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לוכסמבווג או בלגיה נתר :בורבון לבית הלנה הנסיבה
 כשר נסיך בחברת מצטלמת מיוחסת כשנסיכה

 אין זו, בתמונה הנראים הנסיכים כשני למהדרין,
 של הבכירה בתם הלנה, היא הצעירה מיקרה. זה

וה סופיה, ורעייתו ספרד, מלך קארלוס, חואן
 ואדגרט פאולה של בנם פילים, הוא נסיך

כתרו את יירש הוא כי אומרת (והשמועה מבלגיה,

 כל יצאה לא שעה לפי הבלגים). מלך כודואן של
ה הנסיכה לפני פתוחות ובינתיים רשמית, הודעה
 מאנגליה, אנדרו הנסיך אפשרויות: שלוש צעירה
 ליבה כי אומרים ויש שבתמונה, פילים הנסיך

 שגם בכך בהתחשב מלוכסמבורג. ז׳אן לנסיך נתון
מהאחרים. נופל הוא אין בורבון, לבית נצר הוא

יחידת עם תתירנרת הפופולריות :די דירי
 בני בין כי עלה, בבריטניה הערב מעיתוני אחד שערך במישאל

 61( דיאנה ליידי היא היום ביותר הפופולרית המלוכה, מישפחת
ארלס הנסיך בעלה, לעומת אחוז)  יש אחוז). 21ב- רק (שזכה צ׳

 בכרם תלוייה לנסיכה החיבה של זו תלולה עלייה כי הסבורים
 מתלהבים האופנאים הזה. החורפי ההריון מעיל מאחרי המוסתרת

 לחזור תוכל מעט שעוד בעובדה מתנחמים אבל פחות, עכשיו ממנו
עליה. החביב הג׳ינס למראה

לאשתי כתו פרוזת דפאוד״ה: וידאת
 שיגעון כל לעצמו להרשות יכול צרפת של 1 מס׳ הקולנוע כוכב
 אצל בביקור אשתו. עם ביחד פרוות למדוד אפילו — שבעולם

 בתצוגת- דפארדייה ז׳ראר חזה בפאריס, הידועים האופנאים אחד
מלל התאפק ולא חדש, מופע־זמר המכינה אשתו, עם ביחד אופנה,

 שועל, בפרוות התקשט הוא — קט לרגע ולוא נוספת, דמות בוש
(משמאל). אליזכת אשתו שבחרה לזו דומה

2330 הזה העולם

:שטרסברג גיזן
שילה את רומו
לשת;
מסתפ אינה שילה הזמרת

 מיצעדי של מפואר בעבר קת
אמ בגלות חיה היא פיזמונים.

 מרצונה בניו־יורק, ריקאית
 מיש- ללמוד כדי זאת החופשי.

ביו לטוב הנחשב במקום חק
 השחקנים. אולפן — לכך תר

 עם יחד נראית היא בתמונה
מח מתרגלת ונטדרה, אלין

 של בהדרכתו מולייר, של זה
 ג׳ון הבן. שטרסכרג ג׳ון
 לי של בנו כמובן, הוא,

ה אולפן מייסד שטרסכרג,
ה ״השיטה״ ובעל שחקנים,

חוד כמה לפני שנפטר ידוע,
שים.


