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Piemēroti un eleganti ģērbties ir liela

māksla, unkā katrā mākslā,tāpat arī šeit vajaga
būt iedzimtām dāvanām, ko diezgan grūti piesa-
vināties un iemācīties. Kādi ir tie audumu toņi,
kas piestāv jūsu sejas krāsai, unkā labāk piemē-
rot savam ķermenim vai sejas izteiksmei zināmu

tualetes stilu, to neviens jums labāk nevar pa-

teikt, kā tikai jūsu spogulis. Ideāli būtu, ja
katra sieviete pati to saprastu; bet ja viņa to

nespēj, tad nepieciešams, ka tā izvēlas šuvēju,
kas prot ne tikai labi šūt, bet arī kurai ir

gaume un kas prot izcelt sava klienta īpatnī-
bas. Dāmai,kura sev tādu šuvēju atradusi, tā arī

pilnīgi jāklausa. Var jau būt, ka viņa tādā veidā

ar savu ģērbu neizcelsies kā personība, bet

katrā ziņā tā būs korekti ģērbusies. Cik daudz

gan dāmu mēs neredzam Rīgā, kas cenšas akli

sekot modes kaprīzēm, vai draudzeņu piemē-
ram, neizvēloties vismaz galvenos vilcienos to,
kas piestāvētu viņu žanram, ārējam izskatam.

Kad modē bija īsās kleitas, kas atsedza kājas
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līdz pat ceļiem, un kad joslas bija pat līdz

gūžām, cik daudzas vecākas un diezgan pilnī-
gas dāmas kjuva smieklīgas, atsedzot savus

uzpampušos stilbus. Būtu prātīgāk tos apslēpt
vismaz līdz lieliem. Izskatījās komiski, ja maza

un pilnīga dāma liekot jostu ap gūžām sadalīja
savu jau tā īso figūru divās daļās, kurpretim
tai vajadzēja censties to pagarināt, liekot jostu
drusku augstāk.

*

Patlaban mode ir mainījusies, bet kļūdas,
ko pielaiž viena otra dāma savās tualetēs, ne-

būt nav mazākas. Modē ir volāni, krokas, ka-

pes un berthes. Protams, vies tas pats par

sevīm ir ļoti skaists, bet ir dāmas, kas tādās

kleitās izskatās kā drēbju vīkšķi. Liekas, itkā

tās būtu iztukšojušas veikala plauktus, lai vi-

sus zīda un samta krājumus aptītu sev apkārt.
Dāmas ir tāļu no tā, lai izceltu savu vijīgumu,
slaido siluetu, pēc kā cenšas tagadējā mode ar

saviem viegliem, caurspīdīgiem audumiem, kas

harmoniski seko katrai kustībai.

Lai prastu ģērbšanās mākslu, tāpat kā

citās mākslās, jābūt pašam pret sevi nesau-

dzīgi kritiskam. Katrai dāmai jāzin, kādas ir

viņas ķermeņa un silueta galvenās kļūdas vai

trūkumi, kuri jācenšas pēc iespējas aizsegt.
Turpretim tas, kas katrā sievietē ir skaists un

graciozs, jācenšas ar tualetes palīdzību izcelt.

Un par visām lietām katrai sievietei jā
zin, kāds tualetes veids tai vislabāk piestāv,
lai krāšņāk izceltos viņas personība. Ir dā-
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mas, kas nevar nēsāt „tailleur" ģērbu (jo tas

dod pārāk vīrišķīgu izskatu), tad viņas lai at-

vieto to ar vilnas auduma kleitu un manto.

Turpretim ir arī dāmas, kas visu savu

pievilcību un skaistumu var vislabāk izteikt

elegantā, atturīgā pēcpusdienas kleitā, bet ku-

rām vakara tērps nepiestāv. Vakara kleitās

tās izskatās kā svētku dienā uzposusies strād-

niece, kas nespēj pierast pie šī tērpa un ne-

prot ar attiecīgu vieglumu to nēsāt. leteicams

tādām dāmām labāk izvairīties no pārāk dekol-

tētām, uzkrītošām un ar ornamentiem apkrau-
tām kleitām. Labāk tām izvēlēties kādu tum-

šas krāsas tualeti ar īsu manto uz pleciem,
kas patlaban tik ļoti modē. Tādā tērpā tās

jutīsies brīvi un nekā nezaudēs no savas

elegances.

Šeit negribam runāt par modistes izvēli,
kaut gan šis jautājums uzskatāms par ļoti sva-

rīgu katrai sievietei, kura grib ģērbties tik labi,
cik viņai to atļauj sabiedriskais stāvoklis un

bagātība. Protams, ne jau katras budžets at-

ļaus griezties pie labākās modistes, kas ņem

par vienu pašu fasonu jau no 100—140 latiem,

un pie kuras tualete ar oderi, garnitūru v. t. t.

nereti izmaksā no 25—50.000 rbļ. To var sev

atļauties tikai privileģētas bagātnieces. Bet

katrai inteliģentai sievietei taču jāzin, ka pat
dārgāko modistu starpā ne visas ieteicamas.

Var atrast arī labu šuvēju starp tādām, kas
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ņem 30—60 latus parfa;onu. Vajag tikai prast
meklēt un atradīs.

Bieži dzird jautājam: cik tualetes vaja-

dzīgas, lai dāma būtu eleganti ģērbusies? At-

ļaujiet man tūlīt šeit piebilst, ka skaits nespēlē
nekādu lomu. Bagātām tirgotāju kundzēm

skapji ir pilni ar dārgām kleitām, bet tās da-

rinātas ar ļoti sliktu gaumi. Un ja arī katrā

pirmizrādē, katrā ballē, viņas demonstrē jaunu
kleitu, tad tomēr viss efekts, ko tās gUst no

publikas — ir tikai ironisks smaids. Viņas iz-

skatās kā ķēkšas, kas piepeši būtu vinnējušas

miljonu, bet kas tomēr reizē ar naudu, nav

spējušas iegūt labu gaumi un īstu eleganci.

Turpretīm dāma, kurai nav daudz nau-

das ko izdot par savām tualetēm, bet kas to-

mēr grib pieklājīgi ģērbties, var pilnīgi iztikt

vienā sesonā ar divām kleitām : viena pēcpus-
dienas un viena vakara kleita. Protams, šeit

neieskaitu vienkāršas blūzes un brunčus priekš-
pusdienai, kā arī darba kleitas, kas ne visai dār-

gas un var tās iegādāties vairākas un viegli var

nēsāt nevienu vien sesonu.

Ja kleitu nav daudz, tad arvienu labāk

tās izvēlēties neuzkrītošās, tumšās krāsās, jo
šīs krāsas mazāk ātri nogurdina. Izmeklēta

dāma arvienu izskatīsies eleganta melnā crēpe
satin pēcpusdienas kleitā, kaut arī šī kleita

būtu vienīgā viņas garderobē. Tāpat arī melna
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vai tumši pelēka georgette vakara kleita, ne-

kad neapniks un nebūs uzkrītoša: to arvienu

atzīs par elegantu. Protams, ir ļoti patīkami,
pa reizei kleitu pārmainīt, izvēlēties, sevišķi
jaunībā, kādu gaišāku, jautrāku kiāsu. Ir spilgti
sarkanas, smaragdzaļas tualetes, kas var būt

brīnišķas, bet tikai tajos gadījumos, ja ir vai-

rākas kleitas; tad spilgtās var uzģērbt tikai

pārmaiņas pēc.

Beidzot vēl viens, vispārējs jautājums,
kam ļoti liela nozīme. Sievietei jāprot ģērbties
saskaņā ar savu augumu un vecumu. Maza

auguma sievietes par tagadējo modi nevar žē-

loties. (Protams, tajā gadījumā, ja viņas nav

pārāk pilnīgas un ir pratušas uzglabāt sprai-
gumu un dzīvību savā siluetā.) Viņas ilgi iz-

skatās jaunas un tādēļ savās tualetēs arī var

kādreiz riskēt ar dažām kaprīzēm, mazām pa-

laidnībām un īpatnējām pikantībām, ko katrs,

pateicoties viņu kustību dzīvumam, miniatūrām

kājām, rokām un meitenīgai sejiņai, tām lab-

prāt piedos. Bet tomēr ir arī lietas, no kurām

maza auguma dāmām rūpīgi jāizvairās: gluži
baltas kleitas, kas padara figūru pilnīgāku un

vēl vairāk samazina augumu. Tāpat arī jāiz-
vairās no rūtainiem audumiem, kā arī drēbēm

ar lielām puķēm un motīviem, jo viss tas pa-

dara figūru resnāku un tieši no tā visvairāk

jāizsargājas maza auguma sievietei. Cenšoties

izcelt savu augumu lielāku, miniatūras dāmas
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nedrīkst vilkt kājās kurpes ar pārāk augstiem
papēžiem, jo tie apgrūtina staigāšanu, un dā-

mas zaudē savu kustību pievilcību. Noteikti

jāatmet lielās cepures, bet jāizvēlās bereti,

bonnets, toques, kas ļoti modē pēdējās seso-

nās. Maza auguma dāmām jāizvairās arī no

tiem kažokiem, kas tās padara resnākas. Jāiz-

vēlās īsspalvains kažoks, kas nedara figūru
pilnīgāku. Priekšrocība jādod melnai krāsai.

Šādus kažokus var dabūt par visdažādākām

cenām, sākot no lētām Sibirijas kumeļa līdz

kotik-bizamam un pat dārgam breitšvancam.

Vakaram ieteicams izvēlēties mīkstu samta vai

pana manto ar kažoka apkakli, bet soboļa vai

sermulina manto var nēsāt tikai slaida auguma

dāmas.

Jo, galu galā, kaut arī gara auguma dā-

mas mazāk patīk kungiem, tad tomēr tām ir

zināmas priekšrocības. Tām piestāv gandrīz
visi tualetes veidi, sākot ar tailleur, klasiskiem

sporta mēteļiem un beidzot ar karaliskām va-

kara kleitām ar garāmšlepēm. Turpretim maza

auguma dāma šādā tualetē izskatītos vienkārši

smieklīga.
Slaida auguma dāmām tomēr jāatceras,

ka tām jāizvairās no pārāk komplicētiem faso-

niem, volāniēm, krokām un lieliem mezgliem.
Visskaistākais pie liela auguma dāmas ir si-

lueta slaidums, to jāizceļ ar vislabākiem kvali-

tātes audumiem, kas labi krīt un izceļ krūšu

un plecu līniju, taļjas lokanību, un apakšā,
kupli krītot, piedod majestātiskumu visai tualetei.
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Slaida dāma drīkst sev atjauties vairāk

rotas lietas, nekā miniatūra dāma. Sevišķi
skaisti izskatās uz viņas pleciem dārgas krel-

les, pie viņas korsāža — skaista broša, ap vi-

jīgo roku — dārga rokas sprādze. Zema au-

guma dāma nedrīkst sev atļauties vairāk kā ti-

kai vienu vienīgu rotas lietu. Apkrauta ar dau-

dzām tā izskatīsies pēc juveliera skatloga. Bet

slaida auguma dāma nebūt nebūs smieklīga,
ja pie skaistas vakara tualetes tā uzliks vēr-

tīgu kakla rotu un viņas gredzenā būs kāds

skaists briljants, bet uzvienu roku,kas skaisti ie-

tērpta cimdā, apvīs divas, trīs rokas sprādzes,
vislabāk tievas zelta stīgas.

Slaida auguma dāmai ir kā radīti visda-

žādākie kažoki ar garu un kuplu spalvu, kā

sobols, nercis, cauna un lieliskās melni sudra-

botās lapsas. Katrai dāmai, zemai vai slaidai,
modes pasaulē ir savas zināmas priekšrocības,
tikai viņai pašai vajaga prast tās sapratīgi un

ar izvēli izlietot.

Kas attiecās uz mākslu ģērbties, ņemot

vērā dāmas gadus, tad par to būs runa atse-

višķi. Tagad pieminēsim tikai, ka sievietei no

25—40 gadiem ir atļauts gandrīz viss. Mode

ir domāta taisni viņai, lai tā izlieto to sakarā

ar savu tipu, un lai izceļ to, kas viņā ir pie-

vilcīgs. Turpretjm jaunām meitenēm, tāpat arī

dāmām no 45-*3o gadiem savu tualetu izvēlē

jābūt ļoti uzmkfltgām. Jaunas meitenes tualete
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nedrīkst ne ar ko citu izcelties, kā tieši ar savu

vienkāršibu un svaigumu. Vecākai dāmai jā-
seko modei ar zināmu atturību; tai jāģērbjas
tumšās diskrētās krāsās, un viņai, lai sevi iz-

celtu, jārēķinās tikai ar savu personīgo pievil-

cību, ne vairs ar savām tualetēm. Bet ar to

nebūt nav teikts, ka vecākai dāmai vai arī jau-
nai meitenei nevajadzētu būt elegantai. Taisni

otrādi, bet tikai jāzin, kā šo eleganci panākt.
Pēc kārtas apskatīsim, kā dāmai jāģērbjas

dažādos dienas brīžos, pēc tam runāsim atse-

višķi, kas piestāv jaunai meitenei un kas vecā-

kai dāmai.

Rīta apģērbi.

Sievietei, kurai ir laime būt pietiekoši ba-

gātai un nekas nespiež iet darbā, priekšpus-
dienu pavada vai nu mājā rīkojot saimniecību,

vai izejot dažādās darīšanās pa pilsētu. Ir arī

tādas, kurām nav nekādu rūpju, kas pastaigā-
jas un nododas tikai sportam. Sievietei, kurai

jāstrādā ārpus mājas līdz pēcpusdienai, darbā

ir vajadzīgs vienkāršs un praktisks tērps, bet

tomēr koķets un pietiekoši elegants. Visus šos

dažādos tērpus mēs arī apskatīsim kā rīta ap-

ģērbus.
Sieviešu, kas varētu atļauties piecelties

no rīta vēlu, ilgi nodoties savai tualetei, ma-

sāžai, vannai, rīta vingrinājumiem, — Rīgā ir

ļoti maz. To var atļauties sev tikai bagātnie-
ces un aristokrātijas dāmas ārzemēs. Pēdējām
tad arī ir brīnišķas ķīniešu zīda pidžamas, fan-
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tastiskas rīta kleitas, lieliski brodētas vai iz-

strādātas viscaur ar dārgu mežģīņu inkrustā-

cijām. Protams, tas maksā veselu kapitālu.
Mūsu galvas pilsētas mājas dzīve ir daudz

vienkāršāka, un ja kāda dāma var sev atļau-
ties brokastot rīta tērpā vaipat „deshabillē", tai

tomēr tūlīt pēc tam jāuzvelk kāda kleita, lai

vadītu savu saimniecību un izdarītu pilsētā
iepirkumus.

Šim rīta tērpam par visām lietām jābūt
vienkāršam un praktiskam. Ideāls šaī ziņā ir

tailleur uzvalks, ar tumšiem vai fantāzijas krā-

sas brunčiem, žaketi, un smalka batista vai zīda

blūzīti. Par nožēlošanu mūsu aukstais klimāts

neatļauj ne cik ilgi nēsāt tailleur uzvalku. Iz-

nāk, ka vasara ir vienīgā sesona, kad to sev

var atļauties nēsāt, jo rudens jau ir pārāk
auksts un prasās pēc mēteļa. Tādēļ arī dau-

dzas dāmas atsakās no tailleur kostīma, lai ne-

celtos šo dažu mēnešu dēļ lieki izdevumi. Bet

tas ļoti žēl, jo tailleur kostīms, pagatavots pie
laba kungu drēbnieka, no tumši zilas, tabakas,
vai tumši zaļas vilnas drēbes, atturīgi garnēts
ar ādu, ir tiešām uzskatams par vienkāršas

elegances šedevru. Ar tailleur uzvalku sievie-

tei iespējams varjēt savu apģērbu līdz bezga-
lībai, jo pie tā viņa var ģērbt visdažādākās

blūzes, sākot no vienkārša batista „šemisjē" un

beidzot pat ar elegantām crēpe satin vai crēpe
georgette blūzītēm. Šādā tērpā tā bez kādām

bailēm no varbūtējiem pārmetumiem par takta

trūkumu, var iet pat restorānā paēst pusdienas,
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vai ari ar savam draudzenēm padzert kafeju
kādā modernā kafejnīcā.

Dāma, kas kaut kādu iemeslu dēj nevēlās

pasūtīt tailleur uzvalku, arī pilsētā izskatīsies

«leganta vilnas ansamblī, kas sastāv nokleitas

un manto. Vismodernākie audumi, piemēroti
šim tērpam — (rupjāks mēteļiem, smalkāks

kleitām) ir tweed, jersev, vilnas crēpe, vienādā

vai fantāzijas krāsā. Ir dažādi veidi, kā an-

sambli sakombinēt. Manto no rupja chinē tweeda

zaļā vai brūnā krāsā, izskatīsies sportveidīgs.
Paveroties, tas var atsegt elegantu kleitu, tādā

pašā tonī, bet no vienādas vilnas drēbes, taisna

griezuma, apakšā ar krokām, vai arī inkrustē-

tiem piegriezumiem. Vidū kleitu satur ādas

jostiņa, ap kaklu un rokgaliem balts, banānu

krāsas vai bāli zaļš crēpe georgette jeb crēpe
dc Chine garnitūra ienes gaišu noskaņu. Mē-

telis var būt arī vienādā krāsā no crēpe vai

vilnas samta, un atveroties tas dod iespēju re-

dzēt sporta jersev tvveeda divteņukleitu (brūns
ar bēžu, zils ar baltu, melns ar baltu, tumši

zaļš ar gaiši zaļu) un efekti, kādus var radīt

šie ansambļi, būs pilnīgi dažādi. Protams, mē-

teli, ja tas ir praktisks, var ģērbt pie dažādām

kleitām, un daži priekšpusdienas mēteļi, ja tos

rotā ar elegantām kažokādām, piemēram, kara-

kulu, apcirpto jēru, vai kurmi, būs ļoti piemē-
roti arī elegantai pēcpusdienas kleitai.

Ja turpretim dama veļas jau no paša rīta

valkāt kažokādu mēteli, tai ir jābūt stipri uz-
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manīgai, lai nepielaistu takta kļūdas. Daudz

resnas žīdietes priekšpusdienā var redzēt pa-

staigājamies pa bulvāri greznos soboļa mēteļos,
kas piemēroti vienīgi ballēm vai izrādēm. Tā

ir tikpat uzkrītoša un rupja gaumes kļūda, itkā

kad jus jau no paša rīta uzliktu pērļu kakla

rotu, vai arī uzvilktu gredzenu ar 10 karātu

smagu briljantu. Priekšpusdienai piemērotas
ir Sibirijas kumeļādas tumšās un mērenās krā-

gas, žaķetes no nutria, (viss mētelis būtu jau
par greznu) un apcirptais jērs bez kaut kādas

garnitūras.
Tas, kas saucās par sporta kostīmu, priekš-

pusdienās noder vienīgi .pastaigāšanās spor-

tam", bet nevis tennisam, jāšanai, v. t. t.

Katr.s no šiem sportiem prasa savukārt spe-
ciālu uzvalku, ko šeit nevaram apskatīt.

Priekšpusdienas sporta kostīms sastāv no

vienkāršiem kloš, vai ļoti maz plisētiem brun-

čiem, un no vilnas vai vilnas jersev džempera.
Krāsas: brūna, bēža, pelēka, tumši zaļa. Šis

apģērbs ļoti piemērots jaunām meitenēm, ku-

rām jāstrādā kādā iestādē, ministrijā, bankā

vai kantorī. Sievietei, kurai nākās strādāt

ārpus mājas, ieteicams labāk izvēlēties brun-

čus un tailleur blūzi, jeb arī viengabalainu vil-

nas kleitu, vienkāršu, ar taisnām līnijām.

Priekšpusdienā der maza filca cepurīte,
tādā pat tonī kā mētelis. Var izvēlēties arī

mazās tweeda bonnet, kas pagatavotas no tā
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paša auduma kā mētelis. Šis cepurītes šopa-
vasar bija Joti modē, kaut gan tagad jau maz

pamazām tās iziet ārā no modes. Kurpes valkā

ar vidēji augstiem papēžiem, no vienādas ādas,
vai arī neuzkrītoši garnētas ar rāpuļu, čūsku,

ķirzaku, vai krokodilu ādu. Piemērotas krāsas

rokas somiņa, cimdi ar vienu pogu, brūnā jeb
bēža krāsā, vai arī „tannē" cimdi.

Pēcpusdienas tērpi.

Ja pēcpusdienā paliek mājās, lasot vai arī

atpūšoties no darba, tad nav vajadzīgs pār-
ģērbt pēcpusdienas kleitu. Tāda ir nepiecie-
šama tikai viesībām, vai kad pats pieņem vie-

sus pie sevis, vai arī, kad iet uz restorānu jeb
elegantu lokālu uz pēcpusdienas tēju un dejām.
Šīs kleitas lietojamas laikā starp pīkst. 5 un 7,

un ja tās ir sevišķi elegantas, tad viņas var

paturēt mugurā arī ejot pēc tam uz teātri vai

uz vakariņām pie paziņām un draugiem.
Pēcpusdienas kleitai jābūt elegantai, bet

ne pārspīlēti greznai. Tā ir garāka, nekā

priekšpusdienas kleita un var sniegties pat
līdz potītēm. Viņai parasti garas piedurknes,
vai arī, kā tas šoziem ļoti modē —

pusgaras.
Tā nekad nav dekolltēta.

Drēbes, ko patlaban lieto pēcpusdienas
kleitām, ir ļoti dažādas. Ir pilnīgi maldīgs uz-

skats, kāds ieviesies pa lielākai daļai starp
Rīgas dāmām, ka pēcpusdienas kleitai katrā

ziņā jābūt no zīda. Vilnas kreps, dažādi smalki

vilnas audumi, kas izgatavoti rokām Rodier
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darbnīcās Francijā, ļoti tiek lietoti pēcpusdie-
nas un tējas kleitu pagatavošanai. Bet par no-

žēlošanu šie Rodier audumi maksā ļoti dārgi
un mūsu Rīga pat nevar iedomāties, kādi tie

īsti izskatās. Tā tad mūsu dāmas dod priekš-
roku zīdu audumiem. Tajos izvēle ļoti liela un da-

žāda : crēpe dc chine, crēpe satin, crēpe geor-

gette, zīda mežģīnes, samts; tie ir visiecienītā-

kie audumi. Kleita pa lielākai daļai viengabala
un galvenām kārtām piegriezums un detaļi ir

tas, kas piedod kleitai viņas vērtību un pievil-
cību. Paši detaļi ir gandrīz neredzāmi un ļoti

vienkārši, sīkas nervires, kāda šarfīte un smal-

kas inkrustētas „dēcoupes". Arī šeit dominē

atturība. Ļoti iemīļotas ir apkakles un apro-

ces no smalki izstrādāta crēpe georgette, vai

arī sudraba dzijas. Visbiežāk kāda skaista ro-

tas lieta pie apkakles vai arī jostas vietā ir tā,

kas piedod kleitai viņas personību. Krāsas

parasti tumšas: dominē melna, garnēta ar

baltu, bāli rozā vai turkizu zilu. Šogad ļoti

modē arī pudeļu zaļš, bronza, viss brūnu krāsu

toņos: tabakas, kapara, karamela, korintu un

tumši violets, gandrīz vai melns, ko sauc par

plūmes, melleņu vai tintes krāsu.

Bet pēcpusdienas tērpos ir arī vēl citas

variācijas. Sevišķi iecienīts šogad ir mīksta

samta tailleur. Žaķete tādos gadījumos ir

diezgan pagara un bagātīgi, bet ne uzkrītoši

garnēta ar soboļu vai lapsādu; brunči klošs,
apakšā ļoti plati. Pie šī greznā tailleur arī

blūze ir ļoti skaista — piem. turkizu zilā vai
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balta crēpe satin pie melna kostima, arī chantillv

līdzīgas smalkas zīda mežģīnes. Ļoti bieži nēsā

arī pie samta brunčiem, vai arī melniem „ama-
cones" tūka brunčiem, greznus džemperus no

smalkām, mīksta zelta lamē, kas sīki krokoti,
ka vissmalkākais ciēpe satin.

Parīzē ļoti modē, vēl Rīgā maz redzētas,
vestītes (gilets), viscaur darinātas no gludas
kažokādas, kā apcirpta jēra vai pat breitšvanca,
ko nēsā pie melniem brunčiem zem žaketes.
Tās ir jau augsta stila pēcpusdienas tualetes,
kas nav piemērotas demokrātiskiem Rīgas ap-

stākļiem. Pie pēcpusdienas kleitas jāpieskaņo
arī cimdi, rokas somiņa, kurpes un zeķes. Se-

višķi elegantā five o'clock'ā pieņemts ierasties

ševro vai zviedru baltos cimdos, kas rotāti

diskrētām melnām broderijām. Bet pie dejo-
šanas, kā arī dzerot tēju vai ēdot kūkas, pie-
klājība prasa, lai cimdi tiktu novilkti. Tur-

pretim Rīgas dāmas uzskata par visaugstāko
šiku paturēt cimdus rokās visu laiku.

Ja pēcpusdienas kleitai ir pusgaras rokas,

tad nepieciešams, lai cimdi sniegtos līdz elko-

nim. Tie var būt balti, vai arī lcādā citā gaišā
tonī, miesas, šampanja (ja piemēram kleitai ir

brūns tonis), vai pērļu pelēkā krāsā (ja kleita

ir zaļa vai tumši violeta). Nebūt nav jāuz-
skata, ka reprezentatīvi ir vienīgi balti cimdi.

Tie ir nepieciešami tikai dažādās ceremonijās,
laulībās, svinīgu aktu atklāšanās un oficiālās

pieņemšanās. Rokas somiņa, kas lietojama pie

pēcpusdienas tērpa, nedrīkst būt pārāk liela,



17

to darina no elegantas ādas, kā,piemēram, an-

tilopes, ziemešķa, marokena, vai arī no tāda

auduma, kas pieskaņots kleitas audumam. So-

miņa var būt garnēta ar kādu metāla sprādzlti.
Kurpēm jābūt, cik vien iespējams, pieskaņo-
tām kleitai un rokas somiņai — no atlasa, an-

tilopes vai ševro ar nedaudzām rāpuļu ādas

applikācijām.

Modernas zeķes ieturētas tumšos toņos.
Pie melnas, zaļas, violētas kleitas zeķes tiek

pieskaņotas metāla pelēkas, tērauda pelēkas
(acier) un dūmu krāsas, bet pie brūnas kleitas

— tēte dc nēgre, karamel ect. lemīļoti ir arī

kontrastu efekti: pie melnas kleitas nereti velk

spilgti sarkanas atlasa, jeb arī žad zaļas crēpe
dc chine kurpes. Šaī gadījumā kurpes pieska-
ņotas kādam citām kleitas detaļām — piemē-
ram kakla rotai, jostiņas sprādzītei, vai arī ro-

kas somiņai (bet nekad cepurei). Un pateico-
ties šīm kombinācijām ir iespējams varjēt arī

tualetes dažādības efektu.

Kas attiecās uz cepurēm, tad visiemīļotā-
kās pie pēcpusdienas kleitām ir dažādu toņu
samta bereti. Tonis pieskaņots kleitai. Atse-

dzot galvas kreiso pusi, tie otrā pusē ir mīksti

drapēti, un krīt stipri zemu uz vaiga, jebkakla.

Viņu vienīgā garnitūra ir kāda metāla jeb
strassa rotas lieta, ko var pielikt pēc patikas,
saskaņā ar gara stāvokli, vai sejas veidu. Tas

dod iespēju varjēt cepures efektu. Ļoti iemī-

ļotas arī lielas filca un pana cepures, bet Rīgā
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tās redz ļoti maz. Viņas labi piestāv tikai slaida

auguma dāmām.

Pēcpusdienā drīkst nēsāt tikai nedaudz

dārglietu, piem. kādu fantāzijas kakla rotu, vai

skaistu brošu, vienu vienīgu gredzenu, un ar

to pilnīgi pietiek.

No ādām — uz pleciem viena lapsa, vien-

mēr izskatīsies eleganti un šiki. Visvairāk

piemērotas ir pelēkā vai sudrablapsa. Bet šo-

gad ir arī ļoti modē gludas kravates ar piemē-
rotu muffi — no kurmja vai breitšvanc, vai

arī apcirpta jēra ādas. Kravates odere gaišā
krāsā, tā kā viena kante ir redzama, kas sa-

skan ar banti vai sermuliņa mezglu pie muffes.

Uz tēju var ierasties arī īsā kažoka žaķetē no

nutria, pelēka karakula, vai breitšvanca. Pa-

gaidām Rīgā šādi jaunievedumiredzēti ļoti maz,
bet tas izskatās tiešam eleganti.

Kas attiecās uz ielas mēteļiem, tad pēc-
pusdienā tie var but daudz bagātāki garnēti
ar ādu, kā priekšpusdienā. Var lietot lapsu
visdažādās krāsās, nerci, breitšvanc v. t. t.

No kažokiem, ko visbiežāk Rīgā nēsā ir

bizamkotika, vāverīšu, melna karakula un nu-

tria, kas labi piederās pēcpusdienai, bet ko ne-

piedienas nēsāt restorānā, pie tējas galda un

pavisam nepiedienas nēsāt teātra ložā vai par-
ketā. Ja to kāds atļaujās, tas liecinā par viņa
gaumes trūkumu.
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Vakara tualetes.

Tās ir visgreznākās tualetes, ko dāma var

sev atļauties. Ar to nebūt nav teikts, ka ja
pārējā aienas laikā patiešam elegantai dāmai

jāievēro stingra vienkāršība, tad pie vakara

tualetes tā drīkst atļauties apkraut sevi ar vi-

sam savam dārglietām un kažokiem. Arī tur,

tāpat ka visās tualetēs, nekā nedrīkst pārspīlēt.

Bet mūsu dāmas, par nožēlošanu, vēl ne-

zin, kādas tualetes jāģērbj teātrī, suarejās un

lielās ballēs. Pamēģināsim tām sniegt dažus

norādījumus, ņemot vērā Rīgas apstākļus. .Jā-

atzīstas, ka, attiecībā uz dāmu tualetēm, mūsu

galvas pilsēta ir gājusi milzu soļiem uz priekšu.
Parīzes vai Berlīnes modes jau pēc mēneša ir

Rīgā un tiek rūpīgi kopētas no mūsu dāmām.

Tomēr mūsu pilsēta nestāv šo rafinēto

modu augstumos, un pie mums nav arī to

grezno telpu, koši un plaši iekārtoto restorānu

un nakts lokālu, kur mūsu aristokrātija varētu

pienācīgi demonstrēt savas tualetes. Tādēļarī

tas, ko Parīzē sauc par lielo vakara tualeti,

Rīgā ir gandrīz pilnīgi lieks. Pat nacionālos

svētkos, oficiālos rautos, atmosfēra nebūt nav

tik grezna un svinīga, lai šiem gadī;um:em pa-

sūtītu kleitu ar trenu, vai arī sermuliņa, vai

senšilla kažoku. Mums nav lielas operas ar

zeltītām ložām, monumentālām trepēm, pārklā-
tām tepiķiem un milzīgu foajē, kur visur at-

mirdz spoguļi. To visu var redzēt tikai Parīze,
Londonā, Berlīnē, un tas ir īstais kadrs,- kur
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var reprezentēties ar lielo modes namu tuale-

tēm. Mums nav grezno Deauville, Cannes,

Vichy, vai Monte-Carlo kazino, kur katru va-

karu bagātnieki figurē pie spēļu galdiem, kur

dāmas nēsā uz saviem pleciem dārgus kažokus

un pirkstos un uz rokām rotas lietas,kuru vēr-

tība nav mazāka par summām, kas apgrozās
uz zaļā galda. Salīdzinot Rīgu ar šiem luksus

un bagātību centriem, mēs jūtamies kā mazā

vienkāršā provinces pilsētā. Šai pašai vien-

kāršībai nepieciešams atspoguļoties arī taīs

tualetēs, ar ko mūsu sabiedriskās dāmas mīl

spīdēt, t. i. vakara tualetēs.
■A'VV - A " i, ;''' ■ ■•*■ ■ \ -■■'■■šSiiJ

Ejot uz parastu teātra izrādi, dāma ar pil-
nīgām tiesībām var palikt pēcpusdienas tualetē,

protams, ja pēdējā ir no samta, zīdavai mežģi-
nēm. Pie šādas kleitas dāma var uzlikt lapsas,
soboļa vai nerca palantīnu, kādu zīda šarfi,
bet nekad lielu spāniešu šalli, kas piestāv vie-

nīgi kleitai bez piedurknēm un ar lielu dekoltē.

Daudzas Rīgas dāmas, sevišķi žīdietes, kas šo

modi ieveda, tāpat arī latvietes — kas viņām
sekoja, -skaita par sevišķu šiku pie pēcpusdie-
nas kleitas ar garām piedurknēm, ejot teātrī

vilkt rokās- baltus cimdus. lespaids, kādu šīs

dāmas rada, nav vairs aristokrātisks, bet tieši

otrādi — mietpilsonisks, itkā tās censtos savas

sarkanās un sastrādātās rokas apslēpt ar šau-

riem cimdiem.

Bet ja jāiet uz gala izradi, uz kadu bene-

fici, pirmo izrādi, tualetei, bez šaubām, jābūt
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daudz greznākai. Protams, ja dāma iet uz

teātri viena, un tai ir vieta parketa beigās vai

otrā, trešā balkonā, tad viņa nepretendē uz spī-
dēšanu sabiedrībā, un jūtās pilnīgi apmierināta,
ja viņas tualete ir vienkārša un pieklājīga.
Bet sievieti, kas ieņem sabiedrībā zināmu stā-

vokli un grib uz tā noturēties, ieņemot „galā"
izrādē ložas vietu, jābūt arī pienācīgi apģērb-
tai. Ne kleitā ar garām piedurknēm, cepuri

galvā vai arī ar kažoka manto, kas der vienīgi
tikai ielai, jāierodas teātrī, kā tas bieži redzams

operā un sevišķi pie žīdietēm, koncertos. Klei-

tai, kas piedienās teātra ložā, jābūt ar kailām

rokām, diezgan lielu, bet nepārspīlētu dekoltē.

Viņa var būt gara līdz zemei, bet ne ar trēnu.

Ja dāmai būtu kleita ar trēnu,un tā visu starp-
brīdi pastaigātos pa mūsu operas foajē, tad

varam iedomāties, kāda jau izskatīsies šī kleita

pēc izrādes.

Kas attiecās uz vakara tualetu krāsām,
tad atļautas visdažādākās variācijas no melna

līdz baltam, skarot zaļu, sarkanu, rozā, zilu,
zelta un sudraba lamē,pompadūra brokāta lamē

ar maigu krāsu puķēm. Visāda veida grezni
audumi ir piemēroti vakara kleitām: crēpe
georgette, crēpe marocain, šifons, samts, lamē,
zīda mežģīnes, crēpe satin, tills un gāze. At-

ļauta vislielākā dažādība un vislielākā fantāzija.
Tikai vajaga prast šaī bagātībā izvēlēties, kas

vislabāk dienai, apkārtnei un pašai personai
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piemērot?. Piemēram, spilgts zaļais, kas tik ļoti
šogad ir modē, ne visiem piestāv. Tas padara
bālākus, sejas pantus cietākus. Vajaga būt

svaigai sejas krāsai un stipri pārliecinātam par

savu sejas līniju pilnīgu daiļumu, lai uzdroši-

nātos šo krāsu nēsāt. Sarkana krāsa, kas pie-
dod sejai sārtumu, labi piestāv kā brunetēm,
tā arī blondīnēm, bet tomēr, lai krāsa atstātu

saistošu iespaidu, vajadzīgs zināms sejas un

ikermeņa tīps. Vakara kleita no sarkana crēpe
satin vai panna izskatīsies karaliska, bet tikai

ja to uzvilks liela auguma sieviete, kurai skai-

sta figūra, kas rasīgi eleganta, kas nebīstas

saistīt vispārēju uzmanību un neatstāj vulgāru
iespaidu. Šāda tualete ar attiecīgām kurpēm,
ar melnu lapsu vai sermuliņa šalli, vai arī ar

melnu, īsu samta manto, jau pati par sevi ir

greznums. Nedrīkst vairs likt klāt nekādu

dārglietu, vai turbānu matos. Tas viss būtu

lieki un pārspīlēti.
Vajaga būt jaunai, slaidai, ar skaistu se-

jas krāsu, lai atļautos sev bāli rozā, bāli zilu

kleitu, kas piestāv parasti tikai jaunām meite-

nēm. Ja kāda dāma grib būt sevišķi eleganta,
tā var sev pasūtīt no balta crēpe satin .prin-
ceses" kleitu, stingri piegulošu augšā un platu

apakšā. Viņa var to valkāt ar melna panna

manto, kurš tik maigi piestāv sejai un kas

kopā ar balto satin rada nevis asu, bet ļoti

maigu, patīkami glāstošu kontrastu.

Patlaban skaitās par elegantu pie vakara

kleitām vilkt klāt garus ādas cimdus no ševro-
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glazē, ziemešķa vai antilopu ādas. Pie gaišas
krāsas kleitas valkā gaišus cimdus — baltus

vai miesas krāsā. Parīzē pat var atrast bāli

zilus vai bāli rozā ševro cimdus, pilnīgi pie-
skaņotus kleitas tonim, bet Rīgā vēl arvienu

šo smalko toni ignorē. Pie melnas tualetes

parasti ģērbj melnus cimdus.

Elegantās, bet ne oficiālās vakariņās, va-

jadzīga „petit soir" kleita, t. i. bez liela dekol-

tējuma un bez trena. Kleitai var būt itkā pie-
durknes, ko rada zināma veida berthe, kas

likts vai nu uz vienu jeb abiem pleciem. Uz

vakariņām ierodās cimdos, bet, sēžoties pie

galda, cimdi jānovelk. Lielās, oficiālās pieņem-

šanās, tualetei jābūt daudz ceremoniālākai.

Viņa var būt drusku garāka, mugurā ar lielu

dekoltējumu.

Oficiālās vakariņās pie galda nav pie-
ņemts paturēt uz pleciem manto, pat ja tas

būtu vakara mētelis. Tas ir apvainojoši mājas
mātei, jo var iedomāties,ka nav pietiekoši silta

istaba.

Ballēm un lieliem vakariem kleita parasti
ir ļoti dekoltēta un pagatavota no sevišķi
grezna auduma. Ballē vai rautā dāmas iero-

dās savā vakara manto, kas var būt no lamē,
panna vai kažokādas, bet dejojot to noliek

nost. Būtu smieklīgi, dejot ar manto jeb šalli

uz pleciem, pat visgreznāko.
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Šais ballēs vai liela stīla vakaros var sev

atļauties arī galvas rotas iespraužot tās matos.

Ilgu laiku šīs rotas pagatavoja no spalvām —

esprit vai paradīzes putna. Bet kopš dažiem

gadiem šī paraša ir izzudusi, kaut gan mode

taisa patlaban vieglu mēģinājumu pie tā at-

griezties. Pilnīgi atmestas arī pērļu diadēmas,
kuru kaislas entuziastes bija mūsu Rīgas dā-

mas apmēram 2—3 gadus atpakaļ. Šīs diadē-

mas pagatavoja neveiklas modistes no lētām

pērlēm un tās izskatījās drīzāk pēc. karnevāla

rotas.

Modernās vakara galvas rotas patlaban
sastāv no diskrētiem lamē turbāniem vai arī

tilla bonnet (mazas cepures), izšūtas paljetēm,
kas cieši ieslēdz galvu un tikai drusku šur tur

atļauj redzēt kādu ondulētu matu cirtu. Bet

ne visas dāmas jau var sev atļauties šādu gal-
vas segu, un ja kāda nav pilnīgi droša par

savu eleganci, par savu lielisko „grande dame"

manierēm, ir daudz gudrāki no šāda veida

galvas rotas atturēties.

Tieši vakara tualetē pat vissīkākiem de-

tāļiem jābūt saskaņotiem. Pati kleita, rokas

somiņa, kurpes, galvas rota, visam tam jābūt
taī pašā tonī, kautgan var meklēt arī kontrastu

efektus. Piemēram, rokas somiņa un kurpes
pie baltas kleitas, var but arī zaļas, tad pie tā

jāharmonē smaragda dārglietām. Tādā gadī-
jumā vakara manto vai kažokam arī jābūt
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baltā krāsā, lai visa tualete būtu ieturēta balta-

zaļā harmonijā.
Balles vai vakara kurpēm jābūt ļoti vieg-

lām, ar augstiem papēžiem un vienādā krāsā

ar kleitu, vai arī tādā krāsā, kas rada patīka-
mu kontrastu. Kā materiāls var būt atlass,

crēpe dc chine un zelta vai sudraba lamē.

iDažas brodētas puķes, dažas zelta vai sudraba

applikācijas vai kādas strasa sprādzītes pietiek,
lai piedotu kurpei rafinēta, grezna izskata veidu.

Jāņem vērā, ka kurpe ir viens no sieviešu tu-

aletes vispievilcīgākiem piederumiem.
Vakara rokas somiņas pa lielākai dajai ir

ļoti mazas. Visiecienītākā patreizējā forma ir

„pochette". Tās pagatavo no Gobelēna vai

Beauvais tapiserijām, no moirē, atlasa, brokāta,
'smalkām pērlēm, sudraba ševro un arī no an*

tilopes ādas ar marcassite monogrammu. Vi-

ņas ir skaistas un piemērota lieluma, lai tur

varētu ielikt mazu batista vai zīda muselina

kabatas lakatiņu, pūdera kastīti un lūpu zīmuli.

Vēdeklis nebūt nav nepieciešams, lai iz-

skatītos pietiekoši eleganti. Rīgā vispāri ir

ļoti maz tik elegantu ballu, kur bez vēdekļa
nevarētu ierasties.

Vispār jāsaka, ka dāmām savās vakara

tualetēs vairāk vajag ievērot vienkāršību un

izvairīties no teātrāliem efektiem un čigāniska
raibuma. Ļaujot vaļu savai fantāzijai, sieviete

bieži izskatās pec rēvijas dejotājas, kas ap-

krauta ar neīstām dārglietām, bet nevis turīga
pilsoņa vai godīga ierēdņa sieva, kurai pēc
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balles bus atkal jārīkojas sava virtuvē un ja-
štopē sava vira zeķes.

Ka jāģērbjās vecākām dāmām.

Kad sieviete paliek vecāka, izaudzinājusi

jau lielas meitas un viņai parādās pirmie sir-

mie mati, iezogas dažas krunkas sejā, tad vi-

ņai ieteicams būt saprātīgai. Viņai vajaga at-

teikties no tieksmes visur spēlēt pirmo lomu

un griezt uz sevi visu uzmanību ar savas tua-

letes izaicinošu oriģinalitāti. Ar to nebūt nav

teikts, ka tā vairs nedrīkst būt eleganta, nē,

bet viņai jābūt atturīgākai kā līdz šim; kopš
šī momenta jāsaka ardievas gaišām, spilgtām
krāsām, tai jāieiet pustoņu un tumšu toņu

valstī, kas būs saudzīgāki pret viņas jau no-

gurušo sejas krāsu.

Vakara tualetēs vecām dāmām jāizvairās
no kailām rokām un dziļiem dekoltējumiem,
kas atsedz rievainu kaklu un aptaukojušās lī-

nijas. Melna un balta simfonija, pie kā tik

labi piederas klāt sirmo matu maigums, būtu

ideāla tualete. Pat vecmāmiņa viņā var vēl

cerēt būt pievilcīga. Bez tam viņai piemīt taču

labsirdība, iecietība, īpatnēja pievilcība. Viņas
saruna ir saistoša un interesanta, jo viņa daudz

dzīvojusi un pieredzējusi. Bet vai tagad ir

daudz kungu, kas prot baudīt vecas, mīļas un

izglītotas sievietes pievilcību? Lielākā daļa
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gan mīl spiest savās rokās jaunu, vijīgu mei-

tenes ķermeni un dejot, — dejot, kāmēr pie-
trūkst elpas, vai arī flirtēt, pļāpājot par dažā-

diem niekiem.

Arī ne visi audumi piederas vecākai dā-

mai. Daudzi no tiem vairs nav piemēroti tam

tualetes žanram, kādu ciena vecākas dāmas.

Vispievilcīgāki būs mata audumi — crēpe satin

no mata puses, crēpe marocain, georgette, crēpe
dc chine un labs, ne visai spīdīgs, samts. Pil-

nīgi izslēgts ir tills un šifons, sevišķi raibs.

Varbūt dažreiz vēl piedienas kāda diskrēta

melna mežģīne kleitas augšdaļā, galvenām kār-

tām kā šarfe. Kā kažoki pēcpusdienai jāmin
melns karakuls, garnitūrai skungs, bizam-ko-

tiks, melna un sudraba lapsa, sobols vai nercs,

bet nevar lietot sermuliņu vai breitšvancu, tas

jau izskatās pārāk jaunavīgs. Arī cepures ne-

drīkst būt lielas, bet gan toques, jeb mazas

kloš ar veidotām, noliektām malām, kuru ēna

dara maigākas sejas kontūras, atjauno acu mir-

dzumu un apslēpj sejas vilcienu nogurumu.

Sevišķi vietā šeit būtu filca un samta cepures.

Kā jāģērbjās mūsu jaunkundzēm.

Rīgā jaunās meitenes bieži aizmirst, ka vi-

sas modes kaprīzes nav piemērotas viņām.
Bieži viņas nespēj pretoties tieksmei pasūtīt sev

tualetes, kas ne ar ko neatšķirās no viņas mā-

tes tualetēm. Tas jaunkundzēm piedod pārak

vieglprātīgu izskatu un viņas varētu noturēt
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par bardāmām. Te darīšana vienkārši ar sliktu

gaumi un to var tik viegli novērst. Jaunkun-

dzēm derētu iegaumēt, ka viņas nekad nedrīkst

sev pagatavot pārāk košas un ekscentriskas

tualetes. To, ko var sev atļauties kaut arī

tikko salaulāta jauna kundze, pie jaunkundzes
izskatīsies kā takta trūkums.

Vispirms kleitu garuma ziņā. Jaunas mei-

tenes priekšpusdienas un pēcpusdienas kleita

nedrīkst pārsniegt puslielu, bet vakara kleitas

var stiepties līdz potītēm, bet nekad to ne-

pārsniegt.
Vislabāk piestāv mūslaiku jaunai meitenei,

slaidai sportistei, taisna līnija, vienkāršs, patī-
kams „tailleur" fasons. Priekšpusdienai piemē-
rots tweed'a ansamblis (manto un kleita).

Manto visbiežāk pagatavo ar jostu, kas cieši

saņemta vidu ar metāla sprādzi. Mētelis dis-

krēti garnēts ar kažokādu: pietiek ar šauru

melnu vai pelēku karakula bordīru gar kaklu

un rokgaliem.

Jaunas meitenes izskatīsies apburošas, ja
uz tūka vai tvveed'a brunčiem tās ģērbs klāt

īsu kažoka žaķeti no Sibirijas kumeliņa, apcirpta

jēra, nutria vai pelēka karakula (melnais būtu

pārāk nopietns). Jo jauna meitene nekad ne-

drīkst aizmirst, ka ne visas ādas tai ir piemē-
rotas. Viņai jāizvairās no visām tām, kas izska-

tās pārāk greznas, kā sobola, sudrablapsas,
breitšvanca, bizam-kotika, kas ir dāmu kažok-
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ādas. Jaunkundze var sev atļauties uz pēc-

pusdienas kleitu ļoti mazu sermuliņa kravati-

Pēcpusdienai piemērota būtu tualete no

smalkas vilnas jersev, tweed'a, vilnas crēpe u.t.t.

Ap kaklu un rokām var likt baltu „lingerie"
garnitūru vai arī crēpe georgette jeb tilla žabo

un tas ir viss. Bet Rīgā par nožēlošanu valda

vēl uzskats, ka vilnas kleita navpietiekoši ele-

ganta pēcpusdienai. Tas ir nepareizi. Laba

vilnas kleita ir daudz elegantāka (un arī daudz

dārgāka) nekā piemēram sliktas kvalitātes crēpe
dc chine kleita. Jaunai meitenei rūpīgi jāiz-
vairās no crēpe satin, brokāta, lamē. Visi šie

audumi ir pārāk grezni un uzkrītoši.

Ja tās grib būt sevišķi elegantas pēcpus-
dienas tējās vai pat teātros, tad ņem samtu,
kas šogad ir tik ļoti modē. Nekas nevar būt

jaunavīgāks, nekas labāk nevar piestāvēt viņu

sejas krāsai, kā melna samta kleita, ar pusga-

rām rokām, un skaistu gaišu noskaņu kleitai

var piedot balts crēpe georgette, vai mežģīņu
iekantējumus ap dekoltē. Tam var pievienot
arī tādu pat melna samta mazu beretu, un

jaunai meičai šāda tualete būs sevišķi pievil-
cīga. Tualeti var izvēlēties arī kādā citā mo-

des krāsā : pudeļu zaļā, vai karamel brūnā, kas

samtā ir skaistas.

Bet galvenais, kas nodarbina galviņas ve-

cumā no 18—25 gadiem (pēc tam, ja arī sie-
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viete nav precējusies, tā tomēr jau var atļau-
ties ģērbties kā dāma) ir jautājums par vakara

kleitām un balles tērpiem. Tieši ar šīm klei-

tām jaunkundzes grib sevišķi spīdēt, parādīt
savu bagātību un eleganci. Un tā gadās, ka

jauna meitene sev izvēlās kleitu ar veselu

metru garu šlepi, ka viņa iztaisa dekoltē līdz

gurniem, rāda savu miesu (vai visbiežāki savus

kaulus) tik, cik vien var. Un, ak šīs brokāta,

zelta un sudraba lamē, vai šīs crēpe satin, kas

viscauri izšūtas ar paillette, ar pērlēm! Ak šīs

komplicētās frizūras, šie turbāni matos! Tas

jau izskatās pēc masku balles. Savādi, ka

jaunās meičas, kas tik ļoti iedomīgi lepnas uz

savu jaunību, tomēr neprot to izcelt savās

tualetēs!

Gaiša tafta stīla kleita jaunkundzei tieši

ideālākā balles tualete. Tas ir atturīgi un īsti

eleganti. Bez tam viņas var izvēlēties starp
visiem vieglajiem audumiem, kā tillu, crēpe
georgette, šifonu, crēpe romeinu, gaišos toņos.
Jaunkundze var sev atļauties pieguļošu corsage

un platus brunčus ar krokām, plisējumiem, vo-

lāniem. Ja tās pagatavotas no viegla auduma,

tad rodās patīkams svaiguma un apburošu ku-

stību efekts.

Bet nevis ņemt pannu, zīda mežģīnes, un

nekādā ziņā nedrīkst sev atļauties modernās,

ar ādu garnētās žaķetes. Tas jau ir pārāk
grezni un piemērots tikai dāmām. Tāpat jāiz-
vairās no dārglietām; var izvēlēties mazu, īstu

pērļu kakla rotu, ja to atļauj materiālie ap-
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stākļi. Ja nē — tad var nēsāt fantāzijas pērju
virkni no kristāla, kas piemērots kleitas tonim,
piemērotu rokas sprādzi, un tas ir viss, ko

jauna meiča var sev atjauties. Tāpat arī ne-

drīkst valkāt vakarā ādas, pat ne balto lapsu,
jo tas jaunai meičai būtu pārāk eleganti. Pie-

tiek ar vieglu gāzes vai tilla šarfi. Jaunai

meitenei nedrīkst būt auksti, viņa nedrīkst ie-

tīties spāniešu šallē vai greznā ādas palantma,
kā to dara dāmas. Tas viss nāks vēlāk, kad

tai bUs vīrs, tagad, ja viņai ir auksti, lai

viņa dejo.

Dāmas masku ballē.

Ir loti bēdīgi noskatīt Rīgas masku balles.

Pat izmeklētas sabiedrības masku ballē (kā
piem. Amatnieku b-bas fašingā), gadu pēc gada
mes redzam tos pašus vecos kostīmus, netīrus,

sasviedrojušus un slikti pagatavotus no nožē-

lojama materiāla.

Arvienu tie paši pjerro, arlekini, kolom-

bine, marķize un mūžīgā odoliska biksēs no

lēta satina vai ari no vuāla, ar ko apsedz spo-

guļus vasarā, spāniete ar kartona ķemmi ma-

tos, dekorēta ar izbālējušām papīra rozēm, un

tas atkārtojas katrā vakarā vai 20 eksemplāros.
Tas ir tik neizturami, ka lielākā daļa apme-

klētāju, zaudējuši katru patiku, ierodās ballē

domino vai pidžamā. Vismaz nav jācenšas
meklēt kautkas īpatnējs.

Nekādu ideju, ne mazākās jautrības, ne-

kāda atbalsta patreizējiem notikumiem, vai kā-



das slavenas personas humoristiska kariķējuma.
Bet ja pameklētu, cik gan daudz skaistu ko-

stīmu varētu atrast! Visa nacionālo kostīmu

sērija nav izsmelta: cik bagātīgus tēmātus var

sniegt poļu kostīmi, čekoslovāku, ungāru, zvie-

dru, ja runājam tikai par mūsu vistuvākiem

kaimiņiem vien. Cik lielas bagātības smeļa-
mas dažādos vēsturiskos laikmetos: itāliešu re-

nesanse, angļu 18. g. s., biedermeijers, otrā

ampira laikmets v. t. t. Vajadzīgs tikai maz-

liet gaumes, lai uzmeklētu kaut ko tādu, kas

nav galīgi nodrāzts. Un galvenām kārtām iz-

vairīties no tiem nožēlojamiem audumiem, kas

pie vismazākās kustības pielīp ķermenim un,

liekās, uzsūkusi visus sviedrus un putekļus.
Tas rada vēlēšanos nožāvāties un aizmukt.

Par lētu cenu var atrast pieklājīgas, vieglas
drēbes, uz kurām patīk paskatīties. Un lai
arī tās iztur tikai vienu vakaru, bet vismaz

šaī vakarā bus patīkami acīm. Un tad bez

kāda žēluma tās varēs mest arī projām.
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