
ם שי ם אנ ד ו ע ב

ב הארכיהגמון, כשלפני בזה, שהונצח הרגע
 כלה לזה זה נשבעו בלוכסמבורג, גותה קתדרלת

 רבות, שנים מזה ביותר המשמח הרגע היה — וחתן
 מארי־ הכלה, שכן הקטנה. הנסיכות תושבי עבור

 של אשתו להיות מועמדת בשעתו היתד. אסטריזי,
ם הנסיך אדל השניים בין והפירוד מבריטניה, צ׳

 לוב־ של והדוכסית הדוכס להוריה, נחת גרם לא
 פגה, ליורשת הדאגה כי נראה עתה אך סמבורג.
 האבסבורג־ לבית גריפטיאן לארכידוכס והשידוך

גדולה. כאהבה לפחות, בתמונות ניראה, לורן
 וני אירופה מלכי כל הגיעו הנישואין טכס אל
מאנגליה. אנדריו הנסיך כולל סיכיה,

קארולין: תנסינה

ה״תי לא מעולם
כר כל מאושרת

נגמר הכל עבד, נילי :תאליד״ באבם
 היו עצמם והנישואין מאוד ארוכה היתד. לנישואיהם הציפיה

 את עוזבת האלידיי כאבט :הסוף נראה בתמונה :מאוד קצרים
מוסת ובעיניים חמורות בפנים זזאלידיי, ג׳וני בעלה, של ביתו
 ימים שלושה אחרי זה כל בזרועותיה. ושכלבה כהים, במשקפיים רות

 ידיה במו ריהטה שאותו הפאריסאי, בביתם שהתה שבהם בלבד,
 יודע, לא איש שם, קרה מה ללוס־אנג׳לס. השניים של נסיעתם לפני

הקרע. את להסביר בתוקף סירבה באבט כי
החד ורעייתו המזדקן הצרפתי האליל מעריצי ברור: אחד דבר

גי כולל השנה, של הגדול סיפור־האהבה את בתאווה שגמעו שה,
 טרם כיתומים. נותרו לעולמי-עד, נצחיות אהבה שבועות של לויים
 והנה, כביכול, המאושר, מירח־הדבש התמונות הדפסת על הדיו יבש

בנפרד. וכבר השניים של חדשות תמונות — חודשיים אחרי

לזנסממוג ציפתה שלו ע ג הו :אססריד מארי תנסינה

 האי- טירול, את מכירים כולם
 ידוע פחות היפהפה. האוסטרי זור

 פלא, זה אין אבל ״ציר״. השם
ל להגיע יכולים לא העם פשוטי

 ומיוחסת קטנה עיירה זוהי שם.
 עין בלי שם, שבטירול. בארלברג

בחופ השתוללו משגיחה, הורים
 וידידה קארולין הנסיכה שתם

 אומנם דוסליני. רוכרטינו
 אם התבודדות, לכך לקרוא קשה

 בילו איתם שיחד בחשבון לקחת
 חו־ המלך גם המרוחקת בעיירה

 מלו גוסטאב, וקארל סיין
 קארו- יחסי. הכל אבל — שוודיה

 ינד הפעם, פנים, הזעימה לא לין
 ב־ לקראתם וצהלה הצלמים, כח

מאו הייתי לא מעולם הכריזה:
כך! כל שרת
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