
NOTTA SOBNA

Wielkie
przeboje

z
filmu :

Co
,O

m0J
mąT'

r0bi
v nocv.l
1. odrobinę szczęścia W miłości . TANGo
2. Cztery nogi ' FOXTROT
3. Najpiikniejsza Signorina ' TANGO
4' Ja.!.uznie mogę ! . sLoW - FoX



2 wEltu PnufBÓJ z FltMU 
',co 

MÓJ MĄż RoBI w NocY?..

JA JT]i NIE MOGĘIPrawo wykonania publicznego

zastrzeione

Słona E. Schleobtera,

Ja nigńcerrciażsię zto-bs lrłri.cić ia nie cJrcę nerrr wsrcich rwaót
A ty? c4i ty .t .- naczsj'czynisz ła złość to wbślrie wtobie tJ$łi

Etefrain

l[rzyka aI. Peter*ursklego .

dB to-Br ilO- EO
ulałłe.eon o b-

voIność zułr6cić:
wsrysttro winisz

&cbcę do H.ns to ty na mdcb

ffi

*t"-ay cbce ci się spać

,. 2. Ja już nie mo-gę to sfuxzrla Er&z

ja chcę zto.bą\flęBzcie r8z rt'

cie - bie
bvć ten

i idź Ja nie chę
Dla.cze.gi ja młm

SLTOTY-FOX,

Copyright t934 bg ,rNotas" Scena", Warsants lv. 6 s.

chę mied cÓł.tę



3

Ja ro.łam ko -{al't Ę rrzyczysz dżtr

Lecz ja marr już te.go dośr! AI.bo ty coś do nnic cnl- jesz

Al - bo do mnie nlc rrle ca - iesz

ju nie E|0-gę nię rnarn Sił .hi c}'cę isc
A

zdecl&'j silę na.resa;te tu al.bg.tam Nech społńJ razunęszcle maml

d'gnrz,@-ła ry-e Eo-b|s| re 7b&

trr mdsz .neić co ia

to wte.dy idź l zo-staw ru e
rr

to tycJorsz wttt

Sztych nut J. Rynczak
zAKŁ. GRAF. E. i Dr. K. KozIANsKIcH' WARSZAWA lv. 6 s.



4

,,N O WA SCEN A"
WYDAJE TYLKO PRZEBOJE

w o 
't 

k o tango rosyjskie sł. E. Schlechter, muz' J' Petersburski

Flefraln

r. a. Wa Ea, tlh lat Nlc nartwźo elę l|'url.}r - So-nlocr}'ł o.dcszła?To o .

,,Tyllo : Totrc i dlo Cicbic.. r.n .
d. Nrl-Slor*t, mur. H. Wcr

r. z. Tyllo zto.Dą |

Dlo lwei milości _ ro.4o rl. A|' Jr|lin. mur. Z. Kccrl&t1.

FLefra.ln

ł 1'".s'" ". 
ot. t

-btęr WcĘź 3Gr - cr' 9 ten

Dlc trveJ'-ul - lo

l^ilo.ć iot piorcnko

Flefraln

rr.r d. J. Wrecł rnur. J' lorrnr

Mlłoś{ljsl tilo - lcn
f,tł;ćJul pb - .en

l.-- fnrtch'rlcalÓ.lę
t8 .- n. lr tto u -

ro-&l
pr -Jr

Wrzydkie przcboia nogrotre sq n plytqch gromofonowych.

Wydrrrnle|wo Nrl| ,.NowA scENA- Wcrrowo' }twy.Świot 2Ó. Tctotoo 2$9.55.
?. :. o.'?fz4(,..

N.6 ,s.

Flefra.tn

l"a' ^)l- -)

zAKŁ. GMF. E.I Dr. K. KozIAŃsKIcH, WARSZAWA


