


Przebojowe tango z filmu,rAda, to nie w54rada"

Nie lrochać w talrą noc' to $rzech
(LOVE ME THIS NIGHT)

TilNGO Mrrzyka z Zygrnurnrt WiechlerSlowa z Jerzy Jurandot

I u -ćry. sll- niej.szą
Nłd gło.wa-ml dro-gl

t. MoźqazamknĄ ,ser.ce
z. śwtrt zx-to-nąłwkstęźy

nt -łoś - clą
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taZ - cl.*ł'
dy - szlt

z twlerdz,
szluk,

A

R.E'FA A TJV

$rIa.ką noc tto6lat.by Ftę-zy
Noc Jest bl!*to' aoŁ-Ei-łoś-ctą

Ser.ee.wplersl tłu-cze slę loc to grzech, Gdy sercu se!-ct brłt

Bezte-go pus.ty dźwięk na śmlech I wl-go tra-ci smuk.
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t4ość wcbodztw tłką noc
f";:i.; Nte kochłćw taką



tęshnlą seria kto6 rnl.ło6.ct wrrt Jak ty' Ktof

deJ śnt Jat. Ja. Czy dzleii czy clęznłn,To gtzecilfż :bo - jęt - !rr,_

Przyjemnte z so - bą nrm W tę dztw4Ą' Pl . ja - nĄ ko-c[ać w ta.tą

loc to grzecb, Kocbaj-ny p6 -kt czls' . Ntech nl-tość wejdzle w krefr l nyśl,Nlech

por-rle dztg I nus!
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,,NOWA SCENA''
WYDAJE TYIKO PRZEBOJEI

W WYDANIU PO S6 GR.

18) Slup, Mar3rslu!... - tengo
19) Zanadto dobrze cię znam... - rlorv.|ox

28) Jole - taugo wtęgtcrrkte
?0) &tatnia mota milość - tango
Q Slora ber _trellct - tango
!t) l{!c płaeą Baby - wato angtclrhl
!ą lotn|k-to ralotntkl - 1"'tgo.foi
!8) łIrytul u.śGrśdj' pocałuj... 4 wyd. - tauto
sł) eda gdora - furtrot

1) Abdul Bel, 2ale wYdanie
2) Nlesamowite ocly...
Si neffi o matoc' 3'cle wyd'
łi Nio bądź głupi
6i walc zlączyl nas
6) Ostatola noc
?) Świele mam bajgiełki
8) Stary walc
nt 

T{,1*S:l$t,,?ni""Tilt 10,i"".,,
10) Ztocistc w-łoeki9 Z.gie wydanie- r tllmu 'Jegg Etrcelenoie Sublctt'
11) Oi powoll...
12) Wszystho ml fedno
18) 2oby6 ty wteda|ałe... 4.te rvyd.
l{) cahiję iączki' 2.g|e wyd.
16) DaiŚ Ędziesz moią 

-
16) Strzeż się mtljoi uriłości
17) 100 latl

36) Kto tatlczy waleal?
s6) Dai m| tylko tedoą DoG...
8?) Merę|, Madame-.
88) Illoual
39) WszystEo już wiem...
{0) Dowidzenia...
{1l Tak w życiu bywa...
42) Plękne Rumunkil
{i}) fycte jost jak błękit nieba
{4) odeszłaś, iaE sen
46, 7Ą iedno słowo
46) Watc Tyroleki (MaBda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jest jats rÓża
49) l)amiętasz maleóEą kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do mtłoÓci
61) Nad kołlrgką...
62) Powiedz tylko 

"takt...63) Bo iesteśmy młodzi
54) Miłość trwała krÓtko
65) To nic uie szkodzi
66) Graj skrzypku C wyd.
57) Pnyidzie taki dzieó
68) Ja koeham caĘ śwlat
69) Twe oczy mÓwią 

'kocham'60) Twoie kwiaty
61) Noc cygartska
62) Śpri malerlstwo
6i}) Kłam
Ę) 9av się noc zaczyna
66) Dta Cieble...
66) Klementyna
67) Pensjouarka
68) Tulioanv
99) wi"- ż6 odeidziesz
!9) viłość pali iat doóee
7l) Codziennie inna...
?2) Nie chĘ wiedzieć

- walc r'lodcńrh|

- trngo

- laogo

- lortrot n.ę3larrll
- trngo

- tengo

- tengo

- foxtrot

- teogo

- tango

- tengo

- walc

- taogo

- tango

- teugo

- trlgo
- trago I ptoĆ
-- dow-lox

- toxlrot.

- tugo
- tengo

- trugo

- rnle englelrkl

- rlow-fox

- tango

- tango

- trngo

- kołyreukr
- rornant rvlb
- taugo

- do*-for
- loxlrot

- trngo

- tlngo
- teogo

- trngo

- tongo

- tra3o

- fortrot rrabrkl

- ttngo

- t.Dgo

- wnlcrYk

- rn nle

- tnngo

- slorv-tox

- xalc

- slmv-tox

- loxtrot

- tango

- taugo

- tango

- tango

- tnngo

- tengo

- tango toastows

20) Marie
21) Andrjusza
22) Narkoza
28) Nanette
24) Marika

- taugo aentymcnt.

- fortrot roryjakl

- walc anglebkl

- taEgo

- |ortrot wtęg|cnht

- tango

- tango

26) febyś ty mnie zroeumlał' 4 wyd.. . tango
ffi) Wspodnlenia
27) Me kocbam Cię

1) Tvllo z tobą t dle Clsble' 2 wyd. - taBgo
- r -fltnu ,Plclahrr WrnrawY'

2} żrÓb 6-tak elow.tox
gi unoec iak plosenla - tango

ł) nn Twe| ml}oer - tango

Ci Wanfa - tango roeYtrklc
6i odrobtoę szezęścta (8 wyd.) - tango

Zi Cztery riogt rortrot
8) Naiptęknlc|eza Stgnorlna - tgngo
g) łui. ilte mogęt - elos.|ox

10) Ty iulłze *rÓciez do mnle - tan3o
11) TrL- surutno ml bez cteble - tango
12i s'koda żyć, gdy nlema dla Logo - taogo
13) Codziefi ml iesteś bardzioj bligLa... - trngo mekeykańrk.
1ł) Baiturzhal toxtrot rolyJht
16) Ach' ty mr rię tak podobaez1 - walc
16) lłlech nlkt o tem nle wle - teD3o

W WYDANIU PO ZL 1.60

- tengo

- mlltt
- trngo

- tango

- trngp

- trngo

28) od miłoścl nlkt slę ule r'ybęci - rlow-ior
r ltlmu ,Dwlc Jomle't wyd.

2ł) Dlaezego właśnie dziś? - lr.rle rag|clrki
r ftlnu ,Dwlc Joaets'

25) Ostatnh nledziela 18 wyd.
26) Mnie *.ystarczy słÓ*'ko

r ttlmu ,Xochal tylho mnlc'
27) Kochaj tylko mnle

r lllmu ,Xochal tyllo mnlc'
28) Została uam p|osenka - tango
29) Natałodszo tango - lrugo
Bo) Jest tylko jedna nilo6ć - ttngo
31) Pannq Zuzanna gra na tortepianie - tortrot
82) Skonliskowano tanno tengo
88) Jadzia i ftlmu ,Jrdrtar - rlos-lox
34) Bee pnerwy śmteĘ tiQ ' l - lortrot
*) j"r[_Xi$lt"i$ wspomnienia - tanso

1?) Przeprttzaur
18) Sytlracy
19) ooldolo płyt
tOl Te tedna noc
n) Ploloafe o mlloÓcigA n nb bybm Clebie wart

s6) 'tilietn, ża nio bylam dla cięlłic
r lilmu 'Tę<lou.atl.qą Ą mnie w to grej

BB) O, I'amourl
S0) Greelrie tango

sleuyatkie nasze przeboie rragranB są na płytach gramofonowJre.b.

- tanso

- slos-fox

- u'alc rngtclrki

- walo ragblllt

- fortrot

- rlow-tox

ui"alłtlclwo ||,ut J|ow^ tc!xA', w^lslAv't xov'Y śY' IAI r.
I E L. futi"t[ P. f,. O. llrl[

Litografia i szĘch nut J. Konarzewski, Warszawa
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