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REFB,AIN

o - czy, kt rych nie ma t* ołl wie-lu |at',.

u - koehane us - ta, kt ro zabrał mi

A jednpk w noc każdą widzq je we Ta.lrsĘ ża-Ą w roku

i wzywa-ją mnio. Zapł*ka-ne o -

Ca-ło-wa-ne szero- kl

zapofnniane o - etY, mej dzierrczSrny

Za.pł'a- ka-ne latz niuonych }at Ę.lepszyd lat .

.lV. 8r S.rrr Litogn"afia i szĘcltnut J. I{ongrzeu'ski, Warszanaa



,,NOWA SCENA''
VVYDAJE TYLKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO 95

|) Abduł lr|, 29b wydqnlr
2) Nflernorllrr ccrt...
!) Prm e moico, 3-ch tld.
4) Nlo bqdź 9ł|ł|
5) Wolc rlqcey' ncr
Ó) ortanle noc

D Św|rte mcm bo;gr|kl
t) Slcry wclc

GR

- |ołhcł rrÓłl
- lregn

- trąr
- rdrlt
-tl.
- }glttc

- 
jct+r

- rdc

- rlow-lcr

- fcdrd

- la.lto

- łcago
-- lonrg|o

- tcngo

- fonCc

- tcatc

- tcngc locrlcwo

- fcngo

- do*{or

- |gno roaĘnrdcho

- bdroł roąFH

- wolc ong|o|rł|

- |ołreo

- lorfrot vqghrrH

- toago

- longc

- łcnjo wq1lrr*b

- l.neo

- lcntc

- lcngo

_ }ontc rcrflrbł

w wYDANIUPo zŁ. t.50

to) Słowo bor hoćcl
9|) Nh Płocr, Boby
32) Lołn|l lo ro|ołn|!|

39) Wrryrlko pr wbm...
40) Dowldronlo...
4f) Toh w tyclu btr....
4ł Plrti. Rumunłil
{3) fvclc io| [ok błrln n|obo
4,l) odrrzłol, iok ron
15) Z, |cdno rłowo
4Ó) Wolc Tyrolrk. (ł{ogdo)
1T) W molowq noc
48) Koblcto |rrl |ok rÓto

Ó0) TwoIc kwioĘ
Ó|) Noc cygo r|ro

t Ó) Nlcch nllrt o lrm nil wlr
| 7) Przcprottorn
18) Syblrcy
t 9) Gondolo phnl
20) To ledno noc
2t) Ptorrnko o mlło|e|
Ż) la nil byłcm Cicbir worł

23) od miloÓc| nlk| rtq nir wykąci
r fllrr .,Dvlo Jocrto" 2 r.fd.

24) D|ocrqo w|oćłr|r drit?
r llnr ,,Dyl. Jocrh"

25) Ottotnio niodriolo | | wyd.
2Ó) |.{nic wyltorcry rłÓwko

r il|rrru ,.Kocho| trłlc no|r.'
27) Kocho| Ę|ko mn|o

r Hlw ,.xcch.ł s'c rnnlr-
B) Zorłolo ncm p|oron|ro

no pfifloch gromo{onowYch.

33) Prryłu|, uĆc|ćnl|, pooofu|....4 wyd._ ta;o
34) ł|łode wdowo - ldrof
35) Kto hrlcry woho|? - wc|o w|rJrłrl
3Ó) Do| m| Ę||ro Fdrq noc.. - tcąc
37) łtrnc, łlodomr... - |lnjr
38) |||onol - t.drun węhrr|l

- |rłgl
- ro|c gĘdr
_ }.Ęd.r

- tr||c

- trltr

- trtqr

- Lar.f
_ tłtgo

- tcCo

- lcnlo

- wclc

- tonlo

- lcngo

- tQnt|o

- lcajc

- frąo

- h{tt!

- riltt

- f*rgo

- tcnjo

- tonp

- tango

_ rl.ow-łor

- ęc|c crylelrlJ

- lcngo

- rlow-br

_ rck rryt.rlrł|

- fcngo

9) TyŁ milo.c|, ?ł|ł wydon|.
r f,arv ,Jolo Elrol.nt $Ó|.ł|,.

fO ltocrlr wlorh, 2{b rłvdcnlr
r fi|anr .,Jrto Ercr|rn{r trł|rl|''

1l) Ol powoli...
| 2) Wlryrłlro ml |odno
t 3) frbr Ę wlrdr|oło... 4.t'r rłyd.
t4 Cołuh Ęcr!r|, 2.9b wyd.
t5) Drll b1d:fmr moiq
1Ó) S|rrrt r|1 mo|r[ nrlło|c|
17) too br
t8) Slrrp, ł|{oryr|ul
t 9) Zonodlo dobrrr ciq rnoar..
20) t|łortc
2t) Andrlurrq
2[l) Nrtłoro
2il) Nonrtłl
24) ltorlkq
21 f vt Ę mnlo rrozumloł,,l wyd.- ton9o

A) Wrponabnto
27) Nic lrochom C|ę
28) Jolo
29) ortotnlo moio |ło.ć

49) Pom|ęlorz ma}c kq kowiortnlę _ tcngo

30) Ntc moźnq zmurzoć do mlłoÓc| - |g'Ęo
5t) Noa kołylkq... _ toroc | 

'|Jł{52) Powlcdz Ę|ko ,,lolr,'... _ doY.|.I
53) Bo irrtc{my młodri _ tcdrcr
s{) lł{ilość łrwołq krÓłlro _ }cnto

55) To nlc nle rzkodzi - lca.o
5Ó) Gro| lkrzypku 1 wyd. _ lcngo

57) Przyidz|c tokl dzicłt - wolc cngłr|r|rl

58) Jo kochom coły św|at _ rlov.łcr
59) Twc oczy mÓw|q .kochon. _ lcnlo

1) Tylho r lobq ldfq Clob;1. ! yy6l.- rcaso
I lllnu ,.Ptdalon WonrorT"

Ą ZrÓb ł'o r'ot -. r|ow.fg
3) łtilolć |cl p|ornlo
ł) D|o Two| mlłoicl
5) Worttr

Wrryrtkio no|la prrobofc nogronc Ę

Ó) Odrobinq rrcrqlclo (3 Ęd.) -- |lngo
7) Cztory nogl _ łorlro|
8) No|plłkn|l|rro S|gnor|no - }o.,eo

9) Jut nh mogql - rrow-rs
| 0) Ty Ftrr'r wrÓc|rr do mn|c - |cieo
t t ) Tok rmulno mi brz cirble - loi{o

1? }k{o tyć, gdy n|rmo dlo kogo_ toeo

!ł 9a'lr m||crlc| bordrlr|bhrkJ...- rcnp mĘĄo rłh
| 4) Dotturzkol r.dror ra;lrtl
l$ A.h, ty nl dr lol podoborl - rctc

WYDAWNICTWO HUT .,NOWA SCENA".
T E L. 2.t9.Óg P. K.

wAlsz^lYA, NowY świ rr'.Ó
o. 8240.

.lV. 8r S.ro


