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Upnejmie prosimy o rtmieszczanie
tych utworÓw w programach dla

Walc angielski z filmu ),TRTY SERCA'

Zaiks'u

Słowa Emanuela Schlechtera Muzyka Zygmunta Wiehlera
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Muzyka z Zygmunt Wiehler

Słowa : Emanuel Schlechter
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tej plosence jeat rufu*Ó na
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Ta piosenka będzie z tobą szła

l<aźdej nocy
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\f tej plosen . ce jost mo.ja miłość
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Najnowsze przeboje Wydawnictwa M.
WarsząW&, Nowy-Świat 35,

Uparte serce

-

Odpukaj pan
Ten jeden dzieó
Niema szczęściabez milości
Gdy za'''|.nęIy się drzwi
Wystarczy jedna ehwila
Nie raz, nie dwa, nie trzY
Wino walc i ty
MÓj smutek...

Ewentualnie
Ekstaza

Bylo nas na świeciehoje
C.ozoczu, toiz serca
Twoja miłość.mojtiszczęście
Zaezęło się od jednej czystej
Ty jesteśinna
Tęskno mr
Um wiony znak

Sząśhwdztefit

Trr.łrctśaeceglol
Shacihm twe serce
Zgubitam tu serce malefikie
Wiem że pewnego dnia
Załpiewam ci piosenkę
Rozumiem dzi6

Zakocbany złodziej

Ttzy griazdy
Tyrolslie tango

Pożeguanie lata
Sen o azczęśau

Nikt tylko Ę
Przyjdę do ciebie

leszcze jeden raz

Co noc!,,.
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fak-Drabik

fox-trot
fox-trot

Petersburski-Schlechter i L. Starski

walc

Jaworski-Stępieó
Szpilman-Herold

tango

Muller-Robert

tongo

Petersburski-

tango

walc angielski
walc wiedefiski
tango
tango
tango
tango
tango
tango
tango pijackie

walc

S

chlechter

Lewandowski- Schlechter

Buzuk-Kurori
Dau-Jurandot
fak-lery i lVl. Szlengiel
Pctersburski-Wlast
Bonróski-Jurandot
Lewaudowski-lYlast
Leski-Drabik
Kwiecióski-Kuro
Jotar-Juraudot
Lewandowski-Wast

tango

fox-trot

Lawina.Świętochowski

tango

,,

walc
walc
tango
tango
tango

fox-trot
tango.pieśfi
tango
tango-piosenka
tongo

walc
slow-fox
walc
slow-fox

tt

Krupióskl_HolIender
Szpilman-Herold
Krupifisld-Jaroszowa
Bialostocki-Horowicz
Boczkowski-Jurandot
Bialostocki-Wlast
lVars-Sehlechter i Sta,rski
Lewondowski-Drabik
Horbowski-Jerry

tango

ARCTA

ukazują się

K. o.

P.

ARCT

Lewandowski-S chlechter

Karasifiski-Wast
Wiehler-Starski
Drabik
Wiehler-Schlechter
Lowina.Świętochowski

Szczyt poroodzenia
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uzuska orkiestra,

jeżeli grać będzie przeboje
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