
שה :גיוס הנסיך בסן־טוופזז הראשונה החונ
 את לאשה לשאת מלוכסנבורג, יורש־העצר דוכס, הנרי, כשרצה

 שהימרה כמעט ובנה הדוכסית, אמו לכך התנגדה מפרו תרזה מריה־
 לשליטה קרה חודשים, שמונה לפני וילהלס, משנולד אך פיה. את
 הנכד של לאמו גם בירכתה את נתנה והיא סבתא. לכל שקורה מה

 של עתידו את המאושרת המישפחה מכינה היום הכובש. החיוך בעל
סן־טרופה. של הקיט איזור הוא המתאים והמקום בהוג־הסילון, הנסיך

 להריע איש אלף 500 הספיקו לחופשה, יצאו הצרפתים שכל לפני
ברצי הרביעית בפעם כבר ראשון שהגיע המנצח הינד, לברנאר

 אחרי בעולם. ביותר החשוב השנתי האופניים מירוץ לגמר פות.
 והגביע שירא? ז'א* פאריס, עיריית ראש לו חיכו קילומטר 3500

שהמנצ שמפנייה, של זרם — וכמובן פראנס, דה טור של המפורסם
שערם. את בה חופפים חים
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ויכרד בעיקבות בוטון: ויציאת
 מבט אותו מוצק, גוף מיבנה אותו פרטי, שם אותו להם יש

 חייבים היו הם לאמנות. והתמכרות לנשים תאווה אותה מיסתורי,
 למען מגלם ברטין ריצ׳ארד הוולשי השחקן קרה. זה ואכן להיפגש,

 המסך למען רק ולא ואגני• ריכרד הגרמני המלחין את הקטן המסך
 טוני על־ידי המופקת הטלוויזיה מסדרת כי מדובר, היום כבר הקטן.

 * רשימת נראית בינתיים בבתי־הקולנוע. להקרנה סרט גם יכינו פאלמר
 ̂ מינכן, ביירות, : אירופה של כמפת־תיירות הסרט של אתרי־הצילום

 לריצ׳ארד ישעמם שלא וכדי וציריך• לוצרן ונציה. בודאפסט, וינה,
 * בשעתו, המקורי הקטנה) (בתמונה לריכרד שיעמם שלא כפי (למעלה),

יע• ,וזימה,ל של דמותה את רדגרייב ואנסה הבריטית השחקנית תגלם
 האנס הראשון, מבעלה ואגנר נטל שאותה ליפט, פראנץ של בתו

פון־כילוב.

 אן: הנסיכה
באונס גירושין

 שני זוכה, ״אחד של העיקרון
 בחצרות- גם וקיים שריר בוכה״

ה מן לפחות מסבר כך המלוכה.
 בקינ- בארמון האחרונים אירועים

 ההטבלה לחגיגות במקביל גהם.
הקור והוריו ויליאם הנסיך של
 אן הנסיכה הולכת מאושר, נים

סיו שני קיימה לאחרונה כאבלה.
 באר- מהם, (באחד לים מעבר רים

 בתמונה נראית היא צות־הברית,
בגפה. זו)

הבי בריטניה בעיתוני הרכילות
 בעלה, תמונות השעה באותה אה

 מבלה כשהוא פיליפס, מארק
 בעבר שונות. נערות עם בנעימים

מרי על אליזבת המלכה חיפתה
 השניים, בין שפרצו קולניות בות
להגיב. התפנתה לא הפעם אך
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