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Neide Monteiro é atra-
ção* Mas além dela tem
"Irmã Sorriso" e uma
reportagem sobre como
nasce um disco.
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Tiragem desta edição:
227.000 exemplares.

Nesta edição publicamos
um álbum de "emergência"

para permitir que todos parti-
cipem do nosso TV-BINGO.
Trata-se de uma verdadeira
medida de enfergência, pois
o sucesso de TV-BINGO foi
extraordinário, superando
todas as expectativas. Rece-
bemos inúmeros telefonemas,
cartas e telegramas de lei-
tores que queriam participar
de TV-BINGO, mas que não
sabiam como fazer, pois a
edição se esgotara.

TV-BINGO tornou-se algo
mais que um concurso. É
uma verdadeira festa de ami-
zade entre INTERVALO e
seus leitores. Amizade que
nos enche de orgulho e sa-
tisfação. Vocês viram a tira-
gem deste número? 227.000
exemplares! Graças a vocês,
INTERVALO tornou-se, num só
ano, a maior revista de TV,
não só do Brasil, mas da
América Latina. Somos, por
enquanto, amigos, mas o se-
remos muito mais, em breve
tempo. E agora, boa sorte
com TV-BINGO!

INTERVALO
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Neide 
Monteiro tem os olhos mais

bonitos da TV, onde ela entrou
assim como quem não quer nada e
acabou co-estrelando com Chico Ani-
sio, antes de ser convidada para o
primeiro time da Excelsior.

Criada numa fazenda (Vila Forte)
em Engenheiro Passos, no Estado do
Rio, onde seu pai é administrador,
Neide veio para o Rio para morar
com parentes na Ilha do Governador.
De lá, de tanto assistir à televisão,
sentiu vontade de um dia tornar-se
videomoça e para isso foi até à TV-
Rio pedir para fazer um teste. "Pen-

sava mais em levar a coisa na brin-
cadeira, nunca imaginando que dias
depois estivesse atuando como fi-
gurante."

Assim surgiu a moça que despon-
tou no programa 

"Noites Cariocas",
passando pelo "Riso é o limite" e ga-
nhou mais tarde as preferências do
produtor Macedo Neto, que sempre
lhe entregava um papel difícil, con-
fiante nas suas qualidades que pro-
vocaram um elogio de Sérgio Brito:
"Você é diferente de muita gente
que anda por aí, porque é desinibida,
enfrenta a câmera com naturalidade
e tem talento."
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garota linda
porém difícil

A aparição da nova estrela, entre-
tanto, não foi fácil para ela, pois
causou o seu rompimento com a fa-
mília, que não a queria na vida ar-
tística, fazendo-a escolher entre a
casa e a TV. Neide ficou na TV e
hoje, depois de muito tempo, vol-
tou a ser aceita em casa, onde tam-
bém já a consideram vitoriosa.

Entretanto, a vida de Neide não é
um mar de rosas. Dizem mesmo que,
pelas suas atitudes tempestuosas e
pelos romances que tem vivido, ela
tem muito de "Cleópatra", uma das
primeiras personagens que interpre-
tou num quadro-sátira levado a efei-
to na TV-Rio.

Para suas amigas ela é uma ga-
rota linda, porém difícil. Ninguém
pode imaginar o que ela está pen-
sando e qual a atitude que vai to-
mar diante de qualquer circunstân
cia. "A Neide é fogo", resumem to-
dos que a conhecem bem.

Há pouco tempo correu o boato de
que a menina dos olhos verdes mais
bonitos da TV tentara o suicídio por
causa de seu último romance. Per-
guntada a respeito, respondeu: "Brin-

cadeira. Agora eu estou namorando
o médico que me salvou."
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Muitas 
vêzes, ao adquirir um

disco, o leitor deve ter indagado
a si mesmo como êle é feito. Satisfa
zendo a essa curiosidade, aqui apre-
sentamos a história fotográfica do
nascimento de um LP, feita na grava-
dora Continental. O engenheiro João
F. Blumenschein nos mostra as duas
fases iniciais do disco: o acetato,
disco de alumínio coberto com pe-
lícula de acetato de polivinila, e a
"madre", originada daquele. 0 acetato
sofre diversos banhos de níquel e co-
bre, e através de prensagem contra
outra chapa (de cobre), produz a "ma-

dre" (parte positiva). Esta, depois de
aprovada, passa por um banho de nf-

quel e forma a matriz (parte negativa),
que irá prensar os chamados "biscoi-

tos" (massa ainda mole do disco), à
alta temperatura. Está pronto mais
um LP para sua discoteca. v.
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Já pronta, a matriz, parte negativa toda

de níquel, é inteiramente lavada com ja-
tos de água que lhe tiram as impurezas.

Neste aparelho de grande precisão são

examinados todos os sulcos da "madre"

e feito o orifício centralizador do disco.

A massa distendida, composta de asfalto,

resina vinílica, "carvon-black", calcáreo

o ardósia, é cortada em 
"biscoitos".

Os "biscoitos", novamente amolecidos, são

colocados entre as duas matrizes e pren-
sados automaticamente. Pronto o disco.
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Jamais 
se tocou tanto uma só

música, na televisão. "Do-

minique" é a canção de maior
sucesso em todo o mundo. Nos
Estados Unidos vendeu-se, em-
apenas 4 semanas, cerca de 1 mi-
lhão de discos. No Brasil, a ver-
são em português está em
primeiro lugar na vendagem e
a versão original a segue de
perto. Por trás de tudo, um
nome: Irmã Sorriso, a freira que
serve a Deus com as melodias
que compõe ao seu violão que
também tem nome. Ela o cha-
ma carinhosamente de "irmã

Adele" e em torno de suas era-
velhas pôs um lenço branco.
Nascida na Bélgica há 29 anos,
Gabrielle Luc é a "Soeur Souri-
re", cuja voz juvenil ecoa hoje
nos quatro cantos do mundo. Os
milhões que ganha são destina-
dos à obras de caridade. Seu su-
cesso é de todos. 2fc
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"Maguila, o Gorila" será a nova atração da TV brasileira
neste ano.. Êle é o astro principal de uma divertida série

de desenhos animados produzida por BiII Hanna-Joe Barbera.
Recentemente a figura do gorila bonachão foi "adotada"

pelo 7.o Batalhão de Tanques do exército americano.

^^^B '** jI
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Francisco Petrònio decidido a ir mesmo para a Itália neste
ano, a fim de realizar longa temporada. Enquanto provi-
dencia os detalhes para o embarque, prepara a gravação do
segundo álbum "Um Brasileiro na Itália" na Continental.
O primeiro disco da série foi grande sucesso e esgotou-se

Dentre os novos filmes de TV a serem lançados no Brasil neste
semestre, encontra-se o "Hollywood Star Playhouse", tra-
duzido para 

"ídolos da Tela". Cada filme é estrelado por
uni famoso astro ou estrela, como Sammy Davis Jr., Joan
Fontaine, Gilbert Roland, Ronald Reagan e muitos outros.

BBBfcty ^^H ^^^k
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Com Sophia Loren (foto) e George Peppard nos vprincipais

papéis, a Metro filmará "Operation Cross Boné", cujo tema
se refere a um episódio da guerra mundial. Produção de
Cario Ponti e direção de Michael Anderson. Cenários de
Douglas Home, irmão do primeiro ministro da Inglaterra

Também Morgana, que há muito estava ausente de nosso
vídeo, firmou contrato com o Canal 5 de São Paulo. A "Fada

Loura" terá programa exclusivo semanalmente, da mesma
forma que Maysa, que por sinal estreou na última semana. A
reaparição de Morgana é aguardada com grande interesse.

tè 'éem

B'*^B mJím Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano viajarão para a Europa
em outubro próximo. Apresentações em Portugal, Espanha,
França, Itália, Holanda e outros países ainda não determi-
nados. Antes disso, porém, atuarão na Paraíba, a convite
do Governador Pedro Gondim e seu Plano Cultural.

Mais uma vez Maysa anuncia seu casamento com o espanhol
Miguel Azanza e o desejo de fixar residência na Espanha.

Informa a imprevisível cantora que ficará no Brasil até

junho próximo, a fim de cumprir contratos firmados com nos-

sas telemissoras e assistir ao casamento de seu irmão.
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Olho pra ela que não quer cessar
Nela vejo o meu amor
Essa chuva ingrata que não vai parar
Pra aliviar a minha dor.

Eu sei que o meu amor
Para muito longe foi
Como a chuva que caiu
Oh! gente por favor pra ela vai

[contar

Que o meu coração se partiu.

Chuva traga o meu benzinho
Pois preciso de carinho
Diga a ela pra não me deixar triste

[assim
No ritmo dos pingos ao cair no chão

Só me deixa relembrar
Tomara que eu não fique a esperar

[em vão

Por ela que me faz chorar.

K

Um sucesso recente, lançado

á poucas semanas, que de ime-

iato conquistou o público. É o

TMO DA CHUVA, gravado em

8 rpm. por DEMÉTRIUS na eti-

uôta CONTINENTAL. A música

de JOHN GUMMOE e sua ver-

ão é do próprio cantor, que
pós vários meses inexpressivos,

retoma o caminho do êxito. Essa

gravação, já nos primeiros dias
de seu lançamento, despontou
como autêntico sucesso, pas-
sando para os primeiros postos
entre os mais vendidos.
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meniní
de
lourde

%

LEVA O SAMB,
AO URUGUAI

Montevidéu, 
dentro de algumas se

manas, estará recepcionando
jovem cantora Menina de Lourdes que,
pela primeira vez, empreende uma via-

gem ao exterior. Dessa forma, a sinv
pática artista da Continental vê real
zado um dos sonhos que acalentava
desde quando iniciou sua carrein
profissional, há oito anos, come
"crooner" da orquestra de Pedrinho
Levará consigo alguns passistas e rit
mistas, a fim de mostrar em toda <
sua bossa o nosso verdadeiro samba.

¦ 
,



Menina de Lourdes, que
sm esse nome em virtude

uma promessa dos pais
Nossa Senhora Menina,

isceu na cidade paulista
Gália, aos 22 de setem-

ro de 1937. É a única ar-
sta entre os cinco irmãos
Iza, Arthur, Maria Apare-

da e Sílvio). Desde crian-
sonhava em ser cantora,
para provar se apresen-

va sempre como tal nas
ístinhas familiares e do
upo escolar. Mas somente

n 1956 é que veio realmen-
a se sentir artista, quan-
atuou com a orquestra
Pedrinho num baile de

ei uia e recebeu 800 cru-
liros. Sua primeira grava-
ío foi um 78 em que inter-
eta "Eternos Namorados",

Orlando Domingos, e
'isando Mansinho", de
fancisco Di Pietro. O disco

vendeu muito bem. Mas
>o não impediu que ela e
mbém Palmeira, diretor ar-
>tico da gravadora Conti-
sntal deixassem de acredi-
r no seu valor. Posterior-
ente gravou 

"Coração de
.dra", música que, de ini-
o, não a entusiasmou mas
ie veio a se constituir no
iu grande êxito. Foi nessa

a que sentiu sua gran-
emoção: ao ouvir aquela

usica classificada entre as
ais vendidas na semana!
>te ano parece reservar
üiías alegrias para a ele-
inte Menina de Lourdes.
quando voltar dessa pri-
lira apresentação interna-

onal, gravará um compacto-
iplo e outro 78 no qual ten-

irá repetir a carreira bri-
¦ante de "Coração de Pe-
ra" junto do público, do
ial ela já é uma das vozes
^feridas. .
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um
volta ainda
mais mi

m •

lonano

Dois 
meses e meio depois, volta

ser apresentado o programa 
4,N<

te de Gala", desta vez com montagei
diferente daquete que nos habituam*
a ver há quase dez anos e com um ni
mero de artistas que nos autoriza
classificá-lo como o programa mai
caro da televisão.

Somente Maysa — que, como

programa, também reaparece — rea
berá um cachê de Cr$ 500 mil
apresentação. Além dela, aproximada-
mente 200 pessoas participam do pre
grama entre o pessoal técnico e ar-
tístico.

O primeiro programa da nova fase
começa com uma homenagem a Ary
Barroso, llka Soares diz uma mensa-

gem de oito linhas e, em seguida,
atriz Natália Thimberg lê um texte
todo êle na base das letras e dos
tulos das músicas do compositor, ei
quanto um coro canta essas musicai
A seguir, um "trailler" do program;
com sucessão de imagens: três pom
bos em cima de três baterias, outro
pombo nos pés das cabrochas, moças
da Socila e Monsueto. Darlene Glória,
Denise Rocha de Almeida e Wanda
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Maysa reaparecerá em nosso vídeo,

com o programa, agora multimilionário.
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llka Soares abrirá a nova fase, dizendo

algo em homenagem a Ary Barroso.



loreno fazem nova apresentação do
irograma.

0 quadro seguinte tem como atra-
:ão o cantor e compositor Ataulfo
Ives, vindo depois uma apresentação

los bateristas Doum, Milton Banana
Edson e das pastôras Mary (Escola

le Samba Acadêmicos de Salgueiro),
•Jana e Gigi de Mangueira (ambas da

|.stação Primeira), que dançam o
samba ao som da bateria.

Luís Delfino, Wanda Moreno, llka
Joares, Denise Rocha de Almeida e
)arlene Glória tentam explicar, depois,

que é um carioca, segundo um qua-
ro com Monsueto e Wanda Moreno,
.oberto Menescal executa ao violão

samba "Ela é carioca", surgem no-
famente Natália Thimberg e coro e a
ipresentação seguinte é a de um
'ballet" interpretando a "Dança das
íaiolas".

Maysa canta "Tarde triste", "Bar-

jumho", 
"Rancho Fundo", "Um 

pe-
jueno grão de areia", "Dorme" e "Fa-

'ela", acompanhada por orquestra e
>elo conjunto de Roberto Menescal.
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o__A beleza de Denise R. de Almeida tam-
) Dém estará presente nas apresentações.

Maysa, que vai ganhar Cr$ 500 mil de

cachê, assiste atentamente aos ensaios.
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PERERECA
DA
VIZINHA

De 
repente começaram a me cer-

car para saber quais as origens
da "Perereca da Vizinha". Quem disse

que a perereca ia estourar na praça

foi Grande Otelo. Uma vez —¦ no pix
grama 

"Vovô Devi He" — o Otelo cai
tou uma musiquinha que eu invent*

para êle. No dia seguinte, quand
saiu de casa, Otelo ouviu a mesm
musiquinha na voz das crianças qu
brincavam na calçada de sua rua
Contou-me o caso e acrescentou:

Lalau, quando música de pn
grama de televisão cai no gosto d
criançada é fogo. É porque o pro
grama pegou.

Devo acrescentar que o referido pre
grama, nessa época ainda estava pro
curando se firmar no horário. Mas

que é que isso tem a ver com a pere
reca? Perguntará, prenhe de razões

o~ caro leitor intervalense.

A PERERECA PROPRIAMENTE Dl

E tem razão em perguntar. Ma

calma que eu chego lá. Dias depoi
o programa estava no ar e entre
Dercy Gonçalves no palco, para faze

lá o número dela. Tendo esquecido
música com a qual encerraria sua pai
ticipação, gritou para o maestn
Zacarias:

Maestro, mete um ritmo de m<

cumba aí, que lá vai a perereca.
E começou a cantar a "Perereca d

Vizinha". Quando o programa termina
Grande Otelo me catucou na altun
da cintura, o que se compreende, poi
eu tenho um metro e 85 e o Otel

um metro e meio, e falou:
Essa tal de perereca vai pega

mais que sarampo em berçário.

0 SUCESSO DA PERERECA

Realmente a musiquinha era engrí

cada e Dercy, fingindo-se de mãe-d<
santo dava maior colorido à cois*

rodeando no palco como "quem rj

cebe", fazendo rir toda a platéia,
na cara que a gente deixou a pen

fôifii.ftiMMf"^"».!
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reca no programa. Era o desfecho que
se precisava para o quadro da Dercy.

Terminando o diálogo, o maestro ata-

cava a perereca e ela ia em frente.

E como a coisa pegou! Quando houve
Baile Municipal do Recife é que

todos se deram conta de que a pere-
reca estava perturbando mesmo. O pin-
tor Augusto Rodrigues — um dos

i/andes incentivadores da perereca
tinha sido convidado para o baile

e, em dado momento, virou-se para a

senhora do Governador e pediu:
— Madame, dá licença para eu can-

tar a Perereca da Vizinha?
A senhora Miguel Arrais achou

imensa graça no pintor e deu a li-
:ença. Augusto Rodrigues saiu a can-

kar e logo todo o salão cantava a pe-
rereca como se fosse Mamãe eu Quero,

|( que surpreendeu não somente o pin-

)or como os outros cariocas presentes
m Baile. É que eles não sabiam que

programa 
"Vovô Deville" era exibido

jemanalmente em Recife.
Isto foi o teste inicial para o pres-

.ígio da perereca.

NOITE DA PERERECA

Os jornais noticiaram e a perereca
itingiu outra camada, além dos teles-
pectadores comuns. Jornalistas come-
çaram a me telefonar, perguntando

ie história era essa da perereca da
vizinha, de que se falava tanto. Augusto
Rodrigues, por sua vez, para acabar
com essas danças alienígenas que in-
testam os bares e inferninhos do Rio
e de S. Paulo, inventou "A Noite da
Perereca", quando seria lançada ofi-

|cialmente como música genuinamente
brasileira a "Perereca da Vizinha".

E a publicidade gratuita sôbre a
I coisa foi se desenvolvendo, a ponto
de um professor dos mais austeros,
telefonar-me para perguntar se a pe-
rereca tinha raízes folclóricas.
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Achei que tinha. Se todos queriam

enveredar pelo perigoso caminho da
galhofa, eu também ia. Com a maior
cara-de-pau expliquei ao distinto que
"A Perereca da Vizinha" era um pon-
to-de-terreiro que eu colhera na Bahia,
onde os crentes de determinada seita
têm a perereca como bicho sagrado.
Afirmei que aqueles passos desengon-

çados que Dercy Gonçalves dava ao

palco eram uma caricatura da dança

genuína, por mim observada e ensi-
nada à atriz.

Enfim, a perereca virou folclore do
bom

AS ORIGENS DA PERERECA

E a coisa está nesse pé. Todo mun-
do promovendo a perereca e a pe-
rereca na iminência de se tornar de
utilidade pública, pois se a dança

pega e desbanca o twist, o hully gully
e outras cocorocadas, poderá até con-
tribuir para economias de nossas divi-
sas no exterior.

Mas — para falar a verdade —• nem
eu mesmo, que sou a pessoa que es-
creve o programa — sabe como foi

que a perereca surgiu. Nem eu nem
Dercy. Ela também, instada a respon-
der como criara a perereca, inventou
uma história cheia de truques. Ex-

plicou que, na sua pequena cidade
natal, as crianças apanhavam pere-
reca no brejo e enfiavam o repelente
batráquio nas gaiolas de passarinho
de uma senhora muito implicante, das
redondezas. E depois começavam a
cantar:

— A Perereca da Vizinha/ Está presa
na gaiola/Chô, perereca... Chô pere-
reca...

Ainda bem que eu não estava perto,
quando Dercy deu a entrevista, senão
eu olhava para ela e os dois cairíamos
na gargalhada.
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GANGA ZUMBA
NÃO AFASTA

JORGE COUTINHO
DA TV

II
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Quando 

pensava em firmar-se definitivamente como

ator de televisão, Jorge Coutinho obteve uma gran-

de oportunidade de se consolidar no cinema, através do

filme "Ganga Zumba, o herói dos Palmares", no qual

desempenha o papel de escravo que luta pela libertação

dos seus irmãos de côr numa interpretação considera-

da "excelente" pelos críticos que viram o filme.

Jorge Coutinho, que se tornou conhecido do público
telespectador em seus trabalhos no "Grande Teatro", de

Sérgio Brito, é também um dos atores da série "Desço-

brimento do Brasil", que Moisés Weltman realizou para
televisão, utilizando episódios históricos romanceados.

De vez em quando, Coutinho também se apresenta no

programa de Moacyr Franco.
Além de cinema e televisão, Jorge Coutinho, apesar

de jovem ainda, tem experiência de teatro, onde, aliás,
iniciou sua carreira artística. Êle começou trabalhando

no Teatro do Tablado, completou o Curso de Arte Dra-

mática do Conservatório Brasileiro de Teatro e conse-

guiu o seu melhor papel teatral na peça 
"Eles não usam

black-tie". No cinema, começou em "Cinco vezes favela",
trabalhando depois em "Assalto ao trem pagador", in-
terpretando a figura do irmão de Tião Medonho, perso-
nagem principal do filme. Foi em "G-imba", 

porém, que
obteve o melhor papel em cinema, até que trabalhou
em "Ganga Zumba", filme integrado no Cinema Novo
brasileiro, interpretando o personagem Santarém.

Trabalham, ainda, no filme os atores Antônio Sampaio

(Antão), Eliezer Gomes (Aroroba), Luisa Maranhão (Dan-
dará) e Teresa Raquel (Piancó). Apesar do sucesso de
"Ganga Zumba", Jorge Coutinho não pretende afastar-se
da televisão, onde encontra um campo vastíssimo para
dar vazão ao seu talento. •
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Graças aos cinegrafistas Paulo Brandão e Raul Matos, da TV-Excelsior, foi pos-
sível a captura de uma quadrilha e de dois soldados da Polícia Militar da

Guanabara, cúmplices dos ladrões. Os cinegrafistas, que colhiam cenas para
o programa 

"Cidade ameaçada", na esquina das ruas Visconde de Duprat e
Afonso Cavalcanti, viram dois ladrões segurando um sargento do Exército e
tirando-lhe o relógio e a carteira com Cr$ 35 mil. Em seguida, aproximaram-se

dois soldados da PM e o sargento pediu providências, mas os militares não só
o espancaram como também o prenderam. Tudo isso foi documentado pelos
dois cinegrafistas do Canal 2. O general Milton Barbosa Guimarães, chefe do
Estado Maior do I Exército, informou que o filme é a peça principal do pro-
cesso contra os ladrões e os militares.

O cômico Castrinho já está procurando nova casa para morar e móveis para
comprar. Está de casamento marcado com a dançarina Bonnier Griffin, inte-

grante do Corpo de Baile da televisão Excelsior.

Numa demonstração de que o público aceita os programas de alto nível, a
TV-Tupi realizou uma pesquisa que constatou elevada audiência do seu pro-
grama 

"Grandes Concertos Tupi", que vai ao ar aos domingos, às 10,20 h, apre-
sentando famosos regentes e grandes orquestras de todo o mundo. Assistindo
ao programa, o telespectador tem oportunidade de conhecer a Sinfônica de
Boston, de Miniápolis, de Londres, Filarmônica de Viena e outros conjuntos
orquestrais do mesmo gabarito.

Associando-se às comemorações do IV Centenário, a TV-Excelsior apresentar
diariamente, às 22,30 horas, através de filmes, "slides" e fotos, um programa
sobre o progresso da Guanabara. O Canal 2 estreará também um programa cha-
mado "Hospital Tanta", com situações cômicas passadas numa casa de saúde.
O autor do "script" será o veterano humorista Castro Barbosa.

As redações dos jornais cariocas foram surpreendidas com a notícia da morte
do cantor Moreira da Silva. A informação chegou às redações sob a seguinte
forma: Morengueira havia tomado um copo de leite gelado e, segundos depois,
caiu fulminado por um colapso cardíaco, sendo recolhido ao Hospital Souza
Aguiar, onde nada mais se pôde fazer. Mas quando os repórteres telefonaram
para casa do cantor, foram atendidos por êle mesmo, que assistia, calmamen-
te, à televisão, de pijama e chinelo, e com uma saúde cada vez melhor. Mo-
reira aproveitou a onda e, com seu característico bom-humor, fêz propaganda
do seu mais recente samba, "O nego fogão", destinado a entrar nas paradas
de sucesso.

j «•

m__

A torre da TV-Excelsior no Morro do Sumaré já alcançou a altura de 95 metros,
devendo chegar a 140 metros até o final deste mês, quando então o Canal 2

passará a penetrar em todas as áreas, onde chegam, atualmente, as imagens
.

-¦* 
)^%* 

- -
20 A



_. ••

1'ICIAS 

- ATUALIDADES - FLAGRANTES - NOVIDADES

TVs Rio, Tupi e Continental. As obras de instalação da torre da Excelsior

freram um pequeno atraso em virtude das fortes chuvas que caíram durante

rios dias.
*mmflfl

,sé Vasconcelos apresenta esta semana, em seu programa 
"0 mundo alegre

i José Vasconcelos", o famoso concertista de piano Oleg Kusnecov.

próxima semana, Flávio Cavalcanti iria apresentar em "Noite de Gala" en-

»vistas com os quatro candidatos à presidência da República, nas eleições

p 1965: Adhemar de Barros, Alziro Zarur, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek,

as devido à impossibilidade do eomparecimento dêste último, a reportagem

íoserá realizada. Nesse mesmo programa, 
"Noite de Gala" apresentará quatro

mjuntos musicais famosos: "Conjunto Farroupilha", "Trio Nagô", "Trio Tamba"
"Os Cariocas".

TV-Excelsior apresentará no Maracanãzinho, em dia ainda a ser marcado, a

Joite dos Campeões", com exibições dé escolas de samba e blocos carnava-

|scos. A "Noite dos Campeões" está sendo organizada por Ricardo Amaral e

rtur Farias.

' 
£¦

d programa dominical de César de Alencar, "Garson 
garante o domingo", so-

llerá modificações radicais. Passará a ter uma montagem especial em forma

I "show"-

lordado por INTERVALO sobre os rumores de que deixaria a televisão, afirmou

1 Vasconcelos: "São intrigas da oposição".

.,

)âmera Um" teve o mesmo destino de "Se meu apartamento falasse" e "Dois

) balanço": saiu do ar. Em substituição, a Excelsior apresentará um "show"

>m o famoso conjunto de Radamés Gnatalli e o programa 
"Signo Show Widi-

sio", em videofita.

s telemissoras cariocas estão examinando a decisão da Rádio Nacional de
ó permitir a apresentação dos seus artistas na televisão, a partir de agora,

pós a assinatura de contrato com os interessados na base de 25 por cento
o salário-mínimo da categoria do artista convidado. A cantora Linda Batista,
ma das inúmeras artistas da Rádio Nacional que estão sempre presentes nos
rogramas de TV, disse que a decido da emissora apenas legaliza o assunto,

is ela e seus colegas sempre solicitaram autorização à Nacional e as TVs
unca se negaram a pagar 

"royalty".

21A
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A VITORIA DO HUMOR

Alguém já disse que o Brasil é
uma terra alegre com um povo tris-
te. Será verdade? Talvez tenha sido.
Mas hoje estamos aprendendo a sor-
rir. Sintoma disso é a TV. A gran-
de vedete do vídeo, agora, é o hu-
mor. Triunfam os programas de fa-
zer rir, triunfa o "Moacyr Franco
Show", "O mundo alegre de José
Vasconcelos", "Chico Anísio Show",
"O homem e o riso", "A Cidade se
diverte", "Show Golias", "Cole o
show", "Discoteca do Chacrinha",
"Grindl", "Os Flintstones" (que tam-
bém são humorísticos), "Alegria dos
D'Ávila", "Viva . o Vovô Deville",
"Pandegolândia", "Rua do Ri-ri-ri",
"O Riso é o Limite", "Noites Cario-
cas", "Aeiourca" e outros, todos eles
com grandes audiências. O humor
está vencendo o drama, no vídeo, por
goleada. Para que a vitória seja mais
bonita e incontestável só falta que
a equipe do humor evite as "sujei-

ras" que tanto enfeiam os programas,
especialmente quando, em lugar de-
las, "ouve-se" o vergonhoso silêncio
imposto pela censura. Fora disso, a

*. *

gente do humor está com a bola
branca. Bola pra frente!

NO DIA EM QUE APARECER UM

COMERCIAL ONDE O LOCUTOR

NAO ESTEJA IMITANDO O RA

MOS CALHELHA; NO DIA EM

QUE O PRODUTOR HUMORÍSTICO

MARCOS CÉSAR ENTREGAR AOS

ARTISTAS QS TEXTOS AO M*

NOS COM ALGUMAS HORAS DE

ANTECEDÊNCIA; NO DIA EM QUi

FIZEREM UMA VERSÃO DE 81

CESSO ESTRANGEIRO (COMI
"DOMINIQUE") SEM . DETURPA-

REM A LETRA ORIGINAL; NO DIA

EM QUE O CHICO ANÍSIO E

MAYSA FICAREM QUIETINHOJ

NUMA EMISSORA, SEM CRIAI

CASOS, QUANDO ESSE DIA CHÍ

GAR, SENHORES, EU TEREI CU

PRI DO MINHA MISSÃO E PARTj

REI PARA TERRAS LONGÍNQUAl

BOLA BRANCA — BOLA PRETA

?

BRANCA para Blota Júnior e Toi
Barbosa que, após receberem
(seis!) prêmios Roquette Pinto, *"

hharam este ano o Roquette especii
destinado aos que ingressam na
leria de Ouro".

<«

PRETA para certas dublagens dj
"Projeto 20". A biografia de Sophií
Loren teve a pior e mais falsa
blagem que meus ouvidos já ouvirai

E agora, stop. Uma leve brisa enfu
na as alvas cortinas de linho do mei
estúdio e um raio de sol brinca di

cintilações no meu copo de "Tedkii

shnek", enquanto escuto, entediadi
as eternas reclamações de Brigitte
bre a minha indiferença. E penso
vooê, Denise.

DUDU 0'ALMEIDI
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mio perca
Este programa: NOITE DE GALA

Em sensacional reaparecimento, "Noite de Gala" está na Televisão Rio com
m programa que custa cêrca de Cr$ 5 milhões por apresentação. Esta sema-
a, teremos Natália Thimberg, Maysa, Gigi da Mangueira, (na foto, ao centro),
taulfo Alves, Monsueto, Luís Delfino, Denise Rocha de Allflfeida, llka Soares,
Vanda Moreno, manequins da Socila e, possivelmente, uma entrevista com o
der comunista Luís Carlos Prestes. "Noite de Gala" é produzido por Carlos
Iberto. (Detalhes na PROGRAMAÇÃO e na reportagem que publicamos
este número).
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DOMONGO
9,00

10,00

10,30

11,00

11,30

11,40

12,00

MISSA.

IVANHOÉ — Filme de aven-
turas medievais com Roger
Moore. Reapresentação.

O ÚLTIMO DOS MOICANOS —
Filme de aventuras.

GRANDES CONCERTOS TUPI.

FLASH GORDON — Aventu-
ras do famoso herói do espa-
ço, com Buster Crabbe. Rea-
presentação de quinta-feira.
FESTIVAL DE CINEMA -
Comentários com "trailers" e
documentários.

Ft PARA HOJE — Palastra
com Monsenhor Barbosa.

VALE A PENA VER DE Nô-
VO — Reapresentação de um
programa de sucesso. HOJE:
"TIMES SQUARE", humorís-
tico e musical.

DESENHOS ANIMADOS.

SHOWZINHO KELLOGG'S -
Desenhos animados com
Lippy (o leão), Touché (a tar-
taruga) e Wally (o jacaré).

AS NOSSAS EMISSORAS DE TV

CANAL 2 -TV EXCELSIOR
• Av. Venezuela, 43. Tel.: 23-9953

-TV TUPICANAL 6

• Av. J.L Alves, 14. Tel.: 469411

CANAL 9 -TV CONTINENTAL

• Rua das Laranjeiras, 291. Tel.: 25-7230

CANAL 13 -TV RIO
• Av. Atlântica, 4264. Tel.: 27-0047
e
e

15 de marçi

12,30 fl CLUBE DO GURI.

© O RISO É O LIMITE — Hi
morístico. Reapresentação d
ontem.

13,00 O CANÇÕES DE SEMPRE
Reapresentação.

O VIVA 0 DOMINGO.

13,30 © SHIRLEY TEMPLE — Füm
narrando famosas história
de fadas.

13,35 Q DESENHOS — Infantil.

13,45 O os RE,S D0 R,S0 ~~ Moí
tagem modernizada das gra
des comédias do cinemi
antigo.

14,00 0 0 GRANDE CIRCO — I' far
til. Com prêmios e atraçi
circences. Diretamente
auditório Excelsior, em
nema.

14,05 O GRANDE VESPERAL
TARCTICA — Teatro intui
til. Produção e direção
Fábio Sabag. Participação d
Paulo Padilha, Norma Bl
Roberto de Cleto, Edson Si
va, Ganzarolli, Moacyr Dei
quem e Oscar Filipe.

14,35 © A HORA DA BUZINA
Animação de Abelardo "Chi

crinha" Barbosa. Program
de "calouros", diretamentj
do auditório da TV-Rio.

15,00 Q AVENTURAS DO POPEYE
Filme.

15,20 fl FILMOTECA MIRIM.

15,30 SIGNO SHOW — Horósc<
pos e atrações musicai
Apres. Lourdes Rocha. V
de São Paulo.
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de março DOMINGO
,30 ffl ASTROS DO DISCO — Musi-

cal em VF de São Paulo des-
filando as músicas mais ven-
didas da semana, na inter-

pretação de seus criadores.

,45 O DESENHOS.

|,10 O RUA DO RI-RI-RI — Humo-
rístico com os melhores cô-
micos da emissora. Reapre-
sentação do programa da
última sexta-feira.

i,35 © VIP SHOW — Musical apre-
sentando Marlene e convida-
dos. Reapresentação do pro-
grama da última terça-feira.
Apresentando: o conjunto
vocal e instrumental de Ro-
berto Boscoli; o pianista
"Sachas"; Jorge Veiga (can-
tando "O Bigorrilho") e
Ataulfo Alves e suas pas-
toras.

1,45 

Q PANDEGOLÂNDIA — Humo-
rístico. Reapresentação do

programa da última sexta-
feira.

,55 Q DOMINGO EM IRANDE OI-
MENSAO.

,00 Q MATINÉE EXCELSIOR -
HOJE: "TORMENTO", dra-

\\M ma italiano. Com Amedeo
ml Nazzari e Yvone Sanson.

,05 © HOJE É DIA DE ROCK —
Produção e direção de Jair
de Taumaturgo. Com lsaac
Zaltman e Vilma Coelho. No
final do programa, semanal-
mente há concursos de
"Hully Gully" e "Rock and
roll".

'-20 Q DESENHOS ANIMADOS.
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POLVILHO
ANTISSÉPTICO

GRAMADO
PROTECâO Clitra

SUORES

FRIEIRAS

BROTOEJAS
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DOMINGO
H

17,45 Q PORTUGAL PRESENTE.

17 55 O DISNEYLÂNDIA — Documen-tários, 
filmes e desenhos, HO-

JE: 
"COMO DESCANSAR".

Desde que o homem desço-
briu o trabalho nunca mais

soube descansar. E Disney,
com a colaboração do Pate-

ta, nos mostra os vários mo-

dos de aproveitar repousante-
mente os momentos de foi-

ga: fotografando, cavalgando,

pescando, caçar.do, esquian-
do etc. Duração: 1 hora.

Q ESCOLINHA DOMINICAL.

(0 LASSIE — Aventuras do ga-
roto Timmy (Jon Provost) e
sua cachorra.

18,30 GARSON GARANTE 0 DO-
MINGO — Musical e humo-
rístico. Apresentando Dori-
nha Duval e César de Alen-
car. Diretamente do auditó-
rio Excelsior, em Ipanemta.

(0 0 FABULOSO FRANCISCO

JOSÉ — Musical. Prod. Au-

gusto Melo Pinto. Auditório.

18,35 Q QUANDO OS CLUBES SE Dl-

VERTEM — Musical e espor-

tivo com Sílvio Mendonça.

19,00 © SHOW É ODD — Musical.

Apresentando Emilinha Bor-

ba e Paulo Gracindo. — Di-

retamente do auditório da

TV-Rio.

19,05 AEIOURCA — Programa hu-

morístico com a duração de

uma hora e meia. Supervi-
são de Rui Resende. Produ-

ção de Carlos Alberto San-
tos e Bruno Neto. "Scripts"

de Glauco Ferreira, A, Melo
Júnior e Renato Aragio,

15 de marçi

19,30 O MARIA TERESA, UM SHOW J

Humorístico com Maria Te-|
resa desfilando em vários ti

pos. Prod. Irvando Luiz. Vf

de São Paulo.

19,45 O CINE TV-CONTINENTAL.

19,50 (0 BATE-PRONTO — Comentárii
esportivo com João Saldanha'

19,55 CD FI<*UE N0 13 — Animação

de Marlene e Murilo Neryj

20,00 O MOACYR FRANCO SHOW J

Humorístico e musical conf

Moacyr Franco e convidado*]

Prod. Glauro Couto. VF

São Paulo.

Q VOLANTE DO PALLUT

Externa realizada pela equi

pe da TV Continental. Dire

ção de Carlos Pallut.

20,30 Q BRASIL-64 — Várias atraçc

comandadas por Bibi Ferre

ra. VF de São Paulo.

(Q 0 SHOW GOLIAS — Con

Ronald Gol ias cantando, fal

zendo humor e entrevistan|

do cartazes.

21,00 Q DIÁRIO DE UM REPORTE
— Comentário de David Nas

ser apresentado por Albertj

Curi.

21,10 Q GRANDE TEATRO TUPI
Prod. de Carlos Lage. HOJt
"OS MEUS ANJOS", de Taí

Mosel. Com Ligia Nunes, J<

rema Magalhães, Wanda
cerda, Sérgio Vioti e a
nina Regina Helena. O dr<

ma de uma mulher muit

boa de coração, que perde
fé nas pessoas a quem ei

gosta vu muito.

&
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5 de março DOMINGO

21,20 PETER GUNN — Série filma-
da. Aventuras de um date-
tive particular. HOJE: "PAZ

IRMÃO". Um "gangster" 
pe-

de proteção a Peter Gunn,
temendo ser assassinado
por rivais. Com Graig Ste-
vens, Herschel Bernardi, Lola
Albright, Robert Wilke e
outros.

21,45 CIDADE AMEAÇADA — Crô-
nica policial. Produção e di-
reção de Arthur Farias e Jacy
Campos.

(Q TV-RIO RINGUE — Boxe.
Narração de Luís Mendes e
comentários por Teti Alfonso.
Apresentação de Léo Batista.

O O RIO E SEUS PROBLEMAS
— Entrevista com o Deputado
Saldanha Coelho.

22,15 Q TECLADO DE OURO.

22,15 O RESENHA ESPORTIVA —

Comentários sobre os prin-
cipais fatos, ocorridos du-

rante o dia, no mundo dos
esportes,

22,50 O TEATRO EXCELSIOR - VF
de São Paulo. Prod. de Ciro
Bassini. Direção de Tito De
Miglio.

23,00 Q ENCONTRO COM JOSÉ RO-
DOLFO.

23,30 © GRANDE RESENHA ESPOR-
TIVA — Produção e direção
de Augusto Melo Pinto e Al-

pheu de Azevedo. Com Luís
Mendes, João Saldanha, Nei-
son Rodrigues, Armando No-

gueira, Mário Vianna, Souza
Francisco, Vitorino Vieira e
Wilson do Nascimento.

23,35 Q RECITAL CONTINENTAL.

23,40 O INFORME CIENTÍFICO.

24,00 O CINEMA EXCELSIOR — Fil-
me de longa-metragem. HO-
JE: "O INFERNO NAO TEM
PREÇO", policial francês,
com Jean Gabin e outros.
Tempo; 95 m.

CONVITE AO CARIOCA
CANAL 2
Televisão
Excelsior

Ê̂
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fl PERSIANAS

[OLUIVIBI/X
Têm o prazer de convidar V. Sa. e Exma. Família

para assistirem todos os domingos ao programa

MOACYR FRBKÇ0
oJhPWa realizar-se a partir das 20 horas.

Haverá festiva recepção de bom-humor, música e

alegria para todos os convidados.

A festa será oferecida por
•

PERSIANAS [O LU MB l/%
S.A.

V
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I 16 de março

I 15.55 Q

l 16,00 O

Wf^m-m^r.

SEGUNDA-FEIRA

16,15 C
16,35 Q
17,00 fl

17,25

17,30

17,50

17,57 CE)

18,00
18,10 Q

183
18,25 Q
18,40
18,45

PSICOLOGIA — Com o padre
Estenezel.
SESSÃO DAS QUATRO —
Filme de longa metragem.
HOJE: "CAMINHO PARA O
CASTIGO", policial america-
no, com John Shelton e
outros.
AVICULTURA EM FOCO.
EU DE CÁ, VOCÊ DE LA.
SUPER BAZAR - Feminino
com Edna Savaget e Maria
da Glória.
AULA DE INGLÊS.
LASSIE — Aventuras do ga-
roto Timmy (John Provost) e
sua cachorra. Reapresen-
tação.
TEATRO DA TARDE.
LETS LEARN ENGLISH.
DESENHOS.

ATRAÇÕES JOSt SOARES.
A MULHER E O TEMPO —
Apresentação de llka Soares.
DESENHOS ANIMADOS.
ENCONTRO COM NEIDE —
Com Neide Aparecida.
CINEMINHA TROL — HOJE:
"O ZORRO", filme de "far-

west" com o famoso herói
mascarado. Com Clayton
Moore (Zorro) e Jay Silver-
hells (Tonto).
CINE-SHOW KIBON.
VARIEDADES.
TELESPORTE CONTINENTAL
CHICOTE — Filme de aven-
turas na Austrália, estrelado
por Peter Graves (Cobb).
ZÉ COLMEIA SHOW — Dese-
nhos animados de Bill Han-
na e Joe Barbera.
AS DUAS FACES DO OESTE
— Filme "western" ameri-
cano. Com Charles Bateman
vivendo o duplo papel do
pacato dr. Ben January e do
turbulento pistoleiro Rick Ja-
nuary.

19,00 O NO MUNDO DA FANTASIA —
Produção de Edna Bolbuci.

19,16 © NUVEM DE FOGO - Novela
de Janet Cia ir. Produção e
direção de "Floriano Faissal.
Com Daisy Lúcidi, Yara Sa-
les, Míriam Pires, Neyde Ro-
drigues, Walter Alves, Enio
Santos, Mário Lago, Castro
Gonzaga, Samir de Monte-
mor e o garoto Paulo Silva.
HOJE: último capítulo.

193 O TELENOVELA COLGATE —
"AS SOLTEIRAS", de Alberto
Migre. A história de uma
mulher que obriga suas três
filhas a levar uma vida
irreal. Com Armando Bogus
(Luís Emílio), Flora Geni
(Carnien), Lídia Costa (Le-
andra), Aríete Montenegro
(Dora), Neusa Amaral (An-
drea) e outros. HOJE: 4.° ca-
pítulo.

O A MARCA DO ZORRO — Fil-
me de aventuras de Walt
Disney, estrelado por Guy
Williams (Zorro) a Gene
Sherldon (Bernardo).

19,30 Q REPÓRTER CONTINENTAL.

19,40 CD SHOWZINHO KELLOGQ'S.

19,50 O JORNAL DA CIDADE — Com
Milton Fernandes, Hílton Go-
mes, Roberto Faissal, Oduval-
do Cozzi e outros.

© BATE-PRONTO — Comente-
rios esportivos.

ASSISTA HOJE ÀS 20,55 HORAS

NA TV TUPI
"DEVIGIR COM I L0UCM"

GENTILEZA DO

29A
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SEGUNDA-FEIRA 16 de março

20,00

20,15

19,55 O DIÁRIO DE UM REPÓRTER
— Crônica de David Nasser.

O MUSICAL.

TELEJORNAL PIRELLI —

Narração de Léo Batista e
comentários de Heron Do-
mingues. Diariamente são
apresentadas duas entrevis-
tas "relâmpagos" com os re-

pórteres Amauri Monteiro e
Paulo César. Direção de Re*-
nato Sérgio.

REPÓRTER ESSO — Com as
últimas notícias do dia. Nar-
ração de Gontijo Theodoro.

GARSON GARANTE A ALE-
GRIA — Com "A CIDADE SE
DIVERTE". Humorístico. Pro-
dução de Haroldo Barbosa.
Auditório. Duração: 1 hora.

0 MUNDO ALEGRE DE JOSÉ
VASCONCELOS — Produção
de Pericles do Amaral. HO-
JE: José Vasconcelos falará
sobre o "talento" e "voca-

ção". O talento — diz Vascon-
celos — é das coisas mais
importantes na arte. Um ar-
tista sem talento é como
uma árvore sem frutos. Apre-
sentando como convidados:
Oleg Kusnecov (concertista
de piano); e o soprano Her-
cilia Block. A seguir, Zé Vas-
concelos, prestará uma ho-
menagem à Itália, contando
—i humorlsticamente — a
história do seu povo e de seu
futebol. Participação de Te-
resa Costelo e a orquestra da
TV-Rio sob a regência do ma-
estro Renato de Oliveira. —

Diretamente do auditório.

20,20 Q PLAMBEL DE UM A SETE
— Auditório. Animação de
Lídia Matos.

LUTA-LIVRE AMERICANA.

20,50

20,55

21,15

21,20

O OS JETSONS — Desenho
animado contando a vida de
uma família no ano 2064.
HOJE: "MISS SISTEMA SO-

LAR". A fim de pregar uma

peça em George, Jane resol-

ve entrar para um concurso
de beleza. E quando sai o re-

sultado...

Q DEVAGAR COM A LOUÇA -
Humorístico. Direção de
Laércio Alves.

BEN CASEY — Filme sobre a
vida de um jovem médico.
Com Vince Edwards (Ben
Casey), Sam Jaffe (Dr. Zar-
ba), Bettye Ackerman (Dna.
Maggie). Duração: 1 hora.

(Q NOITE DE GALA — Musical.
Produção e direção de Car-
los Alberto. Apresentação de
llka Soares. ESTRÉIA HOJE:
Natal ia Timberg, no início do

programa lê um texto, em ho-
menagem a Ary Barroso. A
seguir, Ataulfo Alves e suas

pastoras mostram o samba
autêntico brasileiro, intérpre
tando "É NA GINGA DO SAM
BA". Durante essa apresen
tação, aparecerão três pas
sistas: Mary (Salgueiro), Na
na e Gigi da Mangueira (am
bas da Estação Primeira)
Logo após, um quadro de
"ballet" moderno "BOSSA

NOVA", com Denis Grey.
Wanda Moreno, Luís Delfino
e ^nsueto no esquete 

"0

QUE É O CARIOCA?". Rober-
to Menescal e seu conjunto
vocal e instrumental, inter-

pretam 
"ELA É CARIOCA;'

Após, Natalia Thimberg e co
ro; em seguida, 

"O BAL-
LET DAS GAIOLAS". No

último quadro, aparece May-
sa interpretando um "pout-

pourri" das suas mais famo-

30A



16 de março SEGUNDA-FEIRA
sas canções como: "Tarde

Triste", "Barquinho", "No

Rancho Fundo", "Um Peque-
no Grão de Areia", "Dorme"

e "Favela". No meio do pro-
grama o jornalista Flávio Ca-
valcanti apresentará uma re-
portagem sobre uma rua da
Tijuca, que já iniciou os pre-
parativos para as festivida-
des do Quarto Centenário do
Rio de Janeiro.

21,25 Q SEIS É ALEGRIA — Humo-
rístico produzido por Bruno
Netto.

21,30 O ARTIGO 99 — HOJE: CIÊN-
CIAS, com o prof. Carvalho
e Silva.

15 O CONJUNTO RADAMÉS GNA-
TALLI —« Musical. Apresen-
tação de Mirian Pércia.

Q SEM RETOQUE — Jornalís-
tico. Direção de Alcino Diniz.

ARTIGO 99 — HOJE: GEO-
GRAFIA, com os professores
Maria da Penha Bastos Men-
des e ítalo Mastrogiovani.

22,45 O JORNAL DA EXCELSIOR —
Noticiário completo do dia.

Q MESAS-REDONDAS DE GIL-
SON AMADO.

22,50 Q GUANABARA ANO QUATRO
Produção e apresentação

de Alfredo Souto de Al-
meida.

23,10 © ORDEM DO DIA.
23,15 O ENCONTRO MARCADO.
23,20 © ROMANCE DE COPACABANA

Crônica de Antônio Maria.
23,25 Q FILME DE LONGA METRA-

GEM.
24,00 Q CINEMA EXCELSIOR — Fil-

me de longa metragem. HO-
JE: "DE CRÁPULA A HE-
RÓI", drama italiano, com
Vittorio de Sica e outros.
Tempo: 94 m.

fB REPORTAGEM DUCAL — Re-
trospectiva do dia.

TV-BING0
AVISO AOS

PARTICIPANTES
DO INTERIOR

Assim que completarem os

álbuns, os concorrentes do

Interior não precisarão pro-
curar os postos de troca da

capital de São Paulo ou do

Rio. Em vez disso, deverão

remeter os seus álbuns com-

pletos, com seus endereços,
à Redação de INTERVALO, a

qual remeterá de volta, aos

seus donos, os álbuns devi-

damente carimbados, aeom-

panhados dos respectivos

cupons para concorrer aos

233 fabulosos prêmios de

TV-BINGO. Boa sorte!

*mr
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Quê? Você também quer participar do TV-Bingo?

Bem, então ... isto é ... eu ... olha - todas

as informações estão aí na página ao lado -

e o álbum também! Hein? Quem? Eu? Sim,

eu também estou no TV-Bingo! Tchau!
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TV-BINGO é uma sensacional promoção da revista INTERVALO que lhe dá a
chance de possuir uma bonita coleção de fotos dos mais famosos astros e
estrelas da TV! (As figurinhas serão publicadas todas as semanas, a partir de
26 de fevereiro, na capa de INTERVALO. Basta recortar e colar neste álbum!)
Cada álbum completo apresentado e rubricado nos postos de troca (veja deta-
lhes na última página) dará direito a um cupom que concorrerá a

MILHÕES DE CRUZEIROS EM PRÊMIOS!
A

- 1 automóvel "GORDINI" — "0" KM.
4 televisores Phiico Directa (Controle Remoto).
10 passagens aéreas para casal, a qualquer ponto do Brasil.

100 assinaturas semestrais de INTERVALO.
» 100 molduras com fotos do seu astro de TV favorito.

8 mesinhas de TV com regulador de voltagem.
10 álbuns com 10 Long-Plays cada, de sua preferência.

Este concurso foi organizado sob a responsabilidade da S.A.I.B. — S.A. Impressora
Brasileira — Concessionária da Carta Patente N.° 326.

PARA CONCORRER, GUARDE ESTE ÁLBUM E
COMPRE A REVISTA INTERVALO TODAS AS SEMANAS!

"* *,-__!
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VINCE EDWARDS
("Ben Casey")

MOACYR FRANCO
("M. F. Show")

^

et>

RICHARD CIIAMBKRLAIN
("Dr. Kildare")

RONALD GOLIAS
("Folias do Golias

GLÓRIA MENEZES
("Teleriovela Colgate")

CHICO ANÍSIO
("O homem e o riso")

34 A
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ÂNGELA MARIA
("Musical")

.^***\

-—

GEORGE MAHARIS
("Rota W)

PAUL BURKI<
("Cidade Nua"
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BIIMGO

BIBI FERREIRA
("Brasil 64")

CAUBY PEIXOTO
("Musical")

EL1ZETE CARDOSO
("A nossa Elizete")

MARTIN MILNER
("Rota 66")

—————

HEBE CAMARGO
"0 mundo é das mulheres")

I

ItOBERT STACK .
("Os Intocáveis")

35 A
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CONSrFLO LEANDRO
("Noites Cariocas")

I

MICHAEL LANDON
("Bonanza")

*

*¦
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EVA WILMA
("Alô Doçura")
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Passe por qualquer uma das LOJAS MÉSBLA de São Paulo ou Rio
de Janeiro e vá à Seção de Rádio e TV para rubricar o seu álbum!
Ao mesmo tempo, retire o seu cupom numerado para concorrer aos

233 FABULOSOS PRÊMIOS:
1 automóvel "GORDINI" — "0" KM.

4 televisores Philco Directa (Controle Remoto).

10 passagens aéreas para casal, ida e volta, a qualquer ponto do Brasil

100 assinaturas semestrais de INTERVALO.

100 molduras com fotos do seu astro de TV favorito.

8 mesinhas de TV com regulador de voltagem.
10 álbuns com 10 Long-Plays cada, de sua preferência.

a serem sorteados no dia 1 de agosto de 1964, {na presença do fiscal federal
designado). durante um programa de TV que INTERVALO indicará com a devida
antecedência nas suas edições do mês de julho, (Carta Patente 326). Os prêmios
somente serão entregues contra a apresentação do cupom e do álbum devidamente
rubricado, O direito aos prêmios prescreverá 1 (Mm) ano após a data do sorteio.
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Acorde 
cedo, pegue a sua pá e vá

para Copacabana. Sob as areias
de sua praia, um valioso tesouro foi
escondido por três lindas piratinhas,
a mando de "Tonelux". Cave bastan-
te, porque vale a pena: o tesouro é
um valiosíssimo refrigerador da Gene-
ral Motors, no valor de Cr$ 450 mil.

É claro que não foi enterrada a ge-
ladeira e sim um baú, contendo um
diploma, com o qual a pessoa que o
encontrar terá direito ao tesouro.
INTERVALO publicará na semana que
vem uma parte do mapa do tesouro,
dando as primeiras indicações sobre

o local onde foi enterrado e, através
do mapa — e das outras partes que
também divulgaremos —, será mais
fácil chegar até onde o tesouro se en-
contra.

Para divulgação de todos os deta-
lhes, dia 12 de março, às 20,50 horas,
na TV-Tupi, durante o programa 

"Es-

petáculos Tonelux", serão fornecidas
as informações necessárias para quem
pretender descobrir o tesouro. E do-
mingo, na TV-Excelsior, em "Brasil,

64", também serão oferecidas maiores
explicações.

Boa sorte e até ao tesouro.

•- 37 A
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TERÇA-FEIRA
16,00

16,15 Q
16,35 O

17,00 O

17,25 O

17,30
17,50 Q
17,57 CD

18,00

o

o
18,20 O

10,40

SESSÃO DAS QUATRO — Fil-
me de longa metragem. HO-
JE: "QUEM NAO TIVER PE-
CADO", drama italiano. Com
Amedèo Nazzari, Ivone San-
son e outros.

TEATRO.
TRIBUNA MÉDICA.
MULHERES CÉLEBRES
Produção e apresentação de
Rubens Monteiro. Comenta-
rios.
SUPER BAZAR — Com Maria
da Glória e Edna Savaget.

LETS LEARN ENGLISH.
Aí, MOCINHO! — Com o fil-
me de aventuras policiais
"SHANNON".

ALEGRIA DE COZINHAR.
DESENHOS.
A MULHER E 0 TEMPO —

Apresentação de llka Soares.

CINE INFANTIL EXCELSIOR.
OS TRÊS MOSQUETEIROS
— Filme de aventuras, com
Domenico Modugno.

ENSAIO GERAL.
CINE-SHOW KIBON — HOJE:
"O MENINO DO CIRCO".
Aventuras do garoto Corky
(Mickey Braddock) num gran-
de circo, sempre ajudado por
Eric (Peter Votrian).
DOM PIXOTE — Desenhos
animados de Bill Hanna e
Joe Barbera.

¦ *m:

17 de março

CONSERTOS DE TV
NA HORA E NO LOCAL

45-8210
TODAS AS MARCAS

ESPECIALISTAS EM ANTENAS
DE TV - PEÇAS E ACESSÓRIOS

CONSERTOS DE TRANSISTORES EM 24 HORAS

ELETRÔNICA CATETE LTDA.
RUA S. SALVADOR, 6 - LJ - FLAMENGO

19,20

18,50 O IVANHOÉ — Filme de aven-
turas medievais com Roger
Moore.

18,55 Q FIREBALL XL 5 — Aventu-
ras espaciais com marione-
tes. HOJE: "O CIRCO". O
Capitão Steve e a médica
Vênus vão a um circo para
se distrair. Repentinamente,
porém, algo acontece inter-
rompendo o espetáculo.

19,05 O ATUALIDADES ESPORTIVAS.
— Com Orlando Batista.

19,16 © NOVELA — "SONHO DE
AMOR", de Nelson Rodri-

gues, inspirado no livro
"Tronco do Ipê", de José de
Alencar. Com Fernanda Mon-
tenegro, Zilka Salaberry, Ma-
ria Esmeralda, ítalo Rossi,
Sérgio Brito, Aldo de Maio,
José Damasceno e outros.
HOJE: Estréia. 1.° capítulo.
TELENOVELA COLGATE —
"AS SOLTEIRAS", de Alberto
Migre. Uma mulher obriga
suas três filhas a levar uma
vida irreal. Direção de Tito
De Miglio. HOJE: 5.° capi-
tui o.
ELENCO:
Luís Emílio - Armando Bogus
Carmen — Flora Geni
Leandra — Lídia Costa
Dora — Aríete Montenegro
Andréa — Neusa Amaral.

Q DANNY THOMAS SHOW —
Filme variado estrelado por
Danny Thomas.

Q REPÓRTER CONTINENTAL.
19,40 © SHOWZINHO KELLOGflTS.
19,50 O JORNAL DA CIDADE — No

ticiário geral. Com Milton
Fernandes, Hilton Gomes,
Roberto Faissal, Oduvaldo
Cozzi e outros.

Q MUSICAL.
|B BATE-PRONTO — Comenta

rio esportivo de João Salda-
nha.

19,55 Q DIÁRIO DE UM REPÓRTER
— Crônica de David Nasser.
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MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

TORGA 614
A ÚNICA QUE AQUECE A SUA PRÓPRIA ÁGUA!

Lava pelo moderaíssimo sistema de tambor rotati-
vo - sem nenhuma peça mecânica em contato com a
roupa - por isso não esgarça os tecidos nem quebra
os botões.

Máxima estabilidade - não precisa ser fixada ao
chão. ,

Funcionamento 100% automático, ao simples toque
de um botão.

2 motores especiais: um para lavar e outro, rapi-
dissimo, para secar por centrifugação - assegurando
insuperável eficiência I

2 
ANOS DE GARANTIA
com assistência técnica

permanente.

.Empresa 100% nacional,

há mais de meio século,

a serviço do país.

CENTRO: Rua do Passeio. 42/56 - BOTAFOGO: R. Gal. Polidoro. 74

TIJUCA: R. Alm. Cochrane. 225 e Conde Mim. 254

NITERÓI: R. Vise. Rio Bronco. 52$ -VOLTA REDONDA: Ar. Amaral Peixoto, 228/32
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TERÇA-FEIRA
19,55 CD TELEJORNAL PIRELLI —

Narração de Léo Batista e

comentários de Heron Do-

mingues. Diariamente são

apresentadas 
'duas entrevis-

tas "relâmpagos" com os re-

pórteres Amauri Monteiro e

Paulo César. Direção de Re-

nato Sérgio.

20,00 Q REPÓRTER ESSO - Narra-

ção: Gontijo Theodoro.

20,05 O CASA D0 CASEMIRO —

Musical.

20,15 A GRANDE REVISTA — Prod.

e direção de Max Nunes e
Maurício Shermann. Humor.

VIP SHOW — Produção e di-
reção de Cicero Carvalho e

Carlos Alberto. Texto de An-
tônio Maria. Musical apre-
sentando Marlene e convi-
dados.

3a. FEIRA 20.45 H
TV RIO CANAL 13

agora 40 minutos
do melhor programa

no melhor televisor

17 de março

20,20 O ESPIONAGEM — Filme. Du
ração: 1 hora.

20,30 Q A VIDA TEM DESSAS COI-
SAS.

© CHICO ANÍSIO SHOW —

Humorístico, com Francisco
Anísio.

20,55 Q 0 REI DOS DIAMANTES —

Filme policial, com Broderick
Crawford e Ray Hamilton.

21,00 O os INTOCÁVEIS — Filme

policial, mostrando as aven-
turas dos "gangsters" de
Chicago da década de 30.
HOJE: "O SÉTIMO VOTO".
A rivalidade entre os homens
do mundo do crime traz no-
vo caso a Ness e seus com-

panheiros.

ELENCO:
Ness — Robert Stack
Guzik — Nehemiah Persoff
Nitti — Bruce Gordon
Hobson —- Paul Picerni
Rossi — Nick üeorgiade
Young — Abel Fernandez
Duração: 1 hora.

21,05 Q SHALON — Musical-jornalís-
tico.

21,35 O A SER ANUNCIADO - A
TV-Tupi, até o momento de
fecharmos esta edição, não
informou o nome do progra-
ma que irá ao ar neste ho-
rário.

ARTIGO 99 — HOJE: Aula de
PORTUGUÊS.

(__} COMBATE — Filme narrando
o lado humano da Segunda
Grande Guerra. Duração: 1
hora.

22,00 CANÇÕES DE SEMPRE -

Musical com Vicente Ceies-
tino. Apresentação de Diana
Morei.

HISTÓRIA DA LIBERDADE
NO BRASIL

!'•¦
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TE17 dB março RpA-FEIRA
22,15 O VIDAS DE VERDADE — Fil-

me retratando histórias au-
tênticas. HOJE: "A HISTÓ-
RIA DE UMA MISS". Um
dia, uma jovem chamada Me-
ri lou Poupolo resolveu par-
ticipar de um concurso de
beleza e acabou tornando-se
Miss Los Angeles. 0 primei-
ro passo fora dado, porém
ainda enfrentaria os juizes
para tornar-se então Miss
Califórnia e Miss América.
Vamos acompanhá-la vendo
também como são os conhe-
cidos certames atrás dos
bastidores.

22,20 fB CONJUNTO FARROUPILHA
— Musical.

22,35 O MESAS-REDONDAS DE GIL-
SON AMADO — Entrevistas.

© ORDEM DO DIA -- Comenta-
rio de Heron Domingues.

22,45 O JORNAL EXCELSIOR — No-
ticiário completo do dia.
Com Jorge Sampaio, Sérgio
Porto, Luís Jatobá, Moacir
Lopes, Fernando Garcia e
outros.

(B ROMANCE DE COPACABANA
—- Crônica de Antônio Maria.

22,50 Q FILME DE LONGA METRA-
GEM.

23,00 © PERISCÓPIO — Jornalístico.
Produção e direção de Au-
gusto Melo Pinto e Alpheu
de Azevedo. Apresentação de
Luís Mendes.

23,15 O GENTE IMPORTANTE —
Com Sargentelli entrevistan-
do gente de todos os setores.

23,30 O BR-13 — Automobilístico.
Produção e apresentação de
Léo Batista.

23,50
24,00 s REPORTAGEM DUCAL.

CINEMA EXCELSIOR — Fil-
me de longa metragem. HO-
JE: "MORFINA", 

policial ale-
mão. Com O. W. Fischer,
Heidemarie Hatheyr e outros.

A

todo mundo

todo Mnm ACOMPANHA

todo mundo COMENTA
?_I

jSÜH^I 2^;

IffliiilIS
ni ii\rriiiii

de 2? a 6? feira às 19 horas

no CANAL 2
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ONDE VOCÊ ENCONTRARA TUDO SOBRE
AS ULTIMAS NOVIDADES EM TRICÔ?

AQUI:
CLAUDIA

¦

¦tmtMMtmm WMmMMMMMU
*m*jM*-*mma:.i» •*¦*

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVsBBBBBBBBBflBSsY

BBBBm

* Tst^sf^UBsV

E ainda: Guia-Médico Para o Lar/Cozinha de Páscoa/Maquila-

gem para a Volta das Férias/Como Usar uma Meia-Peruca... e
contos, artigos, reportagens, conselhos. CLAUDIA de março.

CLAUDIA
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QUARTA- FEI R A

16,00

16,15

16,35

17,00 Q

17,25 Q

CD

17,30

17.55 ©

SESSÀO DAS QUATRO —

HOJE: 
"A DAMA DUENDE",

comédia mexicana, com Dé-
lia Garcez e outros.

TRIBUNA MÉDICA.

SAODE DA BOCA.

ARTE CULINÁRIA.

0 MUNDO É DA CRIANÇA.

LE. S LEARN ENGLISH.

MEMÓRIAS DE CHURCHILL
— Filme sobre a vida do

grande estadista inglês.

TEATRO DA TARDE — VF de
São Paulo. "UM DIA... TAL-
VEZ". Prod. de Ciro Bassini.
Com Célia Coutinho, Geraldo
Del Rey, Luís Orioni, Benti-
nho e outros.

WYATT EARP — Filme de
aventuras, gênero 

"western".

Com Hugh 0'Brien e Douglas
Fowley.

A MULHER E 0 TEMPO -
Apresentação de llka Soares.

CINE INFANTIL EXCELSIOR.

DE BRAÇOS ABERTOS -

Prod. de Sarita Campos.

CINEMINHA TROL — HOJE:
"ÁGUIA BRAVA". Aventuras.

CINE-SHOW KIBON — Apre-
sentando o filme "JIM DAS
SELVAS", com Johnny Weiss-
muller.

TELESPORTE TRIÂNGULO.

MINHA AMIGA FLICKA —

Filme de aventuras com
Johnny Washbrook (Ken),
Anita Louise (Nell), Gene
Evans (Rob) e a égua
"Flicka". HOJE: "O RESGA-
TE DE FLICKA".

TOPPE'< — Filme.
»

18,50 Q MR. MAGOO — Desenhos.

18,00

18,05 Q

18,10 ®

18,20

18,40

18,45

19,00 Q TV DE BRINQUEDO
Apresentação de Aríete
beiro.

Ri-

19,16 CD NOVELA — "SONHO DE
AMOR", de Nelson Rodri-
gues, inspirado no livro
"Tronco do Ipê", de José de
Alencar. Com Fernanda Mon-
tenegro, Zilka Salaberry,
Maria Esmeralda, ítalo Ros-
si, Sérgio Brito, Aldo de
Maio, José Damasceno e ou-
tros. HOJE: 2.° capítulo.

.

19,20

t

TELENOVELA COLGATE —
"AS SOLTEIRAS", de Alberto
Migre . A história de uma
mulher que obriga suas três
filhas a levar uma vida irreal.
Com Armando Bogus (Luís
Emílio). Flora Geni (Carmen).
Lídia Costa (Leandra). Arle-
te Montenegro (Dora). Neu-
sa Amaral (Andréa) e outros.
HOJE: 6.° capítulo.

ttfCIfa

CONSERTOS-TV
47-5871

ATt SI HORAS
NA HORA NO LOCAL.

ESPECIALISTAS EM

PHILIPS - GE - EMERSON - PHILCO

RCA - ZENITH - ADIMIRAL - SEMP
MULLARD E TELEFUNKEM

ANTENAS TV - FM - RÁDIOS
INSTALAÇÕES E REFORMAS
CONSERTOS RÁDIOS TRANSISTORES

15 ANOS DE BONS SERVIÇOS TÉCNICOS

IV RADIOTÉCNICA LIDA.
RUA FRANCISCO SÁ, 38 - LOJA 13 • POSTO 6



UARTA- FEIRA 18 de março

19,30 Q

19,40 CE)
19,45 Q

19,50

19,55 t_

20,00 Q

20,05 Q
20,15

m

20,20 O

20,35 Q

20,45

RIP CORD — Filme de aven-
turas, com Larry Pennell
(Ted) e Ken Curtis (Jim).
REPÓRTER CONTINENTAL.
SHOWZINHO KELL0GG'S.
VIAGEM SEM PASSAPORTE.
BATE-PRONTO — Comenta-
rio esportivo com João Sal-
danha.
JORNAL DA CIDADE —
Noticiário geral. Com Milton
Fernandes, Hilton Gomes,
Roberto Faissal, Oduvaldo
Cozzi e outros.
DIÁRIO DE UM REPÓRTER —
Produção e direção de Sér-
gio Katar. Comentários de Da-
vid Nasser.
TELEJORNAL PIRELLI. —
Narração de Léo Batista e
comentários de Heron Do-
mingues. Diariamente são
apresentadas duas entrevis-
tas "relâmpagos" com os
repórteres Amauri Monteiro e
Paulo César. Direção de Re-
nato Sérgio.
REPÓRTER ESSO — Narra-
ção de Gontijo Theodoro.
OS DIAMANTES NEGROS.
GRINDL — Hilariantes aven-
turas da mulher faz-tudo.
HOJE: "O MAIS LONGO DIA
DE GRINDL". Com Imogene
Coca,
DISCOTECA DO CHACRINHA
— Musical. Animação de Abe-
lardo "Chacrinha" Barbosa.
Diretamente do auditório.
ALO, DOÇURA — VF de São
Paulo. Com John Herbert e
Eva Wilma vivendo situações
românticas.
ESTA É A SUA HISTORIA —
Jornalístico.
J. SILVESTRE MILHÕES —
De auditório, com prêmics e
atrações. "ACERTE O ALVO"
e "A PERGUNTA DOS DEZ
MILHÕES". Direção de Mário
Wilson.

20,45 © RAUL SOLNADO — Produ-
dução de Péricles do Amaral.
Estréia HOJE: Como convi-
dados especiais aparecerão
José Vasconcelos, Francisco
Anísio, Ronald Golias, Con-
suelo Leandro, Antônio Car-
los e muitos outros, sob o
comando do artista portu-
guês Raul Sol nado.

20,50 Q CAÇADA HUMANA — Filme
policial, com o detetive Vie-
tor Jory e o repórter Patrick
McVey.

21,05 Q CARMEN COSTA SHOW —
Musical variado, estrelado
por Carmen Costa que tam-
bém recebe convidados.

21,15 O C0LÉ ° SHOW — Humorís-
tico com Cole e grande
elenco. Texto de Meira Gui-
ma rã es.

21,30 O SHOW DE SORRISOS — Ku-
morístico-musical. Prod. e
dir. de Carlos Alberto.
ARTIGO 99 — HOJE: MATE-
MÁTICA, com a profa. Ju-
dith de Paiva e Sousa.

21,40 Cg) 77 SUNSET STRIP — Filme
policial. As emocionantes
aventuras de 3 detetives.
Com Efrem Zimbalist Jr.
(Stuart Bailey), Roger Smith
(Jeff Spencer) e Edward
Byrnes (Kookie). HOJE:
"A PARTE DO LEÃO".

21,45 O MISTER LUCKY - Filme com
John Vivyan. HOJE: "A PRI-
MEIRA VIAGEM".

22,00 Q CONVITE ESPECIAL DE RO-
BERTO AUDI — Musical.
Produção de Sérgio Katar.

22,05 Q ESCOLA DE PAIS.
22,15 O D0,s N0 BALANÇO — Mu-

sical de "jazz" e bossa-nova.
Apresentação de Daniel Fi-
Iho e Mirian Pércia. HOJE:
Nara Leão, Wilson Simonal
e o conjunto vocal e instru-
mental "Os Cariocas". — Di-
retamente do auditório Ex
celsior, em Ipanema.

¦
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22,30 Q THE THIN MAN <° HOMEM-
SOMBRA) — Aventuras de
um detetive, sua esposa e
seu cão. HOJE: "O HOMEM
DE CARSTAD". A descober-
ta de um esqueleto humano
com 50 mil anos de idade
atrai a atenção de um pa-
leontologista, amigo de Nick.
Porém, antes que faça sen-
sacional revelação, é assas-
sinado. Com Peter Lawford e
Phyllis Kirk. Reapresenta-
ção: sábado, às 12,15 horas.

22,35 O MESAS-REDONDAS DE GIL-
SON AMADO.

22,45

fD

22,55 ffi

23,00

23,05

23,15

23,40

23,55

24,00

00,05

JORNAL EXCELSIOR — No-
ticiário completo do dia.
Com Jorge Sampaio, Sérgio
Porto, Luís Jatobá. Moacir
Lopes, Fernando Garcia e
outros.
ORDEM DO DIA — Comen-
tário de Heron Domingues.
ROMANCE DE COPACABANA
— Crônica de Antônio Maria.

FALANDO FRANCAMENTE -
Jornalístico. Com Arnaldo
Lacombe.

© NOSSA CIDADE — Produção
e apresentação de Alfredo
Souto de Almeida. Jornalís-
tico.
OS SETE PECADOS — Jor-
nalístico. Produção de Fer-
nando Barbosa Lima. Apre-
sentacão de Odete Faria e
Milton Fernandes.

© ROTEIRO DAS ARTES — Pro-
dução de Alfredo Souto de
Almeida.

© REPORTAGEM DUCAL —
Com a retrospectiva do dia.

O CINEMA EXCELSIOR — HO-
JE: "ESTA NOITE COM A
LUA", comédia italiana, com
Eleonora Rossi Drago, Nino
Manfredi e outros.

Q REABILITAÇÃO EM FOCO —
Com Jorge Valadão.

FIZEMOS
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QUINTA-FEIRA 19 de março

1

15,25 G
15,40 C

11.00

16,25 O
17,00 O
17,25 ©

17,30

17,45 C

17,57 ©

18,00

18,10 Q

18,20

CINEMA — Comentários.

TRIBUNA MÉDICA — Apre-
sentando HOJE: Dr. Flávio
Lombardi.
SESSÃO DAS QUATRO —

Filme de longa metragem.
HOJE: "TRÊS DIAS DE
AMOR", drama italiano, com
Isa Miranda e outros.

DESENHOS ANIMADOS.
GIL BRANDÃO MODAS.

SUPER BAZAR.
MEMÓRIAS DE CHURCHILL
— Filme sôbre a vida do

grande estadista inglês.

EU E VOCÊ — Histórias ro-
mânticas com Tarcísio Meira
e Glória Menezes. Texto de
Ghiaroni.
LET'S LEARN ENGLISH -

Curso de inglês.

AVENTURAS DE FRED E
CAREQUINHA — Prod. João
Loredo.
A MULHER E O TEMPO —

Apresentação de llka Soares.

CINE INFANTIL EXCELSIOR.
0 MUNDO f DOS BROTOS.
DESENHOS ANIMADOS.
Aí, MOCINHO! — HOJE: "CA-

ÇADOR BRANCO". Filme de
aventuras.
CINE-SHOW KIBON — HOJE:
"JET JACKSON". Com Ri-
chard Webb.

MONTAGENS,
CONSERTOS DE

TELEVISÃO,
STÉREO, HI-FI,

RÁDIOS,
TRANSISTORES E
INSTALAÇÕES

DE ANTENAS.

TELEFONES

43-9519
34-1632

r*i
I ELETRÔNICA I

19,00

19,16 CE)

itt,4ü Q TELESPORTE TRIÂNGULO.

18,45 Q EXPEDIÇÕES FAMOSAS -
Filme de aventuras científi-
cas.

(0 CASEY JONES — Filme de
aventuras dos primórdios das
ferrovias, com Alan Hale
(Casey Jones) e Bobby Clarck
(Casey Jr.).

18,50 Q FLASH GORDON — Filme de
aventuras espaciais com Bus-
ter Crabbe.
O NORTE CANTA.

NOVELA - "SONHO DE
AMOR", de Nelson Rodri-

gues, inspirado no livro
"Tronco do Ipê", de José de
Alencar. Com Fernanda Mon-
tenegro, Zilka Salaberry, Ma-
ria Esmeralda, ítalo Rossi,
Sérgio Brito, Aldo de Maio,
José Damasceno e outros.
HOJE: 3.0 capítulo.

19,20 O TELENOVELA COLGATE- —
"AS SOLTEIRAS", de Alberto
Migre. Prod. e dir. de Tito De
Miglio. VF de São Paulo. Com
Armando Bogus, Flora Geni,
Aríete Montenegro, Lídia Cos-
ta e outros. 7.° capítulo.

19,30 © HAZEL — As peripécias de
uma empregada doméstica.

O REPÓRTER CONTINENTAL.
19,40 © SHOWZINHO KELLOGG'S.

19,45 CD BATE-PRONTO — Comenta-
rio esportivo de João Salda-
nha.

19,50 O JORNAL DA CIDADE — Com
Hilton Gomes, Milton Fer-
nandes, Roberto Faissal, Odu-
valdo Cozzi e outros.

19,55 Q DIÁRIO DE UM REPÓRTER —

Produção e direção de Sérgio
Katar. Comentários de David
Nasser.

© TELEJORNAL PIRELLI —

Narração de Léo Batista e
comentários de Heron Do-
mingues. Diariamente são
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QUINTA-FEIRA
apresentadas duas entrevis-
tâs "relâmpagos" com os
repórteres Amauri Monteiro
e Paulo César. Direção de
Renato Sérgio.

20,00 Q REPÓRTER ESSO — Narra-
ção de Gontijo Theodoro.

20,05 Q SELEÇÕES NO NOVE.

20,15 Q PÂNICO — Filme de suspen-
se e emoção.

© O HOMEM E O RISO — Hu
morístico estrelado por Chico
Anísio, que se apresenta sem
caracterização. Participação
de vários cartazes convidados.
Diretamente do auditório.

20,20 O PAPAI SABE-TUDO — Filme
de situações familiares.
ELENCO:
Jim — Robert Young
Margaret — Jane Wyatt
Betty — Elinor Donahue
Bud — Billy Gray
Kathy — Lauren Chapin

20,35 Q FESTIVAL DE VOZES — Apre-
sentando o conjunto vocal
"Titulares do Ritmo".

20,45 Q TIMES SQUARE — Musical
e humorístico. Dir.: Mário
Wilson. Texto: Haroldo Bar-
bosa e M. Guimarães. HOJE:
Cyl Farney e Jacqueline for-
mam o casal romântico que
briga muito. • "QUATRO NO
SAMBA" com Dóris Monteiro,
Agostinho dos Santos, Mi Iti-
nho e Elza Soares. • "SAM-

BA DE BRANCO", com Paulo
Celestino, Zélia Hoffman, Da-
niel Filho, Dorinha Duval,
Valdir Maia, Líliam Fernan-
des, Iza Rodrigues e Walter
D'Ávila, falando humorística-
mente de samba. • Grande
Otelo e Aizita Nascimento
entram no final, mostrando
que samba é de preto. # Di-
retamente do auditório Excel-
sior, em Ipanema.
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QUATROCENTAO
das gravuras de Debret e Rugenda6
às imagens da vida carioca atual;
do lundu e da modinha ao samba
tradicional, ou à batida bossa-nova
das festas do entrudo aos desfiles
das grandes escolas de samba
com o tempero permanente do
humor carioca.

mâfll^BIbyiS
Tx-lZ 'tír~—l Btflfl Bl - -~f^ -^m

m^ u\^^K^fl ^H^K^^ ^^^. J^^l^B^^^^fl^B ^Bi T S.j Itfl afl^a^l afllfl flj-lff-

- Jl I\^ W ]^i W wjk
íl Bé ' * 1 CT
—^^1 ^^^. %^_^_^_^_^*_^_^m^_^^0 '______* -*•"

.^Bl JM W ¦
*tt*bM V ^^*^M W<-'"&S&ÈW ^^«nu W-^ r-

47 A
mtúmSl'j$£à&kA,.

a. .

m.

Criação e apresentação de
ALFREDO S0VT0 DE ALMEIDA

realização F0CÜS

«&S&S



**•- *: ^^.^^Wi^^sTO.w^f^^^^l^^^p piiipí" -VJJP" ^|BF

QUINTA-FEIRA 19 de marco

20,50

fr:-

21,00

21,15

ESPETÁCULOS TONELUX -

Musical. Produção e direção
de Getulio Macedo e Sérgio
Katar. Apresentado por Tel-

ma Elita e Neide Aparecida.

0 REBELDE — Filme "wes-

tern", com Nick Adams vi-
vendo o papel de Johnny
Yuma.
MUSICAL — Com música e
entrevista.
LUÍS VIEIRA — Musical com
o famoso cantor nordestino
interpretando suas criações.

21,35 O ARTIGO 99 — HOJE: POR-
TUGUÊS, com o professor
C. Bastos.
PROJETO 20 — Documen-
tário sobre grandes momen-
tos da humanidade.

O AVENTURAS NO PARAÍSO —

Filme de aventuras nos ma-
res do Sul. Com Gardner Mac
Kay.

O CIDADE NUA — Filme poli-
ciai. O lado dramático das

grandes cidades. Com Paul
Burke (Adam) e Horace Mc
Mahon (Parker).

22,05 O ARTIGO 99 — HOJE: HIS-
TÓRIA.

22,35 Q MESAS-REDONDAS DE GIL-
SON AMADO.

22,45

©22,50

21,45

JORNAL EXCELSIOR — No-
ticiário completo do dia.
Com Jorge Sampaio, Sérgio
Porto, Luís Jatobá, Moacir
Lopes, Fernando Garcia e
outros.

ORDEM DO DIA — Comenta-
rio de Heron Domingues.

22,55 O A CIDADE NA TV.

23,00 fB ROMANCE DE COPACABANA
— Crônica de Antônio Maria.

23,10 O A VERDADE DE CADA UM.

fB RIO QUATROCENTÀO — Mos-
trará as imagens da vida ca-
rioca atual; também da mo-
dinha ao samba tradicional,
ou à batida bossa-nova; das
festas do entrudo aos des-
files das grandes escolas de
samba com o tempero per-
manente do humor carioca.
Prod. de Alfredo Souto de
Almeida.

23,30 © CARLOS FRIAS ENTREVISTA.

24,00 Q CINEMA EXCELSIOR —

HOJE: "CIDADE NUA", po-
licial francês, com Don Tay-
Ior, Barry Fitzgerald e ou-
tros.

fQ REPORTAGEM DUCAL —

Com a retrospectiva do dia.

Mas afinal que é que o Sr. faz de

excepcional para eu contratá-lo?
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ESQUEMA TODAS AS quintas feiras As 2O,50m ANTIGO SOLDADO DA GUERRA DA
CESSÃO. ÊLE PROSSEGUE LUTANDO NA
SUA "GUERRA PARTICULAR" MOVIDO
PELOS IDEAIS DE UUSTIÇA OUE OS RE
VESES NÀO CONSEGUEM DERROTAR.
SE VOCÊ GOSTA DE EMOÇÕES FORTES.
VOCÊ VAI GOSTAR DE REBELDEI
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SEXTA- FEIRA

15,50

16,00

O

16,10
16,30
17,00

17,15

17,25

o
HOJE:

CB

CB

17,30

17,50
17,57

10,00

8

3

20 de março

18,10

¦Ka**

18,20

18,40

AGÊNCIA DE PEDIDOS BAR-

BOSA JÚNIOR.
SESSÃO DAS QUATRO - Fil-

me de longa metragem, HO-

JE: "DON JUAN TENORIO;1,

comédia argentina, com Luiz

Sandrini e outros.
AS SUAS ORDENS.
ARTE CULINÁRIA.
SUPER BAZAR —
"Clube das Garotas".
O MUNDO DE SUA POLTRO-
NA.
OS VIKINGS — Filme de

aventuras. HOJE: "O TESOU-

RO DE ERIN". O chefe Thor-

vald conta tantas maravilhas
sobre as riquezas da Terra

de Erin que Barba Rubra re-

solve mandar Leif e Finn in-

vestigar a veracidade dos fa-

tos.
ELENCO:
Leif — Jeromê Courtland
p,nn __ Walter Barnes
Barba — Stefan Schnabel
Thorvald *-m Hans Schumm
Haldar — Buddy Baer
TEATRO DA TARDE -No-

vela: "UM DIA... TALVEZ".
Original de Ciro Bassini.
LETS LEARN ENGLISH.
DESENHOS ANIMADOS.
A MULHER E O TEMPO -

Apresentação de Mka Soares.
CINE INFANTIL EXCELSIOR.
A VOZ DE SAO JUDAS TA-

DEU — HOJE: a palavra do

Padre Góes.
VOLANTES AUDAZES — Sé-

rie filmada. ^^
NO MUNDO DOS BROTOS.

TOP CAT MANDACHUVA —

Desenhos animados de Bill

Hanna e Joe Barbera.
CINE-SHOW KIBON — HOJE:
"LANCEIROS DE BENGALA".
TELESPORTE CONTINENTAL.
BRIGADA 8 — Filme sobre

uma equipe de salvamento,
com Jim Davis e Lang Jef-

fries.

18,45 O
18,50

19,00 O
19,16 (0

o

g

19,20 O

o

o
19,40 _
19,45 Q

CD

19,50

19,55

20,00 O

20,05
20,15

AVENTURAS DO POPEYE.

FÚRIA — Série filmada com

as aventuras do garoto Joey

(Bobby Diamond) e seu ca-

valo. mm _
O MUNDO É DA FAMÍLIA.

NOVELA - "SONHO DE

AMOR", de Nelson Rodrigues,
inspirado no livro "Tronco

do Ipê", de José de Alencar.

Com Fernanda Montenegro,
Zilka Salaberry, Maria Esme-

ralda, ítalo Rossi, Sérgio Bri-

to, Aldo de Maio, José Da-

masceno e outros. HOJE: 4.°

capítulo.
TELENOVELA COLGATE —
"AS SOLTEIRAS", de Alberto

Migre. Uma mulher obriga

suas três filhas solteiras a

levarem uma vida irreal. Com

Armando Bogus (Luís Emílio).

Flora Geni (Carjmen). Lídia

Costa (Leandra). Aríete Mon-

tenegro (Dora). Neusa Ama-

ral (Andréa). — 8.° capítulo.

O HOMEM DO RIFLE — Fil-

me "western" com Chuck

Connors.
REPÓRTER CONTINENTAL.
SHOWZINHO KELLOGCS.
TRILHOS E DORMENTES -

Notícias sobre assuntot
ferroviários.
BATE-PRONTO — Comenta
rios esportivos, com João

Saldanha.
JORNAL DA CIDADE — Com
Hílton Gomes, Nilton Fer-

nandes, Roberto Faissal, Odu-

valdo Cozzi e outros.
DIÁRIO DE UM REPÓRTER.
—i Produção de Sérgio Katar.

Comentários de David Nasser
TELEJORNAL PIRELLI.
REPÓRTER ESSO — Narra-

ção de Gontijo Theodoro.
MARIA DAS GRAÇAS.
ALEGRIA DOS 0'AVILA -

Humorístico, com Ema e

Walter D'Ávila. Produção de
Haroldo Barbosa.

8
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^-UNIVERSIDADE
A SERVICO DO POVO
INICIATIVA DA ORGANIZAÇÃO RUBENS BERARDO,

DIREÇÃO E SUPERVISÃO DE GILSON AMADO

PROGRAMA:
r

AULAS PARA O EXAME DO ART. 99

2." FEIRA - às 21:30 CIÊNCIAS - Prof. Cadmo Bastos

às 22:05 - GEOGRAFIA - Profa. Maria da Penha

às 21:35 - PORTUGUÊS - Prof. Maximiano de Carvalho

às 21:30 - MATEMÁTICA - Prof. Jairo Bezerra

às 21:30 - PORTUGUÊS - Prof Maximiano de Carvalho
Patrocinador: Esso

às 22:05- HISTÓRIA-Prof. Carlos Alberto

às 21:30 - MATEMÁTICA - Prof. Jairo Bezerra

3.- FEIRA

4.« FEIRA

5." FEIRA

6.- FEIRA
Patrocinador: Cia. Belgo Mineira |

i
PRIMEIROS CURSOS DE CULTURA GERAL

3.° FEIRA - às 22:05 - "História da Liberdade no Brasil" - Cada episódio
narrado por uma grande figura nacional.
Patrocinador: Cia. Propac

Educação Familiar.
Colaboração da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro.

6.- FEIRA - às 22:05 - "Os Mistérios da Pintura Moderna" - Curso de
iniciação artística com o Prof. Carlos Cavalcanti.
Um pequeno livro, composto de 15 apostilas,
entregue no ato de inscrição.

4." FEIRA - às 22:05

i

Os cursos do artigo 99 são válidos para todos os efeitos, obe-
decendo às normas exigidas pelo Ministério de Educação e
Cultura. Apostilas de todos os cursos, a todos os alunos, cola-
boração das Gráficas Bloch.

TV-CONTINENTAL CANAL
AGORA NUMA CRUZADA DE EDUCAÇÃO E CULTURAI
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SEXTA-FEIRA 20 de março

20,15

20,20

20.35

20,45

21,00

21,05
21,30

m KIBON SHOW — apresentan-
W 

do o desenho do "COELHO

PERNALONGA".

O RUA DO RI-RI-RI - Humo-

rístico com os maiores cô-

micos da emissora, como

Germano, Armando Nasci-

mento, Marilu Bueno e

outros.
FACIT NOS ESPORTES.

VIVA O VOVÔ DEVILLE — Hu-

morístico e musical. Texto de

Sérgio Porto (Stanislaw Pon-

te Preta). HOJE: Cole, Man-
valda e Carlos Mello, na con-
ferencia 

"O OVO". Dorinha
Duval (cantora li rica) e Mar-

tin Francisco (maestro). Cos-
tinha e Sônia Lanceloti^ in-

terpretam um quadro comi-
co. Nena Napoli e Jorge Lo-

redo, quadro de mimica. Luiz
Mario de Almeida (argenti-
no), quadro de "farwest". Iriz

Bruzzi e Hugo Brando, inter-

pretam uma canção 
"AMOR,

DELICIOSO AMOR", de Caro-
li na Menezes. Castro Barbo-
sa, Ary Leite e Alegria, apa-
recem em 

"OS CAIPIRAS".
"NO TEMPO DO TANGO",
com Ernesto Miranda e Gran-
de Otelo. "DAMA DAS CA-
MELIAS", com Dercy Gonçal-
ves, Ribeiro Fortes, Jaime Fi-
Ihp e Lilian Fernandes. —

Diretamente do auditório Ex-
celsior, em Ipanema.

(0 NOITES CAHOCAS — Humo-
rístico variado com Germano
e Delly Azevedo ("O Conquis-
tador"), Tutuca ("Filhinho do
Papai") e outros.

Q PANDEGOLANDIA — Humo-
rístico.

O SENTE t NOTÍCIA.

Q CHUTE EM GOL — Espor-
tivo com distribuição de prê-
mios. Participação dos mais
famosos goleiros do futebol
brasileiro.

21,35
21,45

21,55 Q

22,05

22,25 O

22,45

ARTIGO 99 - MATEMÁTICA.

DR. KILDARE — Filme em
série, sobre a vida de um

jovem médico. Estrelado por
Richard Chamberlain e Ray-
mond Massey.

m CHEYENNE — Série "wes-

tern", estrelada por Clint
Walker. HOJE: "A HORA DA

DECISÃO".
A GRANDE JORNADA —

Documentário nacional. Prod.
Carlos Gaspar.
OS MISTÉRIOS DA PINTURA
MODERNA.
ÍDOLOS DE TODOS OS TEM-
POS — Esportivo com José
Maria Scassa.

JORNAL EXCELSIOR — No-

ticiário completo do dia. Com

Jorge Sampaio, Sérgio Porto,
Luís Jatobá, Moacir Lopes,
Fernando Garcia e outros.

INFORME CIENTIFICO.

ORDEM DO DIA — Comen-
tários com Heron Domingues.

MESAS-REDONDAS DE SIL-
SON AMADO.
ROBERT TAYLOR DETETIVE

Filme policial.
ROMANCE DE COPACABANA

Crônica de Antônio Maria.

FRENTE A FRENTE — Co-
mentários de Heron Domin-

gues.
A SER ANUNCIADO — A

TV-Excelsior, até o momento
de fecharmos esta edição,
não informou o nome do pro-

grama que irá ao ar neste
horário.
0 PLANETA TERRA — Filme.
0 MUNDO E O TEMPO.
CINEMA EXCELSIOR — HO

JE: "Al DOS VENCIDOS", fll-

me italiano de aventuras.
Com Anna Maria Ferrero,
Pierre Cressoy e outros.
REPORTAGEM DUCAL — Re

trospectiva do dia.

o
22,50 Q)

22,55 O

23,00 Q

fB

23,10 ©

23,15

23,35 O
23,45 ff)
24,00 O
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conjunto
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A "certinha" íris Bruzzi diz algo a Ha-

mílton Ferreira, que parece estar passan-

do calor. Cena de "Viva o Vovô Deville"
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Nena Napoli ouve impassível o estrilo de Grande Otelo enquanto uma

mão agita-se à esquerda da foto. Ambos aparecem no humorístico da

frenética
Excelsior.
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Parte do numeroso elenco humorístico do Canal 2: J. Loredo Costinha, íris R.

Fronzi, H. Ferreira, D. Duval, Otelo, Dercy, F. Moreno, Cole, M. Francsco e outros.
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21 de março

11,00 © COLÉGIO DE DELICIAS.

12,05 O CRÔNICA DE AUSTREGÉSILO
DE ATHAYDE.
O SHOW GOLIAS — Reapre-
sentação do último domingo.

12,20 Q THE THIN MAN (O HOMEM-
SOMBRA) — HOJE): "O HO-
MEM DE CARSTAD". A des-
coberta de um esqueleto
humano com 500 mil anos de
idade atrai a atenção de um
paleontologista, amigo de
Nick. Com Peter Lawford e
Phyllis Kirk. Reapresentação
de quarta feira, 22,30 horas.

12,55 Q CONVITE ESPECIAL DE RO-
BERTO AUDI — Reapresenta-
ção.

NOITES CARIOCAS — Humo-
rístico variado. Reapres. de
6.a-feira, 20,50 h.

13,00 Q ROBERTO AUDI EM CAIXA
ALTA — Reapresentação.

Q TELETURFE — Transmissão
direta do Hipódromo da Gá-
vea. Nos intervalos dos pá-
reos são apresentadas várias
atrações.

3,30 Q HISTÓRIAS DO VELHO OES-
TE — Reapresentação.

MUSICAL WILMAN XAVIER.13,40

14,00

O

SESSÃO DAS DUAS - Fil-
me de longa metragem. HO-
JE: "MERCADO DE MULHE-
RES", drama italiano, com
Silvana Pampanini, Eleonora
Rossi Drago e outros.

AP SHOW — Com Aérton
Perlingeiro apresentando: 14
h — "Almoço entre as estrê-
las" e "Seu nome, por fa-
vor"; 14,45 h — "Roteiro do
Rio"; 14,50 - "O Câmera
na intimidade"; 15,15 h —
"O Rádio na TV"; 15,30 h —
"New Face 64"; 15,55 h -
"Bar de Melodias"; e 16,30 h
— Encerramento.

14,10 IQ PROGRAMA MANOEL DE NÓ-
BREGA — Variado, com
atrações musicais e humo-
rísticas.

15,30 O CHÃ DA TARDE - Musical.
Apresentação de Luís de Car-
valho. Diretamente do auditó-
rio Excelsior, em Ipanema.

16,20 O LARAMIE - Filme "wes-

tern". Com John Smith
(Slim), Robert Fuller (Fess) e
Spring Byington (Daisy). Rea-
presentação.

16,35 CD REVELAÇÕES KIBON — Mu-
sical infantil. Produção de
José Cerqueira Leite. Partiei-
pação da bandinha da Casa
do Pequeno Jornaleiro. Di-
retamente do auditório.

16,55 O FIREBALL - Filme.

17,05 ffi Aí VEM O SUCESSO — Pro-
grama de gala, apresentando
os cantores campeões na
vendagem de discos durante
a semana. Com Jair de Tau-
maturgo.

17,20

17,30

BRINCANDO DE SHOW.

ESPETÁCULOS TONELUX —

Reapresentação.

17,50 O VIAGEM BAMBINO PARA A
FORTUNA — Animação de
Paulo Monte e Diana Morei.
Diretamente do auditório da
Excelsior em Ipanema.

17,57 © A MULHER E O TEMPO —

Apresentação de llka Soares.

ffi PEPE LEGAL — Desenhos.18,10

18,15 Q CIRCO PING-PONG — Com
Carequinha e sua equipe.

O WM EM TV — Musical com
Waldeck Magalhães Filho.
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18,45

?

TIA AMÉLIA, SEU PIANO,
SUAS HISTÓRIAS.

f_ BAT MASTERSON - Filme

de "far-west" estrelado por
Gene Barry.

18 50 « CARAVANA — Filme com
Ward 

Bond e Robert Horton.

HOJE: 
"A HISTÓRIA DE EMI-

LY ROSSITER". Participação
especial de Mercedes Mc-

Cambridge. Duração: 1 hora.

19,00 O TELESPORTE TRIÂNGULO.

19,16 fD NOVELA - "POUCO AMOR
NAO É AMOR". De Verônica
Blake. HOJE: 53.° capítulo.

19.20 to PATRULHA RODOVIÁRIA -

Filme, estrelado por Brode-

rick Cra-wford.

19,35 Q SILHUETA.

|

21 de março

20,15 t_ E AGORA... PAPAI? — Série
filmada, narrando as aventu-
ras de dois advogados, pai e

filho. Com Pat 0'Brien (Har-
rigan) e Roger Perry (Harn-

gan Jr).

t_ ERONTEX DA SORTE — De

auditório, com Murilo Neri.

2020 to OS FLINTSTONES NA IDADE
DA PEDRA — Desenhos ani-
mados de Bill Hanna e

Joe Barbera. HOJE: "RELA-

ÇÕES PUBLICAS". Aprovei-

tando uma viagem de Wilma,
Fred resolve colocar as man-

guinhas de fora e ganhar o

tempo perdido. Wilma, po-
rém, chega repentinamente.

19,40 © SHOWZINHO KELLOQCS.

19,47 CB BATE-PRONTO — Comenta-
rio esportivo de João Sal-

danha.

19,50 O JORNAL DA CIDADE. — No-

ticiário geral. Com Nílton
Fernandes, Hilton Gomes,
Roberto Faissal, Oduvaldo
Cozzi e outros.

19,55 Q DIÁRIO DE UM REPÓRTER
— Crônica de David Nasser.

CE) TELEJORNAL PIRELLI -

Narração de Léo Batista e

comentários de Heron Do-
mingues. Diariamente sao
apresentadas duas entrevis-
tas "relâmpagos" com os re-

pórteres Amauri Monteiro e
Paulo César. Direção de Sér-

gio Renato.

20,00 Q REPÓRTER ESSO — Narra-

ção: Gontijo Theodoro.

20,05 Q CANTINHO DA SAUDADE —

Musical com Carlos Galhardo.

20,35

20,45

©

20,55

TECLADO DE OURO.

DO MUNDO NADA SE LEVA
— Humorístico. Produção e

direção de Max Nunes e

Maurício Shermann.

O RISO É O LIMITE — Hu

morismo. Prod. de Joté Ot-
car e Roberto Silveira.

BONANZA — "Far-west",

contando as aventuras da fa-

milia Cartwright.

ELENCO:
Ben — Lorne Greene
Adam — Pernell Roberts

Hoss — Dan Blocker
Litlle Joe — Michael Landon

21,05 O ENSAIO GERAL.

21,15 OS REIS DO RISO — Monta-

gem moderna das grandes
comédias do cinema antigo.

m MAVERICK - Filme 
"wes-

tern", estrelado por Jack

Kelly e James Garner. HOJE:
"OS GATOS DA VILA PA-

RAISO".
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21,45 O DOIS NO RINGUE — Boxe.
Narração de Oduvaldo Cozzi
e comentários por Otávio
Name. Apresentação de Es-
pezin 

"Bermuda" Netto. Di-
reção de Renato Pacote.

22,05 Q VOLANTE DO PALLUT —

Produção e apresentação de

Carlos Pallut.

22,20 O TEATRO DE COMÉDIAS —
Produção e direção de Carlos
Duval. HOJE: "OS INDESE-
JAVEIS", de Irenio Fará. Com
Carlos.Duval, Lúcio Mauro, A.
Delásio, Betty Kit, Mirian
Pires e outros. A história de
uma família que possui uma
casa de campo para passar
seu fim de semana tra-
qüilamente.

22,50 © ORDEM DO DIA. — Comen-
tários de Heron Domingues.

23,00 © GRANDE TEATRO — Prod. e
dir. de Sérgio Brito, com o
elenco do Teatro dos Sete.
HOJE: "ANANTONIA", de Da-
niel Gonzales. Com Aldo de
Maio, Zilka Salaberry, Paulo
Padilha, ítalo Rossi, Renato
Machado, Sérgio Brito e ou-
tros. — O desaparecimento
de uma jovem atriz impres-
siona a muitas pessoas, in-
ciusive um jovem que, mes-
mo não a conhecendo, por
ela se apaixona.

24,00 CINEMA EXCELSIOR — HO-
JE: "MADRESSELVA", drama
argentino, com Libertad La-
marque e outros.

00,05 © REPORTAGEM DUCAL.
Retrospectiva do dia.

ASSISTA HOJE O RISO E O LIMITE ÀS 20,50 hs PELA TV. RIO
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^AMOS «
INTERVALO comenta as novas apresentações dos nossos cinemas ¦ teatros.
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VIVER, AMAR, SOFRER...
(The Interns, EUA, 1962) -

Drama - A julgar por este

filme, não são nada desagra-

dáveis os encargos dos in-

ternos de um hospital de

Nova York. Um deles nao

hesita em trocar uma pro-
missora carreira por uma

sofisticada e não muito séria

„** ou,., pc, »«jr«sftjar.isáarjySaS
um terceiro, apaixona-se por sua paaenw, eu m 

mQ q cirurgia0 chefe

enferrrieira a cu.dar dele P^f.^sio 
mais interessantes que seus bistur.s.

acaba concluindo que » "S^AJ!" 
medicina. No fim, o espectador

da fita um bom espetáculo. _

»RsÈNE in^sffiar ztsxtsx uir
França-ltália, 1962) - Comédta POlCai toouAo 

contráno
com Roger Vadim, o ™^J&* 

ZjSStúíTnSSSlnto e do bom
de seu colega, porem Molinaro conhew o segreao francesa. 

Êste re-
humor. E isso, convenhamos, e um milagre na_ nova uma

cente e divertidíssimo exemplar do jovem reailizador nami ^

brincadeira com a célebre personagem dedaMa^c|eLfebmanaC-i^arLsáo de ter

POR AMOR OU POR DINHEIRO (Fo.a Love^^^^TlSSS,

Leslie Parrish, Julie Newmar) em idade de acasalamento.

'

Noel Coward, inglês e divertido, é o autor de '^K-END» a nova atração

nos cartazes da cidade, produzida e dirigida por Fábio Sabat R<*sita inom

Lopes, Célia Biar, Norma Blum e Sebastião Vasconcelos sao alguns dos ot.mo

intérpretes.
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0 programa 
"Astros do Disco" em que se prestou homenagem

a Ary Barroso, despertou o interesse da TV mexicana, que
adquiriu a gravação em videofita. Isso porque Ary era um
dos maiores ídolos do México. Naquela audição atuaram
Leny Eversong, Isaura Garcia (foto), Caco Velho e outros.

fl •• m
MmmmWM**. *Vm

^Akmm k
James Milhollin (foto) mais conhecido do público como "Mr.

Foster", o dono da agência a que 
"Grindl" sempre apela para

arrumar seus empregos, tem um interessante "hobby": cole-
cionar "menus" dos restaurantes de todo o mundo. Até agora
êle tem em sua coleção 2.341 cardápios em vários idiomas.

Quatro espetaculares mulatas apresentam-se agora com o
sambista Noite Ilustrada. Elas cantam, dançam, sapateiam
e dão mostra de toda a bossa que têm para o samba. E dão
maior movimentação e alegria aos espetáculos em que o
criador de "Volta Por Cima" atua, na TV ou em clubes.

W * Tm
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Dentre as inúmeras figuras de expressão da TV carioca
convidadas a prestigiar em São Paulo, a festa de entrega do

prêmio 
"Roquette Pinto", destacam-se Denise Rocha de Al-

meida e Vera Lúcia Maia, "Miss Guanabara". Todas as sole-
nidades do dia 7 foram transmitidas pelos Canais 7 e 13.

Gina Lollobrigida, para interpretar o principal papel no
filme "Woman of Straw" ("Mulher de Palha"), que está sendo
rodado em Londres, usará um vestido feito pe\^ casa Dior
de Paris avaliado em quarenta milhões de cruzeiros. O
vestido foi enviado a Londres cercado de todos cuidados.
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Shirley Booth (foto), a estrela de "Hazel", e Inger Stevens,
atriz de grande evidência atualmente nos Estados Unidos
por sua participação na série "The Farmei^s Daughter", ainda
inédita no Brasil, ganharam o troféu "Golden Globe Award",
como as mais destacadas figuras da TV.

Notícias chegadas da Europa informam que Luciene Franco
fêz grande sucesso em todos os países em que se apresen-
tou. Na Itália gravou uma videofita que foi apresentada
pela "Eurovisão" 

para todo o Continente. E assinou contrato
de dez dias para atuar em cidades do Oriente Médio. ^kmA*^**% ^^Am
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INTERVALO
para

CONVERSA

"Desejo saber o que devo fazer para

ser humorista como o Chico Anísio,

mis sei contar boas piadas. - 08-

VALDO PINTO DE ABREU - SANTOS.

Procure os diretores-artisticos de

nossas emissoras, Osvaldo, e pe$a-lhes

para fazer um teste. Boa sorte.

«O endereço de Robert Stack e o

nome de todos os "Intocáveis"." -

franco CLEMENTE PINTO - SAO

PAULO.

Robert Stack: Desilu Incorporated
— 780 North Gower Street, Hollywood,

Califórnia, USA. Paul Picerni (Hobson),
Nick Georgiade (Rossi) e Abel Fernan-

dez (Young), são os valorosos ajudan-

tes do intocável-chefe.

"Seguindo o exemplo de outro lei-

tor, o sr. Sérgio Machado Costa resol-

veu lançar toda a sua hostilidade con-

tra o inteligente, sensato, simpático e

ótimo ator, Vincent Edwards. Eu convido

muito especialmente o sr. Sérgio a

consultar os dicionários. 0 vocábulo
"canastrão" é bastante áspero para se

usar contra uma pessoa que Ale não

conhece pessoalmente. Seguramente,

o referido leitor nada tem contra Ben

Casey. Êle visa somente a atrair aten-

ções das «s sôbre sua pessoa.N9Sn°
me surpreenderia se êle, muito galan-

temente, se retratasse reconhecen-

do-se semelhante ao gala em questão,

e solicitasse às leitoras que s«i corres-

pondessem com êle, *^"2** ""g?

fêz outro leitor, o sr. Antônio Luiz 
Ça-

selato." - NEYDE CHAVES - SAO

PAULO.

imprudentemente, o leitor Sérgic

Machado Costa, a exemplo do jáfa-

mtso Caselato, atua mente sofre^

os martírios da maldição das fas de

Sctard Chamberlain, resolveu atacar
™I 

das duas mais sagradas 
"d.v.nda-

des" dos tempos modernos. Sabendo

como são intransigentes e às vezes

perigosas as admiradores dos dois as

tros", sugerimos ao Sérgio que se pe-

niteróie, antes que se a tarde demais,

Sos 
"sacrilégios" cometidos contra o

Ben Casey.

«Solicito do senhor o favor de me

infoVmír se o artista que Interpretou

GungVDin, no filme do mesmo nome,

trabalha em algum senado da.tole-

visão. Em caso afirmativo,desejo sa

ber o seu nome e o do senado em

que atua." - ELIANE TROMBANl -

SOROCABA - S. PAULO.

Sam Jaffe, intérprete do inesquecí-

vel "Gunga Din", não é outro senão o

Dr. Zorba da série de "Ben Casey'.

"Algumas linhas sôbre Efrem Zim-

balist, Jr., de quem, I^|"wJSuB
cês pouco falam." - ELVIRA MOURA

GUIMARÃES - GUANABARA.

De quem pouco falamos?! Você, com

muita certeza, deve ser uma das no*

vas leitoras de INTERVALO, senão ja

teria visto as diversas reportagens, no-

tas e comentários em que focahzamos

o "astro" de "77 Sunset Strip", mclu-

sive nesta seção. Mais uma vez, po-
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rém, aqui estão alguns dados sobre
Efrem Zimbalist, Jr., nascido há 40
anos, filho do famoso violinista Efrem
Zimbalist e da cantora lírica Alma
Gluck. Seu paj_ tinha esperanças de

que também ííe se dedicasse à mú-
sica, mas, entre passar a vida inteira
"assassinando" o violino e «beijar as

garotas na tela, o jovem Efrem esco-
lheu a última hipótese, e para isso,
depois que se diplomou pela Universi-
dade de Yale, matriculou-se num curso
de arte dramática em Nova Iorque. De
lá, até Hollywood foi apenas questão
de tempo. Atuou em diversos filmes,
sendo "A Vida íntima de Quatro Mu-
Iheres" o mais recente. Zimbalist está
há pouco tempo na televisão, mas já
grangeou milhões de admiradores, en-
tre os quais, orgulhosamente, não es-
tamos incluídos.

"Por 
que não fazem um filme poli-

ciai ou de detetive particular aqut no
Brasil? Acham que nossos líderes nio
são capazes? Responda-me". — JOSÉ
SIDNEY CERQUEIRA - S. PAULO.

Não entendemos bem esse negócio
de "nossos líderes", seu José. Serão
os políticos? Com eles, não há dúvi-
da, seria impossível fazer um filme
policial. Com os outros "líderes", os
da televisão, a "incapacidade" 

que
porventura tem havido, é de ordem
puramente econômica. Alfredo Pala-
cios, por exemplo, realizou "Vigilante

Rodoviário" à custa de grandes sacri-
fícios. O custo do seriado para TV é
grande e só um grande mercado pode
pagá-lo. Os filmes americanos que nos
chegam são pagos pelo mercado ame-
ricano e, por isso» podem ser ofere-
cidos no Brasil por um preço atraente
para o anunciante.

MPor 
que estão repetindo tanto a

série "Bonanza", em vez de apresenta-
Jjm filmes novos? Por que "Cidade.
Nua" tem tantos anúncios? Por fim.•••wn sabor o preço d* uma assina-

tura anual de "INTERVALO." - CAR.
LOS KEREKES — OSASCO ¦ S. PAULO.

Em geral, Carlos, os contratos feitos
para os direitos de transmissão dos
seriados americanos obedecem a duas
fórmulas: 1 — O anunciante "compra"

um lote de 39 filmes mais 13 repeti-
ções, o que dá um total de 52 trans-
missões para cobrir as 52 semanas
do ano. 2 — 0 anunciante "compra*

um lote de 26 filmes (para 26 semanas
= meio ano) com opção para mais 26,
sendo que estes 26 se compõem de
13 novos e 13 repetições. O que vem
totalizar, também, 39 filmes mais 13
repetições, isto é, 52 filmes para as
52 semanas do ano. "Bonanza" deve
ter atingido a fase das 13 repetições,
enquanto se aguarda o lançamento de
um novo lote de filmes. Quanto à "Ci-

dade Nua", seus patrocinadores é que
têm a palavra. A assinatura anual de
INTERVALO custa apenas Cr$ 2.600,00,
e as demais informações podem ser
encontradas na página 3 da revista.

"Queria saber a idade de Suzanne
Pleschette e se ela é casada, noiva ou
namorada de alguém". — OLAVO RI-
BAS — SANTOS.

Suzanne tem 24 anos. Era namorada,
depois ficou noiva, e agora está ca-
sada com o galã Trpy Donahue. Acon-
teceu há poucas semanas. E ninguém
pode dizer que eles não formam um
lindo casal.

I_j . *'¦ ; •_ *

v**/- . ¦ .'' ¦* 
'¦',;¦ -' 
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As cartas dos leitores devem ser

endereçadas a "INTERVALO"

End.: Rua João Adolfo, 7 78

— ?I.° andar — SÃO PAULO.
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Â TV GANHOU]
NA GUERRA FRIA ENTRE |

EUA E CUBA
______ S____B"!__^**^___i___P_ I^^P^'

J
Eis 

uma fotografia excepcional:
chegou diretamente de Cuba, e

foi realizada na base norte-a-menca-
na de Guantánamo. Como os jornais
noticiaram amplamente, nestes ul-

timos dias Fidel Castro novamente
ameaçou os EUA de "despejo dos

militares norte-americanos que vi-

vem naquele pedacinho de Cuba, em

virtude de um antigo tratado inter-

nacional. Num momento de tao pe-
rigosa tensão, a TV conseguiu to-

davia, acalmar os ânimos. Mérito

desta vitória na guerra iria entre

Cuba e EUA pertence ao apresenta-
dor Ed Sullivan da CBS de Nova
Iorque, que conseguiu levar o seu
"show" até Cuba, alcançando, em

breve tempo, a licença de Fidel Cas-

tro O chefe dos "barbudos" abriu

as portas ao "Ed Sullivan Show , ao

qual havia assistido durante uma das

suas últimas visitas a Nova Iorque,

depois de ter participado das reu-

niões da ONU. (Na foto, um flagran-

te do programa realizado ao ar u-

vre Ao fundo, os navios america-

nos vigiam a base de Guantánamo).

.
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que folga!t
Mas como resistir à tentação de um porta-malas tão de comandos, espaçoso e econômico. Faz até 16,7 km
acessível, onde cabe tudo, sem atravancamentos? por litro de gasolina. Tem, na direção, trava especial
Mo DAUPHINE, tanque de gasolina e pneu sobres- contra ladrões (sem acréscimo de preço!). Sua alta
salente estão em seus lugares próprios. O porta-malas qualidade será o "capital de giro" do papai, por
serve para... MALAS (muitas!). Incrível, não? É muitos anos, até a revenda ou a troca por outro
carro da família porque é fácil de dirigir, seguro DAUPHINE.

mum

RENAULT / 
^i ___£ •

— o carro da família

Um Droduto da
WILLYS-OVERLAND . Fabricante de Veiculos de Alta Qualidade • S. Bernardo do Campo - Est. de S. Paulo
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r„BM,1B- 21/3 a 20/4 - Felicidade no lar e êxito nos negócios e

a^u^' bW à Profiiáo. Viagem agradável e proveitosa. No ter-

reno sentimental, algumas mudanças.

-.-...oo 21/4 a 20/5 — Boas amizades prestarão seu apoio e você con-

SXE? rTaulií 
"seus 

prontos. Nos amores, possibilidade de encontro

muito romântico e emocionante...

...... 21/5 a 20/6 — O panorama é neutro quanto à profissão e
GÊMEOS — 21/0 a «éu/o w f» ^,.^4.^ v,-a npritfo de brigas por
às finanças. No setor amoroso, entretanto, há perigo ae ong v

causa de ciúmes e muitas intrigas.

/«ABANruEJO — 21/6 a 21/7 — Preocupações com negócios e assun*

foi PíoNffssioEna°i, O sexo* oposto sô lhe trará aborrecimentos nesta se-

mana. Evite-o tanto quanto possível.

i***à__Èi_v*

Ut*\**-*-*
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.ein 22/7 a 22/8 — Viagem em perspectiva: espane as malas! 0

pínoíama a/tral es5á bom em" todos os setores, principalmente no que

se refere aos assuntos do coração...

v/ircem — 23/8 a 22/9 — No lar, alguns problemas serão resolvidos.

Íi5? bem quamo ao 
'trabalho 

e as finanças. No amor, bom entend.-

mento com Capricórnio, Touro e Escorpião.

cai aisipa —23/9 a 22/10 — Bom equilíbrio em todos os setores. Há

\\*£^**Za noV diíLante no que se refere às finanças: procure

controlar-se e moderar as despesas.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 —Na profissão, podecontar com a coope
"ão 

integral dos colegas. Amores ocultos poderão vir à tona... A

verdade sempre aparece: tenha cautela!

q a ri tário _ 22/11 a 21/12 — Sucessos profissionais e sociais. No

am?r, seüZcè fôr im Sagitário comprometido, fuja de louras, morenas

e ruivas, para conservar a sua paz...

rAPRicóRNIO — 22/12 a 20/1 — Na profissão, tudo continua numa

nláciSà rotin-a Vitòriazinhas amorosas sem muito significado. Viagem

bem encaminhada será realizada brevemente.

AQUÁRIO — 21/1 a 19/2 — Bons aspectos na vida profissional e di-

nheiro a rodo. A situação amorosa ficará boa se você encontrar no seu

caminho alguém de Leão ou Gêmeos.

PEIXES — 20/2 a 20/3 — As finanças estão caindo com alguma rapi-

dez: controle as despesas. Tudo bem no lar e no trabalho. No amor, nao

confie cem por cento em promessas.
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MARLY MARLEY
CARNEIRO

A encantadora Marly Marley nasceu
sob o signo de Carneiro, signo do
Fogo, dominado por Marte, que confete
aos seus natos energia, coragem e per-
severança, abrindo-lhes as portas para
o êxito.

A mulher nascida neste signo é fas-
cinante e sente grande atração pelas
artes. Sabe organizar seu lar, mas
não gosta da rotina, nem dos afazeres
domésticos. No amor, é autoritária e

possessiva. Atrairá muitos admirado-
res, entre os quais alguns de caráter
mais fraco que o seu e que, justa-
mente, sentem-se atraídos pela sua
força. Para casamento, os signos
mais favoráveis são: Gêmeos, Leão e
Aquário. Não tem tendência a ter prole
numerosa. Seus filhos serão prova-
velmente concebidos sob os signos de
Carneiro, Caranguejo, Leão, Escorpião,
Sagitário e Peixes. Nos demais signos,
ela terá mais probabilidades de conce-
ber meninas. Embora poucos, seus fi-
lhos lhe darão muitas alegrias.

CUSTA
ENOSM
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Com menos de 10% do valor de um
aparelho de televisão comum você ad-

quire Televolt — o mais seguro regula-
dor automático de voltagem fabricado
no Brasil. Modelos também para gela-
deiras, máquinas de lavar roupa, etc.

0[ê]B[ê]EJ[õ]0EÍ
REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM

TELEVOLT S. A.
INDÚSTRIAS ELÉTRICAS

Av. Sen. Casimiro da Rocha,983-S. Paulo

DE 107
UM 

"SEGURO 
AUTOMÁTICO" PARA TV f

CONTRA VARIAÇÕES DE VOLTAGEM
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NEN0
Não ô o que
estão pensan-
do. São sapa-
tinhos para o
o Lar da
Criança.
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Desça daí, Sérgio! O ratinho nao

está mais na sala!
ôclides! Não diga pro Zé Vascon-

celos que oce me viu lavando

roupa!
aaaaaaaamjmtt-tmsm flMMWBBBBBwBB'^'" ^^^^^^^^^FT

*^^ i

Apresentamos, neste
momento, o Conjun-
to Col-osso, com seus
ritmistas e sua sim-

patia!
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conforto para toda a família !
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modelos de refrigerador
í modelo de congelador dome tico

3 modelos de lavadora
2 modelos de fogão
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