
ס אנשינז של ב

 מיט* פרכסואה הצרפתי, הנשיא את מביא מה
 אהבת עירומה? אשר. של בירכיה להתבונן ראן,

 הגבוהה האשה זוהי אמנות: סתם ולא האמנות.
 גימון, מארסל של נהדרת פיסול עבודת העירומה,

 — לוי ופייר לוי♦ פייר של הטוב ידידו שהיה פסל
 שכתב אמנותי ומבקר אספן הוא לוי פייר ? הוא מי

 ערכן על ואספנים, אמנים יחסי על ספרים שלושה
 ולאחרונה אמנות, יצירות של והכספי ,האמנות

 טרואה, העיר למוסיאון הפרטי אוספו את העניק
בצרפת. שאמפניה אזור של העתיקות הערים אחת

 הענבים צומחים זה באזור זאת, ידע שטרם למי
 את עושים שמהם השארדוני, זן של המשובחים

 השאמ־ את עושים זה ומיין והעדין, המשובח היין
 משאמפניה לבד אבל המחוז. של המקודשת פניה

 שה־ ,מעושנים בשר ומיני נקניקים גם באזור יש
 לנכסים לחיך. יפים הם אבל להם יפה אינה כשרות

 יצירות של מרהיב אוסף לוי מישפחת הוסיפה אלה
 1850 השנים שבין התקופה את המכסות אמנות,

ב האוסף את מיטראן הנשיא כיבד עתה .1950ו־
ממלכתי. ביקור

החוש לנסיך מונפה חוס״! ווו: המלכה
 קלטה זה כל — בלתי־אמצעית והבעה רוך אושר- של רגע
 חוסיץ, ירדן, מלך של בפניהם פארקינסדן נורמן של מצלמתו
 הצלם פארקינסון, בלונדון. ביקורם בעת נדר, המלכה ורעייתו,
 ירדן מלכת על האהוב הצלם גם הוא באקינגהאם, חצר של הרישמי

 אימת כל המלך ואת אותה להנציח על־ידה שנבחר והוא היפהפיה,
המישפחתי. במצבם שינוי ־שחל

 ארבעת עם והמלכה המלך את פארקינסון הנציח האחרונה בתמונה
 קלט ועתה עליה) הקודמת, המלך רעיית של (שניים ילדיהם

 ללידה מצפה — בהריון נור ואת המזוקן חוסיין את פארקינסון
השלישית.

המלכותית בכירנוה חיוכים אליזבם:
 כיאטריכס המלכד, זוהי לאוזן. מאוזן חיוכים שני מלכות, •שתי
 הממלכתי בביקור מאנגליה, אליזפת המלכה אצל המתארחת מהולנד,
 הנסיך בעלה, של העצבים התמוטטות מאז ביאטריכם שערכה הראשון

 מאושפז, היה שם בבאזל, מבית־החולים הנסיך משחזר עתה, אדם. קל
 ורגוע, נינוח הפעם נראה הנסיך בצוותא. מלכותי לסיוד השניים יצאו

 הספינה מן המעבר בשעת פעמיים מעדה ההולנדית המלכה ואילו
 פנים לקבלת אותם שהובילה הכירכרה אל התמזה על שייטו ישבה

בארמון.
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