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4H,,NowA 
scENA"

Ę!l wYDAJE wLKo PRZEBoJE

W WYDANIU PO 96 GR.

1) Abduł Bej' 2-gie wydanie _ foxtrot arabekl
2) Nlesamowite oczy... - tango
3) Pieśll o matce, 3.cie wyd. tango
4) Nie bądź głupi _ walczyk
6) Wa|c zlączyl nas - walc
6) Oetatnia noc - tango
?) Świełe mam baigblti _ elorr'.tox
8) Stary walc - rvale
9) Tyle miłości, 2.gte wydanie - slmp.fox

z filmu ,Jogo Eksceloncja SubJekt'
t0) Zlociste włogki' 2.gie wydanie - foxtrot

I I fllmu ,Jsgo Ekecelcnola Sublekt'
't1) Oj powoli... - tango
1.2) Wszystko ml iedno - tango

i's) feuyś ty wiedziała... 4-te u'yd tango

14) Całuję rączki, 2.gie wyd. - tango

i'5) Dziś bgdziesz moją _ taugo

i.6) Strzeż aię lrrujej uriłości - taugo

i.7) 1tn latl - tango toastowe

i 8) Siup, Marysiul... - tnngo

i 9) Zanadto dobrze cię znam... - slorv.fox
i!0) Marie - tango rentYment.
.J1) Andrjusza - foxtrot rosYjskl
ł2) Narkoza - walo angtclrkt
ł3) Nanette _ tango
i|łt) Marika - foxtrot więgiereki

is) fewś ty mnie zrozumiał, 4 wyd. - tango
el6) Wspomnienia - tango
p?) Nie kocbam Cię - tango
7B) Jola - tango u'lęglerskle
?g) ogtatnia moia miłość - tango
ilo) słowa bez treśei - tango
?1) Nie płacz, Baby - walc aagtcllkl
BZ) mtoik to zalotnik! - tango-for
ł3) przytul, uściśnij' pocałui... 4 wyd. - tango

Fł) ułooa wdowa - foxtrot
6. W WYDANTU. 

,' ,",oo z tobą i dla Ciebie, 2 wyd. - tango
z l|lmu "Pleśn|arz 

Warrzawy'
2) ZrÓb to tat rlorr.fox
3) Miłość jak piosenka - tango
.l) Dla Twei miło ci - taugo

6) WaRta tengo rorYlrkle
6) odrobinę ezczęścia (3 wyd.) _ tango

1) CzferY nogl loxtrot
S) t{aipiiknieJsza Signorina - tango

oi luł. nie m-ogę! - rlou'-|ox

10) Ty ieszezo wr cisz do mnie - tango

11) Tik smutno ml bez ciebte - tango

12) szJroda żyć' gdy nlema dla Logo - taogo
18i Coaziefi ó| ieitÓÓ bardz|ei bl|s|ra... - tango mekrykaór}.
14i AatiuszLat toxtrot rorYlkt
16i Ach, ty mi slę tak podobarzl - wrlc
16) Niecb nikt o tem nle wle - trngo
1?) Przepraszam - trDSo

tl6) Kto faficzy waleat?
B0) Daj mi tylko jedną noc...
87) Meryi, Madame...
88) Illona I

E9) Wezystko już wiem...
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 rnajową noc
48) Kobieta jest jak rÓża
49) |,amiętasz maleóką kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do miłości
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.
67) Pnyidzie taki dzierl
58) Ja kocham caĘ świat
59) Twe oczy mÓwią 

"kocham"60) Twoje kwiaty
611 Noe cyga ska
62) Śpij malerletwo
63) Kłam
6a) Gdy się noc zaczyna
65) Dta Ciebie...
66) Klementyna
67) Pensjonarka
68) Tulipany
69) W|em że odejdliesz
?0) Miłość pali jak słoóce
71) Codziennie inna...
72) Nie cbcę wiedzieć

Po zŁ. 1.50

- q,ale lł|edc rki
- trngo

- tango

- lortrot rgglenkl
- tengo

- tango

- tango

- loxtrot

- taug.r
-- tango

- tango

- rn'ale

- tango

- tango

- tango

- tango
- tengo I pie li

- slow-lox

- foxtrot

- tango

- tango

- tango

- wrle angieleki

- ltor. -fox

- taogo

- telrqo

- tengo

- kołysanku

- romenr rvalc

- tango

- slow-fox

- foxtrot

- tugo
- tengo

- trngo

- tenjo
- tengo

- trngo

18) Bybtracy
19) obndolo płylt
20) Ta iedna noc
21) PtogEnka o mtłoJol
%E) ta nlc Ęlen Clcbtc wart

23) od miłości nikt się nie wykręei - r|orł-ftlx
z fllmu ,Dwle Joasle' 2 wyd.

24) D|aczego właśnie dziś? - r.ole angiclr|rt
z lllmu ,Dwlc Joaale'

25) Ostatnia niedziela 13 wyd. - trnso
26) Mnie ł.ystarczy słÓwko - r|ow.fox

z ftlnru ,Kochal tylko mulc'
27) Koehat tylko mnie - r-ate angielrLt

z fllmu nKocbal tylko mnlc'
28) Została nam piosenka - tango
29) Naisłodsze tango - tango
t|0) Jest tylko jedna mlłość - tlngo
81) Panna Zuzanna gra na fortepianie - lortrot
82) Skonfiskowane tango - trngo
88) Jadzla r ftlmu 'Jedzta'- .low'for
&[) Bezprzerwyśmte|ęotQ " '86) Jttk drogic tą wlpontn|enia

r fllmu .Jadlla'
80) Wlem, że nie bylam dla clebic

r lllnu 
'Trędowate'87) A mnio w to grat

88) O, I'amourt
89) Oreokic tango

- Eltltt

- tango

- tengo

- tango

- trngo

- lortrct
- tel3o

- walc unglehht

- toxlrot

- slow-fox

- ttn8o

Wrzystkie nasze przeboto nagTano gą na płytach gramofonowyeh.
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