
zł,. 1'5o Nr 46

\'liellrr 
grreb1ffi

ooo

$ru; 
Słowa:LudwikaStarskiego
Muzyka : Henryka Warsa

EDITIONS >>NOWA SCENA<< Warszawa



Wielki przeb 6j rfilmu ,,D\MA DNI W RAJLI"

TO DZ'^T!PNJ[. T"ZEEZOOO
(IT'S A STRANGE THING)

Slowa : Ludwik Starski Slow - Fox Muzyka : Henryk Wars
MADERATO

To bardzo często wźyclu Ę- wł:
J'-.

Jest Jakcś pani...Jakl6

Wczoraj ob.dy nt.tlły fakt...Dzlś stę znu.ją zwyk fakt... Kużdy ta-klcb zm'Ila,..

REFR A Tfi

To dziwna tzecz. ja i pu.nl...Wtuśule Ze wczorąi sobie nle. zuanl, a dzlś,

proszę,u dzlś, Juź jedoa o.źywla nas myśl... To dzlwna tzecz.,. Spojrzenle4r6mlech Jaka to dzlwne rrecr...
t-t
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I nagle wsercu od - zy.wa się Błos, I wo-la ten gtos, Ze przyslat ni cle-ble Ty- le lat btą.

ten le-den dJiufi... i nr'rrrr.dtdzie i drogl n&sze sp16t1,I niewiem,czyto sen,czy

To dziwna tzecz, Przeptaszampanią,A-le to dziwnu necz,..ChoĆtt'kłprosta,choĆ kazdy ją zna'ChoĆ

mt r'.-l

ulzwę gwą ma' Choi w|esz,że to ni.łość'Wprosttylko mitość' Jednak to dziwnu
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,,NOWA SCENA"
VVYDAJE TYLKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO 96 GR.

W WYDANTU
1) Tylko z tobą i dla Ciebie, 2 wyd. - tango

z illmu "Pieśnlarz 
\łarrzawy'

2) Zr6b to tak rlow-tox
3) Miłość jak piosenka _ tango
-1) D|a Twei miłości - tango

6) WaRta tango rorYJrkle
ti) odrobinę ezczęścia (3 wyd.) _ tango

?) Cztery nogi - loxtrot
8) Naipiękniejsza Signorina - tango

e) .luł- nie mbgę! - rlorr'.lox

10) Ty ieezezo wrÓcisz do mnie - tango

11) Tak emutno ml bez clebte - tango

12) Szlroda żyG,, gdy niema dla Logo - taugo

18i Coazieó ót ieiteÓ bardz|ei bllsl.a... - tango mekrykaórk.
lłi Batiugz|rat - toxtrot roryJkt
16) Ach, ty mi aię tak podobarzl - walc
16) Niech nikt o tem nle wls - tango

17) Przepraszam - tanSo
18) Bybtracy
19) Gondolo płyll
20) Ta ledna noe
21) Ptoeonka o mtłoJal
fltr) Ja nlc byłem Ctcbtc wart

Wrzystkie naszo prueboto nagrano gą na płytach gramofonowlrch.

23) oa miłości nikt się nie r.ykręci - r|ow.fox
z fllmu "Dwle Joasle' 2 wyd.

24) D|aczego właśnie dziś? - wole engielrLt
z fllmu "Dwle Joasle"

- q'ale nlederlrki
- trngo

- tengo

- |ortrot węglerrkl

- trngo

- tango

- tengo

- loxtrot

- tang.t
-- tango

- tango

- u'ale

- tango

- tango

- tango

- taugo
- tango I pieśli

- slow-fox

- foxtrot

- tango

- tango

- tango

- wale angielaki

- rtor. -fox

- tango

- trrrgo

- tango

- kołysanka

- romang rvale

- tango

- slow-fox

- foxtrot

- tengo

- tengo

- trngo

- taugo

- tengo

- ten3o

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

Abduł Bej' 2-gie wydanie
Nlesamowite oczy...
Pieśli o matco| 3.cie wyd.
Nie bądź głupi
Wa|c zląezył nas
Ostatnia noc
Świeże mam bajgbtki
Stary walc
Tyle miłości, Z.gte wydanie
z filmu ,Jego Ekacelencja SubJekt'
Złociste włoski, 2.gie wydanie
r filmu ,Jego EkecelcnoJa Sublekt'
Oj powoli...
Wszystko ml iedno
febyś ty wiedziała... 4-te q'yd.
Całuję rączki, 2.gie wyd.
Dziś bgdziesz moją
Strzeż się lrrtljej uriłości
lil) latl
Siup, Marysiut...
Zanadto dobrze cię znam...
Marie
Andrjusza
Narkoza
Nanette
Marika

- toxtrot arabskl

- tango
tango

- walezyk

- ualc
- tango

- slo$'-lox

- rvalc

- elow-fox

- toxtrot

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango loastowe

- tnngo

- slorv-fox

- tango eentyment.

- foxlrot rosyjskl

- walc anglelrkl

- tango

- foxtrot więgiereki

86) Kto fa czy walea!?
86) DaJ mi tylko iedną noc...
87) Meryi, Madame...
88) Illona I

39) Wszystko już wiem...
40) Dowidzenia...
41) Tak w źyciu bywa...
a2) Piękne Rumunki !

43) fyc\e jost jak błękit nioba
44) odeszłaś, jak sen
46) Za iedno słowo
46) Walc Tyrolski (Magda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jest jak rÓża
49) |,amiętasz maleóką kawiarenkę
s0) Nie można zmuezać, do miloścl
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.
67) Pnyidzie taki dzieri
58) Ja kocharn cały świat
59) Twe oczy mÓwią 

"kocham"60) Twoje kwiaty
61) Noc cygafiaka
62) Śpij maleristwo
63) Kłam
6a) Gdy się noc zaczyna
65) Dla Ciebie...
66) Klementyua
67) Pensjonarka
68) Tulipany
69) W|em że odejdziesz
70) Miłość pali jak ełoóce
?1) Codziennio inna...
72) Nie chcę wiedzieć

Po zŁ. 1.50

26)
26)

27)

28)
2e)
30)
81)
82)
88)
84)
86)

Ostatnia niedziela 13 wyd.
Mnie wystarczy słÓwko
z ftlnru ,Kochal tylko mulc'
Koehaj tylko mnie
z fllmu 

"Kochal tylko mnlc'
Została nam piosenka
Naiełodszo tango
Joet ty|ko jedna mlłość

86) Wtem, że nlo byłam dla cleble
r lllmu 

'Trędowate'87) A mnio w to graf
88) O, I'amourt
BB) Grecklc tango

10)

11)
12)
13)
r4)
15)
16)
17)
1Łł)
1e)
20)
2t)
22)
23)
21)
2l',)
26'.)
2';)
28)
2e)
30)
31)
32)
33)
9,,

febyi ty mnie zrozumiał, 4 wyd. - tango
Wspomnienia
Nie kocbam Cię
Jola

- tango

- tango
_ tungo u'|ęglerskle

ogtatnia moja miłość - tango
Słowa bez treśei _ tango
Nie płacz, Baby - walc anglcllkl
Lotoik to zalotnik! - taugo.lor
Przytul, uścil3nij' pocałui... 4 wyd. - tango
Młoda wdowa - foxtrot

- mtrat

- tango

- trngo

- tango

- taugo

Panna Zuzanna Bra na fortepianie - tortrot
Skonfiekoqfano tango - trugo
Jadzla r ftlmu ,Jedzta'- rlow-fox
Bez przerwy śmie|ę EiQ " 'Jrrk drogic aą wrponnteuia
r fllmu .Jadzla'

- tango

- rlow-fox

- wole engielrLl

- tango

- tango

- trugo

- lortrot

- tal3o

- walc unglehbl

- loxtrot

- slow-fox

- tango
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