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,,NOWA SCENA"
WYDAJE TYIKO P?ZEBOJE

W WYDANIU PO 96 GIR.
30) śnosa bez trpści telgo
81) Nie placą Beby - wale anglclrkl
3f) Lotnik to zalotnikl - tango-tor
88) Przytu|' rrściśn|j' poeałuj... 4 wyd. _ tango
84) Mloda wdowa - fo:trot

l) Tyltso z tobą i dla Ciebie' 2 wyd. - tango
z frlma rPlclnlarr Yanrewy'

- slov-for2, Zt$b to tak
A) ffi |ak pioaenka - tengo
ł) Dlu Twei mllośct - tango
6) Weó}a - tango rosy|rbls
o) odlobinę ełmęrcn (B wvd.) - tengo
7) Crtery nogi - lortrot
Ę ttaiptękn|eirza SĘnorina - tango

') 
Ju' nle mogęl - slow.fox

10) ty iWE wlÓclgz do mnie - tango
11) TaL rnutno mi bez ciebio - tango
12) szLoda żyć, gdy niema dl'a kogo - tango
18) Coddeó ml jeste bardziei blistsa... - taBgo mekeyltaósL.
1{) Batiuszkal - lortrot rosylEt
16) Ach' ty mi się taE podobaszt - walc
16) I{iech nilrt o tem nle wio
17) Przepr:aazam
18) Sytrracy
19) Gondolo pł$ó
2O) Ta todna noc
21) Ptogonka o miło ci
E) Jo nte byłen Ciebio wart - tango
28) od mtłości nih stę ute wyh'ęci - elow.fox

z fllmu ,Dwle Joasts' 2 łłyd.
?A) Dl.*zego- właśnle dz|ś? - watc an5|ele&t

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

r tllmu ,Kocbai tylLo mnlo"
27) Kg-cbal tylLo mnle - wale angietskr
^-. z. lllmu -Kocbci tylko mnie'
28) Została nam -p|beenka _ tango
!Q) Najr*odeze tango - taaSo
Qo) Joet Ę|ko iedna miło ć _ tango
Q!) fl""a Zuzanaa gra na fortopianis - toxtrot
Q!) Skonfiskowano t-ango tango
33) Jadzta i ttlmu ,Jadzia'- sloi-tox
Pl) r" pf:zerwy 6mieję gĘ ' t
"u) Ł!*"s:'ffi wspol:nienia 

.

86) W.iern, że nie byłam dta ciebiez lilmu -Tredowoll.37, A-lnnio w to gral t
I filmo .Bolsk t Lolbt.

88) o l'rrmÓrrr|
z tlhnn ,BoleL i Lolek"

ts9) Grectric taqgo

Wszystkie nasze przeboje nagrane są na płytach gramofonowych
WYDAWNICTWO NUT ,,NOWA SCENA'" WARSZAWA, NOWY SWIAT 26

,lv. 6t S.w P. K. O. 82'.10 .

Litografia i sztych nut : J. Konarzewski, Warszawa.

4{t) fycie iest jak błękit nieba _ t&Bso
ł4) odoszlaś, |ak sen - tengo
45) 7Ą jedno głovo - tango
{6) f,ialc TyroteLl (tagda) - walc
47) W majowq rrc - teugo
48) Kobieta }xt |aL r6ła - tango
ł9) Pamiętaez malerltą kawlarenLę _ tango
60) Nie molżna zmuarać do m|łośct - tango
61) Nad LoĘek+..
t) Pogiedz Ęlko 'tak'...EB) Bo ieeteśmy młodzi
6d) Miłość trwała krÓtko
66) To nic nie szkodzi

36) Kto tancrzy waleal?
36) Daj mi tylko jedną noc...
37) Meręi, Madame...
BE) Illona I

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

TELEFON | 2-39-55

- tergfo

- walc auglcltll
_ llotł'-|ox

- tango

- tango

- tango

- kołyeaika
- romanr walc

- tango

- dow-fo:

- 
toxtrot

- tango

- tango

- trDgo

- tengo

- tengo

- trngo

- lortrot
Gdy nad [Ieneoią mRok zapada... - tango
Pada llnieg - ł-Dgo
Zawiodłem się - tango
Gldy z tob1 lafre3ę tango... - tengo
Tango graicie rni... - tango
śhmotno||Ó watg nngtebLl
Powiedz czgr lo warto? ; tango
Szukam ciebie (Nocą) _ tango
Nie p5rtam o ttic... - tengo

P O ZL 1.60

4O) Ada" to nie wYPaa - loxtro't- z ltlóu 'Ada to nie w54radr'
al) Ńie kocbać w tatsą Doc-to gEzoch - t8r8e' z filnu 'Adr to nls wSrPrdat
42) Tak iak t!r... - wdc. 

z fllnL .Aó to nle w5ąlada'
43) śerce znow Gi podam-w nej pielbl - trngo. z lllmu 'Egdetsuszclęśllwla 

śwlrt.
44) Niecb porli sig wino.- - walP. z ttlrnu.'Frcdct-urłcuę|lffir twleit.
46) Dwa pocafunki - rlou-lor' 2 ;rngu-,I)vr dnl v rept
46) To dziwna śIrrc;z... - slow-ior

s Olmu 'f,)wa 
dat w tat['

ł?) w crinziĘu plzy vinio... - walc
łs) xie tak latwo iest Ęć papr-. - glow.lox- z operetld 'Oaby'49) Warażdtn z o1nrętLt 'oaby'_ slow.tor
5o) Pożaruieez kiedyś two{ch slÓw... - łen3o
61) coiazrobĘie nnieqigpodobasz-. - clow.for- z ffimo 'Plpe rĘ lcnl'
52) A tednak ezogoll mt brak- elow-tor

z fllmu ,Papr rIg tenlD
!9) ?"p"Tn{f 9 teu - taasoal) Będzte lople|.- - toxtrot

z lllmu 'Będrlc leplc|'
56) Sam nio-wlem co slę te rrnt stalo - glrlor

z fllmu ,Bgdrlc leplcl'
Ó0) My dwaj - oba cwaj - tortot

z tllmu ,Bgdlte fcglct'
67) Hokus-Pokus - tortrotz lllnu '80 teratÓw crcrę6ela'
68) Habanita

z l|lmu 'Pral m|nletcr taóery.
69) Już nie mogg dhroi kyć...

z tl|mu 
'Pant 

mlnletor tatcły'
fr)) Tak dzlwnle mL..

z lllmu 'Plnl mln|rtcr taóezy'
61) Tak mi wes',aÓ w |g"ew-.

z lllmu .Paa rcdalrtor ezrlctc.
62) A la soble bimbam

Grai skrzypku e wyd.
Ptzy|dz|e takl dztcó
Ja kocham caĘ llwiat,fwe oezy mÓwią "kocbam'Twoie kwiaty
Noc cyga ska
Śpii maleristwo
Kłam
Gdy się n@ zaczylna
Dla Ciebie...
Klement5nra
Penetonarka
T\rlipauy
Wiem ża odieifułz
Miłość pali iek coóce
Codziennie inuł-.
Nie chcę wiedzieć
Panno Zns|u - ta funduję

- wale q'lgdeógLl

- tango
-- taEgo

- fr.xtrot wgglereLl

- tango

- targo
- trngo

- toxtrot

- tengo I ploli
- rlos-fox
- toxtro't

- t''iJo
- tatrto

s7 WYDANIU

- tango

- tango

- Erettt

- taago

- tango

- tango

- tango

- elow-tor

- loxtrot
- tango

- walc angielekl

- lortrot

- elow-tor

- tsuco

66)
67)
68)
6e)
60)
61)
62)
63)
64)
66)
66)
67)
08)
6e)
70)
71)
72)
78)
74)
76)
76)
77)
78)
?9,
80)
81)
82)

- rnnba

- taago

- walc

- tang.l

- dow-lor

- nlo r.n$efdt
z lilmo ,Pan redaLtor szalelo.

63) Taki toś iek tyz ltlmu ,Pan redattos rreL!..
64) UmtÓwilem się z nią na dzle

z fllmu 'Plętro wylot'
65) Sex appeal

z lllmu ,Plgtro wyLt'
66) Dzisiaj ta -t tutro ta

z ||lnu 
'PtQtro wyżcl.

w|ąĘ - tlago

- loxtrot

- quloL-etep


