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Priekšvārds.

Sievietes pašreizējais stāvoklis nav

apskaužams: lielais pasaules un Latvijas
atbrīvošanas kari ir vīriešu skaitu stipri

samazinājuši un, kā pēdējā tautas skai-

tīšana liecina, tad sieviešu Latvijā ir

daudz vairāk kā vīriešu. Tāpat ari

materiālie apstākļi, kas spēlē zināmu

lomu pie ģimenes dzīves nodibināša-

nas un vīriešu morāliskais līmenis, sa-

līdzinot ar pirmskara laikmetu, ir pali-
kuši stipri vien sliktāki. Tagadējais
vīrietis, atrazdamies vēl pa daļai zem"

nenormālo karu un juku laiku iespai-

da, izvairās no laulības. Pateicoties

vienas daļas sieviešu vieglprātībai un

izdzīves kārei mūsu laiku vīrietis gūst

vieglas uzvārās, uzskata sievieti par

..pagrimušu radījumu" un viņam nav

ne patikas nedz ari vajadzības iedoties
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laulībā. Šinīs laikos, ar maz izņēmu-

miem, precētas tiek vienīgi tās jauna-

vas, kuras ir vai nu skaistas, jeb ari

kuru smagais pūrs spēj iekārdināt vī-

rieti. Kā nesen viens „gudris" vecpui-
sis izteicās, tad viņš laulībā bez mate-

riālām nepatikšanām nekā laba nere-

dzot. Kas viņam tagad nekaitot dzī-

vot: šovakar apciemojot Mīli, rīt—Trini

un parīt Dārtu un ar visām viņš izdzī-

vojoties pēc sirds patikšanas, jo katra

no šīm zostiņām domājot, ka viņš tās

mīlot un precēšot.

Tas turpmāk tā vairs nedrīkst būt!

Visām veselīgu uzskatu sievietēm ir

jānorobežojas no vieglprātīgajām un

izdzīves kārajām un jādod vīriešu ie-

domībai un negodīgajiem ieskatiem par

sievieti pienācīgs pretspars. Sievietei

ir jāiekaro atkal cienība pret savu per-
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sonu tin zināma vara par vīrieti, kas

panākams pienācīgi izlietojot visas vi-

ņai no dabas dotos un viņas pašas rī-

cībā esošos ieročus, pie kādiem pieder
skaistums, apģērbs un uzvešanās.

Šās.grāmatiņas mērķis ir augšmi-

nētos ieročus, attiecīgi noasinātus, no-

dot sievietes rokās.

AUTORE.





I. Skaistums.

Sievietei par visām lietām jāmēģina
būt skaistai, jo skaistums ir vara un galve-
nais sievietes ierocis satiksmē ar vīrieti.

Zināms, ir vīrieši, kas meklē ģeniālu sie-

vieti, bet to pašlaik ir maz.

Es Jums saku, skaistums ir vairāk

vērts, nekā slava, nauda un manta. Ticiet

man, ka lielākā daļa ģeniālo un bagāto
sieviešu, kurām daba nav piešķīruse skai-

stuma burvīgo balvu, būtu ar mieru pēdējo
samaksāt ar visu savu bagātību un slavu un

domātos vēl laimīgi pirkušas. Neticiet, kad

vīrieši teiks, ka šis upuris ir smieklīgs; nieki,
kamēr nav sasniegts tāds tikumiskās šķīstī-
bas un gara disciplīnas pakāpis, kurā vīrie-

tim neskaistas, bet ģeniālassievietes sabied-

rība būs mīļāka nekā apburošas, bet muļ-
ķīgas skaistules, skaistumam būs noteico-

šais vārds. Katram ir zināms, ka jau no

pasaules sākuma skaista sieviete radījuse
vairāk trača, nekā ģeniāla.

Tamdēļ ir pilnīgi lieki, ja šķendēijas
kā sievietes ziedo visu savu mūžu sKastu-

ma veicināšanai un uzturēšanai.

Kad vtrieši liela sieviešu saprašanu,
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tad viņu kritika ir auksta, uzpūtīga un gur-

dena, bet kad top runāts par kādas sievie-

tes skaistumu, tad valoda top dedzīga, skati

uzliesmo.

Tas ir nozīmīgs fakts, kurš pierāda, kā

sievietes augstākais uzdevums ir skaistai

būt. Skaista sieviete, ar nevainojamu uzve-

šanos, izlietojot savu varu, valdis par vī-

rieti, to savaldzinās un novedis līdz liku-

mīgai laulībai.

Tā tad esat skaistas, cienītās dāmas!

Un tās no Jums, kuras daba nav ap-

veltījuse ar skaistumu, lai mācās no šīs

grāmatiņas,kā skaistai tapt.

Ir grūti uzstādīt vispārīgu un visas

varbūtībns aptverošu likumu priekš skai-

stuma jēdziena izskaidrošanas, jo katra tauta,

pat katrs atsevišķs individs, piešķir savam

skaistuma ideālam dažādas, pat pretejis-
kas īpašības. Vieni tura gaišmati par skai-

stāko sievieti, otri cildina tumšmati.

No vairuma vīriešu esam dzirdējuši
sekošu spriedumu par sievietes skaistumu:

„Košai galvai jābūt apaļai un drīzāk

mazai nekā lielai. Pierei baltai, gludai,
augstai, ne par daudz plakanai nedz arī uz
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priekšu izspiestai. Koši mati ir kupli, viļņ-

veidīgi, drusku cirtaini, pēc krāsas melni,
zelta dzeltēni vai spilgtā kastāniju rudumā.

Košas acis ir drusku iegarenas, zīlveidīgas,
ne par daudz apaļas, viņas ir možas, spul-
gas, žibīgas un lielas, pēc krāsas melnas,
rudas vaj tumši zilas. Bieži pusapaļie uz-

ači ir manāmi vins no otra atstatu un vidū

platāki kā galos. Viņu zīmējums glīts, bet

ne sauss un griezīgi norobežots. Uz vai-

giem tīkams savienojums no baltuma un

rožu sārtuma. Auss maza, apaļa, sārtuma

apdvēsta. Košs deguns ir taisnis un asi zī-

mēts, vidū liegi liekts, paslaiks un šķir

ģīmi līdzīgās daļās. Mute vidēja lieluma,

lūpas lokā un briedošas, drīzāk plānas nekā

biezas, miksnejas un dzīva sārtuma. Nepe-

ļami šārta mute atgādina plaukstošu rožu

pumpuru Zobiem jābūt vienādiem un vi-

dējā lielumā. Smakram vidējam, ieapaļam
un viegli iešķeltam; kaklam baltam, taisnanf

un Lokanam, pagaram un augšā tievākam.

Viņa košumam jāpieaug lejup pret krūtim

Koša āda ir gaiša, pasārta un pēc izskata

veselīga un svaiga. Rokām jābūt apaļām,
lokanām, no elkoņa uz plaukstas pusi viegli
notievinātām, savienojumam ar plaukstu ne-

uzkrītošam; pašai plaukstai gludai un šau-

rai, pirkstiem tieviem, slaikiem un loka-
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niem. Nagi ir koši, ja viņi sārti un caur-

redzami. Rokas dzīslas nedrīkst būt asi zī-

mētas. Krūtis vidēja lieluma. Viduklim jā-

būt, slaikam. Ceļi nedrīkst izdurtis s uz

priekšu, viņiem jābūt apaļiem. Kāju kon-

tūrām asi zīmētām, kājām taisnām, krumš-

ļiem maziem un smalkiem.

Mīļās lasītājas, nedomājat, ka šis jau
nu būtu tas vienīgais skaistums; varam būt

laimīgi, kā visas sievietes nav veidotas pēc

augšā pievestā parauga, tādā gadījumā dzīve

būtu tiešām garlaicīga. Daudzas skaistules

ar nicināšanu skatās uzneskaistām sievietēm—

tās nenojēdz, cik daudz viņas pēdējām pa-
rādā. Bez neskaistuma nebūtu skaistuma.

Jāpiezīmē, kā bez tā saucamām skai-

stām sejām ir vēl glītas sejas, intresantas

un pikantas sejas un ne visiem vīriešiēm pa-

tīk viena un ta paša tīpa sieviete.

Tā tad, kā iz augšējā redzams, pie
sievietes skaisuma pieder: skaista seja, dai-

ļas formas, skaistas acis, košas krūtis, skai-

sta mute un lūpas, daiļas rokas, daiļas kā-

jas, koši mati, kā arī gaume glīti ģērbties.

Apskatījuši vispāri sievietes skaistumu

un viņa lielo nozīmi, es mācīšu tās no Jums,

kuras nav skaistas, kā tapt par tādām un arī

kā skaistumu valkāt.



II. Spilgta un maiga āda.

Visdaiļākās formas līdz maz, ja viņām
trūkst tā spilgtuma, kurš uzskatams par mie-

sas augstāko glītumu. Ko līdz apaļš plecs,
koši veidota roka, ja ta ir nespilgta, nelīdze-

na un līdzinās pastalu ādai.

Pirmais un svarīgākais, kā iegūt spilgtu

ādu, pastāv trijos, viegli pieejamos, līdzek-

ļos: sātībā, kustēšanā un tīrībā.

Katra jaunava — un ja tā ari būtu ap-
buroša ka Hebe un skaista ka Venus taps
caur nesātību un nakšu negulēšanu ātri vien

-no sava skaistuma vaļā.

Tīrība ir slavējams līdzeklis iegūt ko-

šu ādu un siltas mazgāšanās labākais līdzek-

lis izsargāt ādu no saslimšanas.

Tualeti taisot ir silta mazgāšanās tik-

pat nepieciešama kā spogulis.

Bez šiem dabiskiem ir ari mākslīgi lī-

dzekļi ar kuriem līdz vecumam var uzturēt

ādu košu.

Daži ieteic sviedrēšanos ar karstu pie-
nu. Dara tā: ielej traukā karstu pienu, ap-

sedz galvu ar drānu un tura 'uz to seju,
pēc tam noslaukās. Minētais līdzeklis, pa-
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stāvīgi lietojot, padara adu baltu un maigu.

Tad vēl ari laLi noder sekošs:

Labi caursijātas klijas jātur četras stun-

das vina etiķī, jāpieliek 5 olu dzeltenumi

un 2 grami pelēkās Ambras (Ambra grizea),

pēc kam viss jaizkāš.

Maisījums jātura 14 dienas cieši no-

slēgts un tad tik var ņemt lietošanā.

Šis līdzeklis noder vairāk priekš kakla

un rokām, tās ar to mazgātas top brīnum

baltas.

Kā sevišķi labs ādas un ģīmja kop-
šanas līdzeklis ir apakšā minētais krēms;

viņš padara ādu mīkstu un koši baltu un

ir katram viegli pagatavojams mājās:

Ņem 10 gramus alona un 2 olu bal-

tumus (bez ūdens), ieliek māla traukā, iz-

maisa un uz lēnas uguns vāra tik ilgi, ka-

mēr visas ūdens daļas, ko satur olu baltu-

mi, izgarojušas. (Pie vārīšanas jābūt ļoti
uzmanīgam, kā olas nesaiet, kas bieži nāk

priekšā kad ilgāki vāra un neuzpasē parei-
zo noņemšanas laiku. Tad zināms nav ie-

spējams, jeb tik ar lielām mokām var, sa-

rīvēt to par krēmu. Tādā veidā iegūtai un

atdzesētai masai, pastāvīgi maisot, pieliek 3

grami borskābes, 40 pilienus benzoe tinktu-
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ras, 40 piles olivi' eļļas, 5 piles šķidra že-

lantina, drusciņ risa miltus* un 20 piles 01

Eau dc Cologne, pēc kam sarīvē to par
baltu gludu krēmu.

Ar šo krēmu seja jāapsmērē pirms gu-

lēt iešanas; otrā rītā seja ar vēsu ūdeni no-

mazgājama.

Sevišķi labi panākumi ir, ja ņem no

augšminētā krēma daudzuma apmēram pu-

pas lielumā, atšķaida ar rožu ūdeni un uz-

triepj vienādā daudzumā uz ādas, kur tam

jāļauj iežūt.

Krēms jāglabā slēgta stikla trauciņa
lai neizžūtu; izžuvis krēms vairs nav derīgs.

Ari kā labs līdzeklis, no daudziem pat
par sevišķi labu atzīts un viegli pagatavo-
jams ir šāds:

Ņem gabaliņu benzoe sveķu un vāri

viņu ūdenī līdz kamēr šķidrums dabū pilnu
krāsu. Tad ņemt no šķidruma 15 pilienus-
un jaukt tos iekš puslitra ūdens un ar mi-

nēto ūdeni mazgā seju un rokas. Viņš ap-
dvēš ādu ar rožainu vizmu un krāso vaigus
maigā sārtumā.

Ļoti sliktu iespaidu uz ādu dara stipra
gaisa maiņa, tā padara ādu cietu un uzmet

plankumus.
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Tāpat nevēlama paraša ir sviedrainu

seju nosusināt ar pūderi jeb atspirdzināt ar

aukstu ūdeni. Šie paradumi vislabāko ādu

īsā laikā padarīs bezkrāsainu un cietu.

Tad vēl par vienu no vislielākiem un

briesmīgākiem skaistuma postītājiem jāuz-
skata sminķis un pūders. Ticat man, kā

neviens vīrietis neņems par savu dzīves bie-

dreni tādu nosininķētu sievieti, un ja ari

kāds, ka teikt, caur pārskatīšanos, būtu tā-

du paņēmis, tad viņš vēlāk to vai uz katra

soja pārmetīs un tā un tamlīdzīgi jau rodās

tā laulību nesaskaņa. Kas varbūt vīrietim

patīk pie kaut kuras svešas sievietes, pie
savas sievas jau gan viņam tas nepatiks.

Tāpēc nu gan es uz vissiltāko ieteiktu

katrai sievietei gādāt par seju un kopt to,
lai nebūtu jāķerās pie smiņķa un pūdera.
Laikus un labi kopta āda tik ātri nenoveco

un viņai ari nevajadzēs smiņķa. Un ja jau
nu reiz ir vecums iestājies, tad tur ari vairs

nelīdzēs ne sminķis ne ari pūdērs, jo nav

nekas riebīgāks par sārtvaidzi — veceni.

Krāsoties ir grēkot pret dabu un smalk-

jūtību, bet tā ka domājams, kā mana aiz-

rādījuma dēļ vien uz priekšu šai lietā ne-

taps mazāk grēkots kā līdz šim, tad mazā-

kais vajaga izsargāties no rupjiem grēkiem.
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Ja jau nu, nevar, jeb negrib iztikt bez tam,
kā krāsotiu seju, tad ieteicams nemt maigi
rozā krāsu, jo tā tikdaudz neuzkrīt. Kā smin-

ķējās, to jau pate katra zinās, to šeit lieki

pamācīt un tā ka es sminķēties vispāri ne-

ieteicu, tad pamācību šai „mākslā" nedošu.

Mans nolūks ir pasniegt roku tām, kam tas

vajadzīgs, bet ne tām, kas tīši ka tauriņi

skrien uz sveces gaismu, lai pēc tam ar

apdegušiem spārniem nokristu.



III. Skaistuma traucēkli.

Dažieiz uz sejas uzmetās plankumi,

pūtes v. \. t.,caur ko seja zaudē daudz no

sava skaistuma. Minēšu šeit dažus līdzek-

ļus, kā no nelūgtajiem viesiem atsvabināties.

Līdzeklis pret pinnēm.

Seja bieži jāmazgā. Vakaros seja jā-

apsmērē ar mandeļu eļļu un rītos jānomaz-

gājas ar zaļājām ziepēm.

Līdzeklis pret tā dēvētiem ~tārpiņiem".
Uz pieres, pie deguna un mutes kak-

tiņos brīžam parādās sīki melni punktiņi,
kuri tiek dēvēti par tārpiņiem. Patiesībā tie

ir asinsseruma sarecējumi ādas porās. Viņus
aizdzen ar siltiem mazgājumiem un berzē-

joties sausiem lakatiem, pie kam jālieto se-

košais maisījums:
Potaša atšķaidījuma 10,0.
Eau dc Cologne 20.0.

Spirta 40,0.

Līdzeklis pre„t žcda matiem.

Daudzas tumšmates tīri vai izsamist,
kaudamās ar bārdas dīgļiem, kup paretam
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apstāj žodu un virslūpu. Visi pārdodamie
līdzekļi pret šo indevi ir kaitīgi un saceļ
ādā iekaisumus un izsitumus. Sekošā me-

tode bārdu apkarot ir ta drošākā un nekai-

tīgākā:
„Uzsmērē uz ādas gabaliņu līdzīgās

daļās piķi un Mutterharci, tad cik iespējams
liegi uzliec ādu uz bārdas dīgļiem un pēc
3 minūtēm ņem ātri nost. Tā top mati iz-

vilkti ar visām saknēm".

Pret krunkām.

Uzliec uz karstas plātes drusciņ no

labākām mīrēm un turi līdz sveķi izkūst,
tad uzkaisi pūderi. Apsedz galvu ar plānu
lakatu un turi seju sveķu garaiņos. Šis pa-
ņēmiens atkārtojams vairākas reizes.



IV. Formu daiļums
Daudzas sievietes, kuras nevar lielī-

ties ar skaistu seju, savaldzina tomēr virie-

šus pateicoties formu daiļumam. Pazinēji

pat apgalvo, ka glītas formas esot daudz

varenāks kaireklis, kā koša seja.

Bieži dzird sakām: „Ta sieviete nav

skaista, bet viņas stāvs ir apburošs". Un

vīrietis, tā sacīdams, zin, ko viņš domā.

Pamats formu daiļināšanai jāliek jau
agrā jaunībā, t. i. nedrīkstam ne caur ko

traticēt locekļu svabado augšanu un attīstī-

šanas, citādi tiek sakropļots un izķēmots.

Jauniem pantiem vajaga ļaut augt un

briest, kā to daba prasa, tikai tā panti var

tapt samērīgi.

Par visām lietām vairāk jāievēro vese-

lības kopšana, jo slimās formās skaistums

nemājo. Visa padomdošana, attiecībā uš šo

jautājumu, izsmejama ar vienu vienīgu aiz-

rādījumu: daudš kustēties brīvā gaisā.



V. Skaistas acis.

Acu košums sastāv ne tikdaudz lielu-

mā un krāsā, kā īpatnējā pausmā.

Visas lietojamās acu skaislināšanas ir

kaitīgas.

Acu, uzaču un sejas krāsa atrodās sa-

skaņā, kufu nedrīkst traucēt, ja negrib ap-

vainot dabu. Gaišiem matiem gandrīz pa-

stāvīgi pievienojās zilas acis un gaiši uzači.

Daudzām gaišmatēm piemīt indeve nomel-

nināt plakstiņus un uzačus, caur ko tās do-

mājās ieguvušas oriģinēlu skaistumu.

Ja nu kādai dāmai uzači un plakstiņi
būtu bez krāsas, tad nebūtu slikti, ja viņus
drusku piekrāsotu. Bet te tomēr jāievēro
matu un acu krāsa.

Garus plakstiņus var uzaudzināt, ja ik

mēnesi reiz viņiem apgriež galus.

Koķētas sievietes zin cienīt garus uz-

ačus: viņi dod iespēju aci, lēnam atplēst un

apžilbināt vīrieti ar starainu un liesmojošu
skatu, līdzīgi Saules staram, kad tas iznāk

no mākoņiem.



VI. Košas krūtis.

Košām krūtīm jābūt labi attīstītām, t.

i. ne pā daudz lielām ne arī mazām. Krū-
tis nedrīkst pa daudz no drēbēm izspie-
sties, tomēr drēbēm vajaga ļaut nojaust
viņu košuma.

VII. Mutes un lupu
skaistums.

Lūpas pauž dvēseles stāvokli, tāpat kā

acis, un katrai sievietei jāiegaumē, kā lie-

lākais skaistums pastāv sejas izpausmē. Tā

kā mūsu muskuļi ir ar vingrošanu dažādi

pieradināmi, tad jāievēro, kā zināmai iztu-

rībai glītā un piestāvošā sejas vaibstīšanā

var būt liela nozīme skaistuma veicināša-

nas ziņā. Vajaga pieradināties sabiedrībā

pastāvīgi domāt par sirdi pacilošām lietām,
tad ap Jūsu lūpām pastāvīgi rotāsies apbu-
rošs smaids. Ceru, kā sievietes pratīs šā-

dus „knifus" pašas no sevis un nebūs uz

tam vēl sevišķi jāpamāca.
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Visriebīgākā paraša ir lūpas krāsot,
jo katris vīrietis ar īgnumu uzskatīs šādu

nopindzelētu lūpu pāri.

Bālas lūpas var vislabāki uzlabot' ar

benzoe tinktūru, tad pie krāsošanas nav

jaķerās.

Košas mutes labāka rota ir koši zobi,

tamdēļ arī zobi vienmēr ir turami kārtībā.



VIII. Daiļa roka.

Kad sirds ir jūtu pārņemta un mute

klusē, tad runā acis un roka.

Bailīgi mīlētāji, kuri neiedrošinājās
viens otram bilst ne vārdiņa, caur rokām

izrāda sirdī atrodošos kvēli.

Ja sieviete uz acumirkli aizmirst savus

pirkstus vīrieša rokā, vaj tas nenozīmē:

„Tev pieder mana sirds".

Sievietei rokas ir jākopj ar tādu pat
rūpību kā ģīmis, izlietojot šim nolūkam jiu
iepriekš pievestos līdzekļus.

Roka ir koķetēšanas mākslas labākais

ierocis, tikai jābūt ļoti uzmanīgai, jo koķe-

tēšana nekur citur rteizvēršās tik ātri nepie-
klājībā un divdomībās, kā šeit, un pie ma-

zākās neuzmanības daiļo roku rādītāja lab-

patikas vietā var modināt riebumu. Bet no

otras puses ņemot jāsaka, ka saprātīga ko-

ķetēšana ar roku daiļumu var darīt lielisku

iespaidu, var apžilbināt, apburt.



IX. Daiļas kājas.
Koša kāja un košs krumslīs nedrīkst

iztrūkt, ja skaistums grib būt pilnīgs. Tā-

pēc ari ja jūsu kājas nebūtu daiļas, vajaga
pūlēties apslēpt viņu nedaiļumu.

Tā pa piemēru, ja ir liela kāja, vaja-
ga nēsāt tikai melnas kurpes; sievietes, kam

resni lieli, lai nekad nenēsā gaišas zeķes.

Tāpat jāsargās nēsāt neglītus apavus, ari

zeķe nedrīkst būt sakrunkājusēs, netīra vai

nošļukuse.

'Caur neizdevīgu ietērpu var sabojāt

daiļākokāju, kamēr ar glītu apavu ir iespē-
jams celt mazāk košu kāju.



X. Koši mati.

Skaistums atkārās lielā mērā no ma-

tiem, no viņu krāsas, kupluma un vijības.
Kupli mati atsver dažu labu iztrūkumu gal-
vas daiļuma ziņā, tamdēļ ari sievietei vaja-
ga piegriest lielu vērību matu kopšanai, jo
labi kopjot var uzlabot ari mazāk košus

matus.

Matu izkrišanas iemesli ir: grūtas sli-

mības, palaidnīga dzīve, cieša matu sasieša-

na, nepareizu matu smēru un eļļas lietošana,
rūpes, bēdas, kā ari dažās ģimēnes iedzim-

tība.

Pie matu kopšanas pieder: mazgāt

galvu ar aukstu ūdeni, turēt to tīru un 2

reizes dienā svik.;t ar biezu ķemmi.

Kā labs matu kopšanas līdzeklis ir

kviešu klijas, kuras ar ūdeni jāsavāra un

jflizkāš un tad katru nedēļu reizi ar to gal-
vu jāmazgā.

Lai iegūtu skaisti vijīgus, zīda mīkstus

matus, ņem un sakuļ 5 olu baltumus putās
un apslapina ar tām matu saknes. Laiž no-

žūt un tad tīra matus ar maisījumu no spir-
ta un rožu ūdeņa.

Matu sukas nedrīkst ar ūdeni mazgāt,
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bet tās tīra ar klijām.
Labs ir vēl sekošs līdzeklis: ņem loz-

beru eļļu jeb ari rūgto mandeļu eļļu un

samaisa 2 pilienus no tās ar 4 karotēm ne-

lielā siltumā iztecinātam liellopu smadzenēm.

Vispāri sievietēm jāpiegriež liela vērī-

ba matu ataudzināšanai, jo ārzemēs nav

vairs modē īsie, apcirptie mati.



XI. Dvēseles daiļums.

Beigdama ārējā sievietes skaistuma

apskatīšanu gribu teikt pāris vārdus par

dvēseles daiļumu.

Neglīta dvēsele atstāj sejā savu neti-

kumu pēdas. Turpretim daiļas dvēseles mir-

dzums laistās pat caur nesmukākiem vaib-

stiem un modina aplūkotāja mīlestību. īs-

tais skaistums slēpjās dvēseles šķīstumā.
No šī acs dabū savu dzīvo valodu, vaigi
kaunības sārtumu un sajūsmības spulgumu,
šis it kā apgaismo, sasilda sievieti, pārvērš
vidēji skaistu seju par skaistu — pielū-
dzamu.



XII. Apģērba glītums.
Tikai retas sievietes prot ar gaumi

ģērbties. Viss lielais sieviešu vairums prot
gan greznoties un apkārties spīdošiem kan-

kariem.

Vispirms katrai sievietei jāuzraksta sev

uz delnas, kā pārmērs nav skaists.

Dāmas, kuras nēsā sev uz muguras

veselu garderobi vai galantērijas preču vei-

kalu, nav skaistas, jeb tur skaistuma tik pat
daudz, kā drēbju uzkaramam.

Viss noslēpums pastāv vienkāršībā un

saskaņā starp figūru, seju un iznešanos.

Tāpat krāsu izvēlē ir jābūt ļoti uzma-

nīgai, nevar teikt, tā krāsa modē, es to ņem-

šu priekš sevis. Vienmēr ir jāzin, vai viņa
man piestāv vai ne.

Tā pa piemēru dažas blondines domā,

ka viņām piestāv debess zila krāsa. Nieki!
Zilās drēbēs tērpta blondine izskatās kā krē-

jumā mērcēta neaizmirstule, turpretim balti

ģērbusies — kā nečepts veģis.

Vislabaki blondinei piestāv tikai mel-

nas vai zaļas drēbes.

Tumšmātēm piestāv katra krasa. Taču



28

vislabaki tās izskatās, ja ir tērpušās gaišā
zīdā.

Tad vēl sievietēm jāsargās ģērbties
ne pēc līdzekļiem. TaiMt pārmērīgus izde-

vumus ir atļauts sevišķi bagātām, citas vi-

sas to pakaļ darīdamas pierāda tikai sa-

vu slikto gaumi un smalkjūtības trūkumu,

jo ģērbšanās ne pēc līdzekļiem, vienalga
kādās aprindās tas ari nebūtu, var dot ie-

meslu ļaunprātīgiem un neizturamiem apvai-
nojumiem. Un ej nu tad ar pasauli tiesā.

Tas pats sakāms ari par modēm. Jau-

navām, apģērbus pagatavojot, vajadzētu
drusku skatīties arī uz sevi, bet ne uz mo-

des žurnāliem vien.

Tā pa piemēru: sievietēm ar vāju, tie-

vu kaklu vajadzētu sargāties staigāt stipri
dekoltētām, jo nekas nav riebīgāki, kā kat-

ru dienu redzēt neglītus kaulus izspiedušos.

Nedomājiet, ka es noliedzu ģērbties
pec modes, nebūt ne, gluži otrādi, katrai

sievietei vajadzētu daudz vairāk laika pava-
dīt pie tam, lai pate, bez citu noteikšanas,

' varētu zināt, kas piestāv, kas ne.

Tas pats būtu sakāms ari par piedurk-
nēm. Ņemiet mūsu balles uzvalkus 'pēc
modes žurnāliem, pilnīgi bez piedurknēm,
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sakiet, vai tas ir glīti, ja pie tam rokas ir

vājas un ar uz āru izspiedušamies kauliem.

Vaj nederētu tādas rokas, kaut ari balles

ģērbam, tērpt viēglā, caurspīdīgā drēbē.

Ģērbs no sava daiļuma neko nezaudēs, bet

sieviete iegūs, jo aizsegts nedaiļums ir pie-
mīlīgāks par kailu daiļumu.



XIII. Uzvešanas.

Visu var iemācīt un ari visu labprāt
mācās, bet to, kā uzvesties —grūti mācās

un pilnīgi iemācīt nav iespējams.
Visā visumā kā uzvesties, ir jāzin kat-

rai sievietei pašai, jo tas galvenam kārtām

atkarājas rio kādā grozās. Aiz-

rādījumus došu tikai attiecībā uz satiksmi

ar vīriešiem.

Esam daudzreiz dzirdējuši vīriešus sa-

kām, ka tagadējās sievietes viņiem karo-

ties kaklā, skrienot pakaļ, kā pat atkratīties

nevarot. Vajagot tik pakustināt mazo pirk-
stiņu — un klāt esot desmitām. Dievam žēl,

pa lielākai daļai tas tā ir. Kas tur vainīgs,

es saku
—

sieviete pate. Viņai trūkst paša
galvenā — pašcieņas un savaldīšanās. Sie-

viete aizmirst, ka jo atturīgāka viņa būs pret
vīrieti, jo pievilcīgāka viņa tam liksies, jo
katris noslēpums ir intresants.

Tāpat jasaigās izrādīt savu lielu pre-
cības kāri. Atliek tik vīrietim, manīt, ka

sieviete viņu mīl un ir uz visu gatava, lai

taptu viņa sieva, viņš, kā saka, izmanto

momentu un ar daudz un dažādiem glaimiem

pūlās panākt savu;, pēc tam v'ņš pr,r precē-
šanos vairs nedomā.
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Ja gribat nopietni savaldzināt kādu

vīrieti, iegūt to sev par vīru, tad esat ļoti

atturīgas attiecībā pret viņu, jo stingrāka
Jūs būsat morāliskā ziņā, jo ātrāki sasnieg-
sat cerēto mērķi. Vīriešiem, tāpat kā bēr-

niem, intresē tikai tas, ko viņi nevar tik

drīzi dabūt.

Tāpat neticat vīriešu solījumiem, glai-
miem un zvērastiem, tas viss ir nieki; neti-

cat kad vīrietis saka
— es nevaru bez Te-

vim dzīvot, es nogalināšos, nebūs ne viens

ne otrs. Tādi vīrieši vēlāk ir tie sliktākie

vīri.

Beigās pievedīšu vēl dažus sīkumus

par vispārīgu uzvešanos.

Sievietei jāsargās izrādīt savas jūtas
atklāti, tā pa piemēru, aizturētas raudas

dara varenu iespaidu, turpretim skaļā šņuk-

stēšanā ģīmis neglīti saviebjās. Tāpat pus-

apspiesta smiešanās ir apburoša, turpretim
skaļa — prasta rakstūra zīme.

Kaunlbas izpausme nolaista acs, pie-
sarkuse piere, izskatās skaisti, ja ir dabīgas

turpretim viltota nokaunēšanās, ir smieklī-

ga un ar joni nobeidz pat stiprāko mīle-

stību. Jāpiezīmē, ka katrai sievietei jā-

piemēro sejas izteiksme sava skaistuma tī-
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parn. Košai strupdegunīgaisejiņai jāsargās
pieņemt cienības pilnu jeb lepnu izskatu.

Tas būtu komiski. Tāpat lepnai grieķu sejai

nepiestāv naivitāte.

Tumša seja ar lepnuma pilniem vaib-

stiem ir skaista, turpretim gaiša ar tādiem

pat vaibstiem izskatās muļķīgi uzpūtīga.

Bez tam vēl gribēju aizrādīt, kā košu

zobu īpašniecēm jāsargās no ieraduma sa-

vus zobus citiem rādīt. Esmu novērojusi
kā ar glītiem zobiem apveltītas dāmas, lai

palielītos ar divām pērļu virknēm purpur-

sārto lūpu ietvērumā, smejoties cenšās labi

plati atplēst muti. Bet te nu iznāk, kā sa-

kāms vārds māca: „Ko ar vienu roku dod,

ar otru atņem." Košie zobi gan visiem

patīk, bet platā ņirgāšanās atstāj riebīgu

iespaidu.

Arī rokas nedrīkst spiest pie krūtim

jeb pieres, tas ir atļauts tikai operu dzie-

dātājām. Tas pats jāsaka par nejauko pa-

rašu brīnoties saķert rokas, kas atstāj ne-

glītu iespaidu.
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