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,,NOWA SCENA''
WYDAJE WLKO PRZEBOJE

W WYDANTU PO 96 GR.

31) Nie placz, Baby - walc aaglcbkl
32) Lotoik to zalotnik! - tango.for
33) Przyttrl, uściśnij' pocałui... 4 wyd. - tango
&1) Młoda wdowa - foxtrot

1) Abduł Bej' 2.gie wydanie
2) Nlesamowite oczy...
3) Pieśll o matco, 3.cie rvyd.
4) Nie bądź głupi
6) Walc zlączył nas
6) Ostatnia noc
?) Świeże mam baigblti
8) Stary walc
9) Tyle miłości, 2.gte wydanie

z filmu ,Jego Eksccleucja Sublekt'
70) Zloeiste włogki' 2.gie wydanie

r fllmu ,Jego EkecelcnoJa Sublekt'
11) Oj powoli...
12) Wszystko ml iedno
13) febyś ty wiedziała... 4-te rr'yd.
14) Całuję rączki, 2.gie wyd.
15) Dziś będziesz moją
16) Strzeż aię lrrr'ljej uriłości
17) 100 latl
18) Siup, Marysiul...
19) Zanadto dobrze eię znam...
20) Marie
21) Andrjusza
22) Narkoza
28) Nanette
24) Marika

- loxtrot arabrkl

- tango
tango

- walezyk

- walc

- tango

- elorr'-lox

- rvale

- elmv-fox

- toxtrot

- tango

- tango

- tango

- tango

- taugo

- taugo

- tango toastowe

- tnngo

- slorv-fox

- tango eentyment.

- foxtrot rosyjskl

- walc anglslrkl

- tango

- foxtrot więgiereki

tf6) Kto taficzy walea!?
86) DaJ mi tylko jedną noc...
87) Meryi, Madame...
88) Illona I

39) Wezystko już wlem...
40) Dowidzenia...
41) Tak w życiu bywa...
42) Piękne Rumunki !

43) fyche jost jak błękit nieba
44) odeszłaś, jak sen
46) Za iedno słowo
46) Walc Tyroleki (Magda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jest jak rÓża
49) |,amiętasz maleóką kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do miloścl
51) Nad kołyską...
62) Powiedz tylko ,tak'...
68) Bo jesteśmy młodzi
64) Miłość trwała krotko
56) To nic nie szkodzi
66) Graj skrzypku I wyd.
6?) Pnyidzie taki dzierl
58) Ja kocham caĘ świat
59) Twe oczy mÓwią 

"kocham"60) Twole kwiaty
611 Noe cyga ska
62) Śpij maleristwo
63) Kłam
6a) Gdy się noc zaczyna
65) Dla Ciebie...
66) Klementyna
67) Pensionarka
68) Tulipany
69) W|em że odejdzieez
70) Miłość pali jak słoóce
71) Codziennio inna...
72) Nie cbcę wiedzieć

- rr.ele rł|edc nki

- tango

- tango

- lortrot rręglerrk|

- tango

- tango

- tango

- loxtrot

- taog.r
-- tango

- tango

- rł.a|e

- tango

- tango

- tango

- tango
- tango I pietlli

- slow-tox

- foxtrot

- tango

- tango

- tango

- wale angieleki

- ttor. -fox

- tango

- tarrqo

- tango

- kołysanka

- romens rvale

- tango

- slow-fox

- loxtrot

- tengo

- tango

- tengo

- teago

- tengo

- trngo

25| febyś ty mnie zrozumiał, 4 wyd. - tango
26) Wspomnionia
2?) Nie kocham Cię
28) Jola
29) ogtatnia moia miłość
30) Słowa bez treśei

- tango

- tango

- tango u'lęglerskle

- tango

- tango

w WYDANIU Po zŁ. 1.50

- mtrtt
- tengo

- trngo

- tango

- taugo

1) Tylko z tobą i dla Ciebie' 2 wyd. - tango
z ltlmu "Pleśnlarz 

Warrzawy'
2) Zr6b to tak rlow-fox
3) Miłość jak piosenka - taugo
.*) Dla Twei miłości - tengo
g) Wanm tengo rorYlrkle
6) odrobinę szczęścia (3 wyd.) _ tango

?) Cztery nogi foxtrot
a) naipiiknieJsza Signorina - tango

s) luł. nie m-ogę! - rlorr'-tox

10) Ty ieszezo wrÓcigz do mnie - tango

11) Tik tmutno ml bez ciebte - tango

12) sz|roda żyć' gdy niema dla Logo - tango

18i Codzieó ó| ie-rtÓÓ bardz|ei blle1a... - tango meLrykaór}.
14i AatiuszLat - toxtrot rorYlkt
16i Aeh, ty mi slę tak podoba&l - walc
16) Niecb nikt o tem nle wls - tango

17) Przepratzam - tango
18) Bybtraey
19) Gondolo płylt
20) Ta ledna noc
21) Ptorauka o mtłoJol
%E) ta nlc Ęlen Clcbtc wart

23) od miłości nikt się nie wykręei - rlow-f<lx
z fllmu ,Dwle Joasle' 2 wyd.

24) D|aezego właśnie dziś? - wole angielrkt
z lllmu ,Dwle Joaale'

26) Ostatnia niedziela 13 q'yd.
26) Mnie wystarczy słÓwko

z ftlnru ,Kochal tylko mulc'
27) Koehaj tylko mnie

z fllmu 
"Kocbaj tylko mnlc'

28) Została nam piosenka
29) Naisłodsze tango - tango
e0) Jest tylko jedna mlłość - tugo
81) Panna Zuzanna gra na fortepianie - tortrot
82) Skonfiekowane tango - tengo
88) Jadzla r ftlmu 'Jedzta'- .low-fox
&l) Bez przerwy śmte|ę otQ " '86) Jnk drogic tą wlponn|enia

r lllmu .Jadlla'
80) Wlem, że nlo byłam dla clebicl tllnu 

'Trędowate'87) A mnio w to grat
BB) O, I'amourt
BB) Greckle tango

- ttngo

- rlow-fox

- r'ale angieleLl

- tango

- lortrot

- ten3o

- walc unglebhl

- torlrot

- slow-tox

- ttn8o

Wrzyrtkie nagze przoboto nagrane są na płytach gramofonowych.
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