
וחוזקה הינד■ באך כאובוה
 ונושאות הבד על אי־פעם שנראו ביותר היפות הכוכבות אחת

 המישפחה, שם האחד — מכובדים שמות משני יותר ולא פחות לא
 החדש בסירטה תופיע ריככו),( סטאר הבעל, של והשני באן*,

 הקולנוע. של ביותר החם האופנה צו שהן המיפלצות בחברת
הגעש. הר אי ושמו חדש בסרט מיפלצות תפתה דכא בארברד!

בזיע על מלח ת״ה חנסין־
 ויל- בין שם, לניצה. הגיעו קארולין ובתו רנייה הנסיך

 על־ לה שהוענקה לגדיים, זיכרון מצבת חנכו הם לניצה, פראנש
 מסתבר אך שבדרום־צרפת. האלה הערים שתי של עיריותיהן ידי

 מבית- שיצאו עקשניות שמועות מנוחה: לה מצאה טרם שגרייס
 טיפול לד. שהוענק טוענות התאונה, אחרי טופלה שבו החולים
מסרים. בניתוח חייה את להציל היה ואפשר רשלני,

בשוס )ונוטים

סוסים והוגיו אסוו אן: הנסיכה
 המלוכה למישפחת נצר רק לא היא אן הנסיכה

 שהשתתפה מוניטין בעלת רוכבת גם אלא האנגלית,
 סברה כד משום רבות. בינלאומיות בתחרויות כבר

 חלק ליטול כדי לבדמינטץ, הגיעה כאשר לתומה,
 הסום עם להתלוצץ לה שמותר נוספת, בתחרות
 כ׳. סטיכי ושמו גבו, על אותה לשאת היה שעתיד
 חיקתה היא העיתונות וצלמי המשתתפים להנאת

רכיבה חיית של האחוריות הרגליים תנוחת את

 צ׳ארלי בסרטי נזכרה פשוט שמא או מוצלחת׳ לא
 להלך יודעת היא שגם להראות וניסתה צ׳אפלין
 שהסוס לחלוטין ברור כך, ובין כך בין כמוהו.

 לאוכף, הנסיכה עלתה רק גדול. עלבון נעלב
 הראשון, המיכשול לקראת קדימה אותו ודירבנה

 נסיכה בה. התנקם כבר והוא רחבה, תעלת־מים
 שתלמד התעלה. לתוך הושלכה היא נסיכה, לא או

התחרות. אחרי תתלוצץ הבאה ובפעם לקח

בחסון: [(ריסה
■בהביות מינק!

 מיוחדת הצגת־בכורה היתה זאת
 זמן שאחרי מפני ראשית, במינה.

שחק הבימה על ניראו שבו רב
 ישבנו הפעם הופיע בעירום, ניות

 היה מפורסם. שחקן של החשוף
 שעלה קאפל. ז׳אן־פייר זה

 תפרי אני של לצידה במערומיו
 פדייד ברנארד של בקומדיה

 אחרי האחורי. המושב של הנערה
 חברודהתמרד נשיא ערך ההצגה

 מסיבת* ריץ דה אוף צ׳ארלס קים
 דאג שבה מקסים, במיסעדה ענק

 החדשים האיפור מוצרי את להציג
זוה יפהפיות של פניהן על לקיץ
 ברנסון מאריסה כמו רות

עומד באמצע ואחותה. (מימין)
סקארפיטה. ז׳אן־פול
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