
zł.1,50 Nr. 59

Wielki przebói z Iilmu

ą}b7 Śo

)\N$rrl l\LL>
}}t-

JURAI.IDOT
HNAAS

RSZAWA

-:

Muzyka:
.NOWA SCENA. WA

f. (/

łrl
,/ o\a

EDITIONS

1



WIELKI PRZEBÓJ Z FILMU ,,PANI MINISTER TAŃCZY,,
oo

JUZ NrE MOGS DTUZ&J KRYS
I CAN CONCEAL IT NO LONGER

TANGO
Słowa z Jerzv Jurandot Muzyka : Henryk Wars

Przepraszum paalą, ie nle-po - ko-Ję" Przepraszam pa.ntą mu.sia-tem przyjść, Nle Jestem
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dt:u.żei kryć,-Co we mlie pto. nle,- Jak mi tętnią skro - uie, --

rwie.o._ Już nle mo-Eg dłu-żej kryć, 

- 
Jak brak ml Głśnle dzief na
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nie - bie Gdy nie wi- dzę cię . . . 

-

Przed snutkiem chronlć się chcę I nie mam

kąd, 

- 

Tęskno-cie bronić się chcę 1 nie wiem jak...

Jak bar - dzo !tri, Chy-ba nikt na zle - ml-źle

Nie mt - to - wat

N. 59 S.ur.
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H,,NowA scENA"
Ę}l wYDAJE TYLKo PRZEBoJE

W WYDANIU PO 06 GR.

Abduł Bej' 2-gie wydanie
Nlesamowite oczy...
Pieśli o matce, 3.cie wyd.
Nie bądź głupi
Walc złączył nas
Ostatnia noc
Świeże mam bajgbtti
Stary walc
Tyle miłości, ?-gte wydanie
z filmu ,Jego Ekscelencja Subjekt'
Złoeiste włoski, 2.gie wydanie
r filmu ,Jego EkscelcncJa Subfekt'
Oj powoli...
Wszystko mi iedno
febyś ty wiedziała... 4.te u'yd
Całuję rączki, 2.gie wyd.
Dziś będziesz moją
Strzeż się lrrrrjei rrriłości
100 latl
Siup, Marysiu!...
Zanadto dobrze cię znam...
Marie
Andrjusza
Narkoza
Nanotte
Marika
feby6 ty mnie zrozumiał, 4 wyd. -Wspomnienia
Nie kocham Cię
Jola
ogtatnia moja miłość
Słowa bez treśei _
Nie płacz, Baby
Lotaik to zalotnik!
Prz5rttrl, uściśnij' pocałui... 4 wyd. -Młoda wdowa

W WYDANI
1) Tylko z tobą i dla Ciebie, 2 wyd. - taBgo

z lllmu "Pieśn|arz 
Warrzawy'

2) hob to tak rlow-fox
il) t{itose iak piosenka - tango

4) Dla Twei miłości _ taugo

6) Wanta tango rorYJekle

6) odrobinę ezczęścia (3 wyd.) _ tango

?) Cztery nogi - loxtrot
8) Naipięknieisza Signorina _ tango

e) .luł- nie mbgę! - _ rlou..fox

10) Ty ieezcze wrÓcisz do mnie - tango

11) Tak smutno ml bez ciebie - tango

12) sz|roda żyć' gdy niema dlq Ęogo - tango

r3i Coazieó ól 1eit& bardzlej bllska... - tango meklykaólk.
14i Aatiugzlra! - toxtrot rorYtkt
16) Ach, ty mi aię tak podobaszt - walc
16) Niech nikt o tem nle wls - toago

17) Przepralzam - trlgo
18) Bybtracy - mtr't
19) Gondolo płylt - tango
20) Ta jedna noc - tango

21) Ptoeenka o m|łoścl - tango
E) Ja nlo bylem Qlebtc wart - tanSo

1)
2)
3)
4)
6)
6)
1)
8)
e)

10)

11)
72)
13)
l4)
15)
16)
77)
18)
1e)
20)
27)
22)
23\
24)
25)
26)
27)
28)
2e)
30)
31)
32)
33)
34)

\iVrzystkie nasze przebote nagrane

86) Kto ta ezy walea!?
36) DaJ mi tylko iedną noc...
$7) Meryi, Madame...
38) Illona I -39) Wszystt<o iuż wiem...
40) Dowidzonia...
4t ) Tak w źyciu bywa...
a2) Piękne Rumunki !

43) fycile ioet jak błękit nioba
44) odeszła6, jak sen
46) Za iedno słowo
46) Walc Tyrolski (Magda)
47) W majową noc
48) Kobieta jost jak rÓża
49) I)amiętasz maleriką kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do miłości -51) Nad kołyską..
62) Powiedz tylko "tak'...63) Bo jesteśmy młodzi
64) Miłość trwała krotko
56) To nic nie szkodzi
66) Graj skrzypku I wyd.
5?) ?rzyidzio taki dzieri
58) Ja kocham cały świat _
59) Twe oczy mÓwią "kochams -
60) Twoje kwiaty
61) Noe cygafiska
62) Śpij male stwo
63) Kłam
6a) Gdy się noc zaczynĄ
65) Dla Ciebie...
66) Klementyna
67) Pensjonarka
68) Tulipany
69) Wiem że odejdzieez
70) Miłość pali jak ełoóce
71) Codziennio inna...
72) Nie cbcę wiedzieć

U Po zŁ. 1.50

28) oa miłości nikt się nie r'ykręci -z fllmu "Dwle Joasls' 2 wyd.
24) Dlaczego właśnie dziś?

z fllmu "Dwle Joasle'
25)
28)

2?)

28)
2e)
30)
81)
B2)
88)
84)
86)

Ostatnia niedziela 13 wyd.
Mnie rł'ystarczy słÓwko
z ftlnru ,Kochal tylko mnlc'
Koehaj tylko mnis
z fllmu "Koehaj tylko nrnlo'
Została nam piosenka
Najsłodszo tango
Jost ty|ko jedna mlłość
Panna Zuzanna grn na fortepianie -
Skonfiekowano tango
Jadzla r ltlmu ,Jadzta'-
Bez przerwy śmie|ę ElQ " l -Jnk drogic aą weporunienia
r fllmu .Jadzla'

86) Wlem, że nio byłam dla clebie
r tllmu 

'Trędowatr.87) A mnie w to graJ
88) O, I'amourl
BD) Greckie tango

gą na płytacb gramofonow5rch.

toxtrot arabrkl
tango
tango
walczyk
rralc
tango
elow-fox
rvale
slorv-fox

toxtrot

ta ngo
tango
tango
tango
taogo
tango
tango toastowe
taugo
slorv-fox
tango aentyment.
foxLrot roryjski
wele anglelekl
tango
foxtrot więgierrki
taDgo
tango
tango
tango u'lęglerskls
tango
tango
walc anglelrkl
tango-tox
tango
foxtrot

u'ale wlede nki
tango
tango
lortrot uę3lerrkl
tango
tango
tango
foxtrot
tangrl
tango
tango
rł.ale
tango
tango
tango
tango
tengo l pieÓó
elow-fox
foxt rot
ta ngo
tango
taugo
wale angiolahi
rlor. -fox
tango
tarr go
tango

kołysa nka
romang rr.ale
tengo
slsrp-fox
foxtrot
teugo
taago
taugo
tengo
tengo
tengo

rlow-fox

wole angielrkl

tango
rlow-f o x

wolc anglelekl

tango
tango
talgo
lortrot
trugo
rlow-fox
foxtt ot
tan3o

watc unglebhl

tortrot
slow-fox
tango
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Litografia i szĘch nut J. Konarzewski, Warszawa.
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