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ANIGHT IN BARCELONA

TANGO Muzyka : Alfred Schidltz
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,,NOWA SCENA"
WYDAJE TY1KO PSZEBOJE

W WYDANIU PO 96 GIR.
3D) śIoca bez trc ci telgo
81) Nie placą Beby - walc englclrkl
3f) Lotnik to zalotnikl - tango-lox
88) Przytu|' rrściśn|i' poeałui... 4 wyd. - tango
84) Mloda wdowa - fo:trot

8) ffi lak piosenka - trnso
ł) Dlu Trei mllośct - tango
6) Weó}a - tango rosy|rkls
o) odlobine ałłzrytrdn (B wvd.) - tango
Ę Crtety nqgi - lortrot
Ę ttaiptękn|eirza SĘnorina - tango

') 
Ju' nle mogęl - slow.fox

10) T' iwa wlÓclgz do mnie - tango
11) TaL rnutno mi bez ciebie - tango
12) sztoda żyćn gdy niema dla kogo - tango
18) ooddeó ml jesteś bardziei blistsa... - tango mekeylraórL.
1{) Batiuezkal - lortrot roaYltst
16) Ach' ty mi się taE podobaszl
16) I{iech niH o tem nie wio
17) Przepr:aazam
lt) 9yilracy
19) Gondolo pł$ó
2O) Ta ledna noc
21) Ptogonka o miło6ci
D| Jl nle byłen Ciebio wart
28) oa mPości niH etę ute wyh'ęci _ slow.fox

z fllmu ,Dwle Joasts' 2 wyd.
?A) Dl^*zego- właśnle dz|ś? - watc ang|ele1l

z lllnu -Dwlc Joaelet
2b) Oetatnia niedziela 12 wy&
36) Mnie *-ystarczy słÓwko

r tllmu ,Kocbaj tylLo mnlo"
27) Kg-cbat tylLo mnle - wale angielekr
^.- Ł?|lmu .Kocbci tylko mnie'
28) Została nam 

_p|beenka _ tango
?9) lti.łodeze tango - tanSo
Qo) Joet Ę|ko iedna miłotlć _ tango
?l) łl""a Zuzdrlna gfa na fortopianie - toxtrot
Q!) pkonfiskowano [ango tango
38) Jadzia i ttlmu ,Jadzia'- gloi-tox
Pl) r" pĘzerwy 6mieję BĘ ' ź

'u) Ł1*"s?'* wspon:nienia 
.

36) W.iern, żo nie byłam dta ciobiez lilmu -Ttedowr t
e?, A-lnnio w to gral t

I filmo .Bolsk t Lol-o}-
88) U l'rrmÓrrrt

z tlhnrr ,BoleL i Lolek"
89) Grectric taqgo

- loxtrot
- tango

- walc angiolrkl

- lortrot

- elow{or

- tauco
Wszystkie nasze przeboje nagrane są na płytach gramofonowych
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4{}) fycie iest jak błękit nieba _ tango
ł4) odeszlaś, |ak son - tango
45) 7Ą jedno słowo - tango
46) Srale TyroteLl (tagda) - welc
47) w majowę rrc - tengo
48) Kobieta }xt |aL r6ła - tango
ł9) Pamiętasz maleftą kawlarenLę - tango
60) Nie mdna lmuueć do Bl|oÓGt - tango
61) Nad LoĘeką...
t) Pogiedz Ęltso .tak'...
EB) Bo ieeteśmy młodzi
6d) Miłość trwała krÓtko
66) To nic nia szkodzi

35) Kto tancrzy waleal?
36) Daj mi tylko iedną noc...
37) Meręi, Madame...
EE) Illona I

39) Wszystko już wiem...
4O) Dowidzenia...
41) Tak w życiu bywa...
42) Piękne Rununtsi

TELEFON | 2-39-55

Grai skrzypku e wyd.
Przy|dz|e takl dztcó
Ja kocham caĘ tlwiat,fwe oezy m6wią 

"kocham"Twoie kwiaty
Noc cygatiska
Śpij malerlstwo
Kłam
Gdy aię n@ zaczyn'a
Dla Ciebie...
Klement5nra
Penstonarka
Ttrlipany
Wien że odoifuz
Miłość pa|i iek cofice
Codziennie iuua-.
Nie chcę wiedzieć
Panno Zoe7a - ta funduię

- targfo

- wrtc auglcldrt

- 6tes'-f6a

- tango

- tango

- tango
_ kołyeailka

- romanr walc

- tango

- dow-fo:

- 
toxtrot

- tango

- tango

- trngo

- tengo

- tengo

- trngo

- lortrot
Gdy nad sleneoią mRok zapada... - talgo
Pada śuieg - tengo
Zawiodłen się - tango
Gldy z tobg lafrez.ę tango... - tango
Tango graioie rni... - trnSo
Samotno Ó walo anglelrLt
Powiedz czgr to wa o? ; tango
Szukam cieble (xocą) _ tango
Nie pytam o ttic... - trngo

- wale n.tgdeógkl

- tango
-- tango

- fr.xtrot wgglerell
- tango

- targo
- tsngo

- toxtrot

- telgo I pto|ó

- elos-lox

- tortrot

- trnJo
- taf,to

W WYDANTU

- slov'-for

- walc

- tsDgo

- tango

- metat

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango

- elow-tor

66)
67)
68)
6e)
60)
61)
62)
63)
64)
66)
66)
6u)
68)
6e)
70,
71)
72)
78'
74)
76'
76)
77)
78)
?9,
80)
81)
82)

l) Tyltso z tobą i dla Ciebie' 2 wyd. - tango
r filma ,Pblnlarr Yanrewy'

2, Ż b to taL

P O ZL 1.60

4O) Ada" to nie wYPeaa - lo:tro't- z illóu 'Ada to nig w51redr'
al) Ńie kocbać w tatsą DoG-to grzech - targe' z filnu 'Adr to nls wsrPrdat
42) Tak iak t!r... - wrlc. 

z flln .Aó to nle w5ąlada'
4$ ś;rce źnow Gi podam-w nei pie$l - t.ngo. z lllmu 'Eodgtsurzcłęśllwla śwlet.
44) Niecb porli aię wino.- - ralg. z tllruu.'Frcdct-uełoę|ltwlr twleitl
46) Dwa pocafunki - rfou-lor

' 3 firrri{,I)va dnl v rfpt
46) To dziwna śłNiz... - slow-lor

z tllmu 'f,)vr dui w Llu'
ł7) w t}rinzi4g plzy winio... - welp
ł8i Nie tak latwo iest być papr-. - alow.lox- z operctld ,Oabyt
49) Warażdtn z operętLl 'ołby'_ s|ow.tor
5o) Pożaruieez kiedyś two{ah ilÓw... - łe38o
61) coiazrobĘle nnieqigpodobasz-. - clow.for- r filmo 'Pepr .Ę rcnl'
52) A tednats ezOgo6 mt brak- elow-tox

z fllmu ,Papr r{9 lenlD
!9) !"p"pnlt 9 teu - taaso
54) Będzle lople|.- - foxtrot

z lllmu ,Bgdrlc lcplcf'
56) Sam nio-wlem co slQ !e Erną stalo - gloł.lor

z fllmu ,Bgdrlc leplct'
56) My dwai - oba cwaj - rorrlot

z tllmu ,Bgdlto fcplct'
67) Hokus-Pokus - tortrotz tllno '80 heratÓr lrcrę ela'
68) Habanita - rqnbaz l|lmu 'Peal m|nletcr taóezy.
69) Już. nie g$9.dhroi bryć:.. - taagoz tl|mu 

'Pant 
mlnlltor tatcły'

fr)) Tak dzlwnle mL.. - walcz ||lmu 'Plnl mln|rtcr taóezy'
61) TqŁ mi wes',aÓ w |g"ew.. tan*.rz lllnu .Pea rcdalrtor enlclc.
62) A la soble bimbam rlow-torz lllno ,Pan redaltor szalele.
ffi) rę.Ęi toś iek.Ę. . . - - rrlc rnglelllt

z ltlmu ,Pan rcdattos EtL!..
64) UmÓwile-m Pię z nią na dzlew|ąĘ - tlago

z f|lmu 'Plętro wylot'
65) Sex appeal 

- toxtrotz fllmu ,Plgtro wyLt'
66) Dz|siai B 

-! tutro ta - qutot.etep
z l|lnu 'P|gtro wyżcl.


