl
łlur. F. ł|rtodyr|
łtuz. W. Xrup|órt|
łluz. H. Worr
łlur. L Stold
łluz. W. Krup|fuh
lAuz. W. Xrupttub
łtuz. łl. Hohornoe
i|tua łil" F.rl*o
lilvz Z. B|ołodoo|d
lAgt l. t.|tacł|
łtuz. W. Xrupr*l
llvz. ltq ł H. togrr
ł|uz. łl. Wr6Ó|rrr|d
łtgz. T. Wrnnr*l
,ten, ,. Tycbmrlrf
łłłlln. L lbłoltoc|o
lłnn. Z. Bhtodo*|
ł|ur. L Sio|d
łluz. S. Kotolłt
łtw. W. Kruprrtl
łbr. W. Krup|rl*|
łtcl. |. Yodcc
łtgr. A. HdolrF|o
Jtluz. S. Kotura.*
lłuz. Z. Boł*Gfi|
łluz. F Schr
łts& l. wt.hhr
łtrn. Z xorodls
łlua łl. W*t|rr*l
łlur. Z. u*ałccE

17) l0O lotl - lonso loorlowo

|8) Siup, łloryliu|... - longo
| 9) Zonodlo dobrzc ciq znom.. rlow for
20) łlorlc - longo rnĘmcn|olne
2t) Andriurzo - loxkol rorylrtl
fl) Norkozo wolc onslolrll
2p1) Nonctłc - |ongo

24) $ori|co - br|roł węg|rnh

F) Zebvs ty mnic zrozum|oł' 3 wyd._ tongo
2Ó) Wrpomnienio - longo
T/) Nic lochom cię i |ongo
28) Jo|o hngo węg|cnhc
29) orlotnio moio miłolć
30) Słoryg bcz hc|c|

- longo

- longo

9!) NtG plocz, Boby... - wotc onstobh
32) Lotntt o zolol ikl tonso.lor

ts) |,ryy!u|, uści|nii, pocołui... _ iongo
34) łtlodo wdowq folt7o|
35ł Kro hłlczy wolco?l _ wotc w|rdc rt|
9Q) Dą m| tyiko lcdnq noc... .: iopgo
37) łlcrę|' modonic... - |ongo

!Q lllonol brtrot wletrnh
9? W."y.!ko iuż wicm... - |ongo
4Q Dowidrmii,.. - roneo
4t) Tot w tyclc h/wq.- - foneo
42) Piętng Runun|ii| - |ortrol

W WYDANIU PO ZL I.50:
1) Ty||ro z-Tobq l d|o Cirblc, 2 wyd._ iongo łlur. H. Wonr filmu ,,Plllnlorl Won:owr,'

Ą Z16.b lo hk - dow{or tn. H. Won
9) s.Holt iolr p|onn|to - |ongo ła3. J. Roroo
!) P'!o Twc; mlłolcl - hąo tdt. z. Xorg|lbt|
5) Wo lo hąo rolrhbr łl0z. J. Polrnbrn|d7) p1tcry nost 2 wyd. -.h,tor!! !;ii t"n].'i śiJ"o'lno _ ro|Ęo l m"* J. Pchrburutlcgo
9) J-ut n|r nogęt do*łe* l l nho
.6) Odrobinę liczędc|o 3 wyd. - longo- | ,,Co mÓi mqż robi w nocy,'
!9) Iy.icrzcze wrÓcirz do mn|c... - longo ł{or. Frod & Forrrlo
| 1) Tok rmufno mi bcz Ocblc..." - tonio ilur. hrd Schrr
l ?) s^'kqao żyć gdy niemo d|o kogo_ toneo tur' W. Don
| 3) Codziert mi ierteÓ bordzie|

blicko.'. |on9o nrcłrytortrlb łtur. J Pc|crÓurrll
|.4) Botiuszko! _ |orlrol rory|rh łtvr' S. Kot'crrrk

DATSZE NR. NR. W DNUKU
w uklodz|c no |orlcpion I rkrzypcc z pcłnym tc|trlcm.

w''yrfkie przoboic nogrone 3q no y'ytoch gromofonowych.

UYydawnitwo Nut ;;N o tY A s G E N A' tYarszawa, Now3l Świat 26' Telefon 239.55'
jV. rg S.


