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למטבח: המושלם הבשול כלי

מבשל מטגן קולה צולה
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ה ק ד טוסט אחת ב-
. הגדלים! בכל שונות להבות סו

 .1612 מס׳ רשום ממם
,10185 מס׳ פטנט לרישום הוגש

ק גריל # בז
ענק מבער #
 בינוני מבער #
חסכוני מבער 0
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בע״מ. בישראל שלגז קובני אגוד
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 הקיץ עוגת לקראת #
 את בראון בחנות הופיעו
גח רחוב תל־אביב׳ בילר,

 )4005 (טלפון 43 בנימין לת
וב ביותר המעולים הבדים

 אצל אביביים. צבעים שלל
 מיטב בילו־ את בראון

ה מתוצרת הצמר אריגי
חוץ. ותוצרת ארץ

 להלבשה בחנות לקיץ #
 רחוב תל־אביב, ויקטור,
 מוגרבי), (ליד 6 בן־יהודה

 חולצה הים, לשפת חולצות
בגדי (ביצ׳ר), מכנסיים עם
חול מסטרייץ/ לסטקם ים

איטל וניילון דקרון צות
 ומכנסיים גיהוץ ללא קיות

 לגברות: מדקרון. קייציים
 דוגמה אמריקאיות, חולצות
מכ ומבחר ד.מ.ם. מקורית

ושורט. ^ נסיים

 בעלות הגברות כל •
 את תמצאנה הטוב הטעם

 החדישות בגזרות הנעלים
 הקיץ עונת לקראת ביותר
 טעם, טוב לנעלים בחנות

 .60 אלנבי רחוב תל־אביב,
 נעלים של עשיר מבחר

 ולבוש־ טעמכן לפי בצבעים
 טעם. טוב אצל האישי כן

ובהירות. פתוחות דוגמות

ספורט
כדורגל

□ טוקהודם נוסעי□ כול לעו
היש הכדורגל נבחרת של כשלונה אחרי
 ואחרי בטוקיו, האסיאתיים במשחקים ראלית

 משותק להיות מוסיף זה ספורטאי שמקצוע
 הכדורגל חובבי התענינות עברה במדינה,
 הבא בשבוע יתחילו שם האירופית, ליבשת
 שיתקיימו בכדורגל, העולם נביע משחקי

שבשודדיה• בשטוקהולם
מש פתיחת ערג המתרחש על
 כותב בכדורגל, העולם גביע חקי

 הזח״, ״העולם של המיוחד שליחו
ורד: דורון
 המזודדות את אורזת כולה שאירופה נדמה

פוג מקום בכל הרכבת. ליציאת וממתינה
 לשטוקהולם. מועדות כולם פגי תיירים. שים

 בשאר סיבוב כבר עושים הזדמנות באותה
אירופה. ערי

 את עדיין קוראים הצרפתי המשבר למרות
ה החדשות לפני בעתונים הספורט חדשות

 שסוקרגולם למשחקי כניסה כרטיס פוליטיות•
 הדולר. כמו ממש לסוחר, עובר למטבע הפך

דב לרכוש אפילו אפשר כזה כרטיס בעזרת
אותם. קונה אינו שהדולר רים

הת בעולם הכדורגל חובבי שכל נדמה
 משתעממים לא הם בפאריז. כעת רכזו
 ספורט, במאורעות עצום שפע יש כאן.

 קודם. ללכת לאן להחליט קשה כי עד
ה טורניר הוא במעלה הראשון המאורע
 נוטלות בו האביב, טורניר הנקרא כדורגל,

 שבקבוצות מהטובות ארבע שנה מדי חלק
טור בגביע זכו הקודמות בשנתיים העולם.

גמה. דה וואסקו מדריד ריאל זה ניר
 המארחת הקבוצה פנלטי!" ״פנלטי!

 הפאריסאית. רסינג קבוצת היתד, הפעם
 פארק איצטדיון מגרש על נערכו המשחקים

 מקומות־ישיבה אלף 35 המכיל פרינם, דד,
 הוא שהפתיע, מד, מואר. בגג המכוסים

 היו הצופים מלא. היה לא שהאיצטדיון
מש רסינג מלבד בהפגנות. כנראה עסוקים
מח וונדררס, בולסון בטורניר הפעם תתפות

 הברזילאית, פלמנגו האנגלי, הגביע זיקת
ההונגרית. ואויפשט
 של מפגש היה אלה במפגשים ר,מעניו
 בתכלית. מזו זו שונות כדורגל אסכולות
מסי של מתוכנן משחק הדגימו ההונגרים

 הראו הברזילאים לשחקן: לא למקום, רות
ושת שתקן כל של וזירטואוזי מהיר משחק

 ביותר תכליתי משחק שיחקו האנגלים קן:
שי הראו והצרפתים ארוכות, מסירות של
ואנגלי. הונגרי משחק של לוב

 הוא הקבוצות בין שנערך משחק כל
 לרסינג, אויפשם בין במשחק חויה. בבחינת
 לטובת 2:0 השערים סדר היה למשל,

 לטובת 3:2 ,2:2 ,2:1 אחר־כך ההונגרים.
 כל את רסינג. לטובת 3:4ו־ 3:3 ההונגרים:

 שחקן הבקיע הצרפתיים השערים ארבעת
 בנגיחת־ראש. 3 מהם סיזובקי, — אחד

ממנו. ללמוד הרבה עוד יש לסטלמך
 לבולטון, פלמנגו בין שנערך שני, במשחק
 כשהשער ,1:1 בתוצאה הדקות 90 הסתיימו

 מכיוזן עצמי. שער היה לבודטון היחיד
 לא שעה בחצי המשחק הוארך כאשר שגם

 הקבוצה את להגריל רצו התוצאות, השתנו
 כל הסכים. לא הקהל אולם לגמר. העולה
פנלטי!״ ״פנלטי! אחד: פד, צעק הקהל

 שלא נצחון, קביעת שיטת היא פנלטי
 5 בועטת קבוצה כל בארץ. אותה ראינו

 בעיטות ולפי היריב, לשער 11 בעיטות
הנצחון. נקבע אלד,

 נשארה 11 בעיטות 10 אחרי גם אולם
הח והברזילאים האנגלים תיקו• התוצאה

 נערכה זאת בכל בעיטות. 2 קבוצה כל מיצו
משחק לגמר. עלו והאנגלים — הגרלה
 הסתיים הוא טיפוסי. גביע משחק היה י,גמר

.2:1 בתוצאה ניצחה רסינג בהפתעה:
 הצרפתית הקבוצה גיבור היה הפעם גם

 רק לא סיזובסקי. הפולני השמאלי, מקשרה
 קבוצתו, לזכות הראשון השער את שהבקיע
 כל את ניהל גם אלא מסר, 20 ממרחק

התקפתה. מערך
 במסגרת השלישי המקום על בתחרות

 של תוצאה באותה ניצחה׳ טורניר, אותו
ההונ אויפשם את הברזילאית פלמננו ,1:2

הב החמישית בדקה שכבר למרות גרית,
 אולם יריביהם. שער את ההונגרים קיעו

 להפגין פלמננו להטוטני החלו זה מרגע
הש הקיצוני באבר״ ובמיוחד יכולתם, את

 את פעמיים הבקיעו אחת דקה ותוך מאלי,
 כדורגל הצגת היתד, זו ההונגרים. שער

נפלאה.
 ישר הקהל כל נהר האיצטדיון משערי
לשדוקהרלם. נוסעים כולם לרכבות•
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