
Z dziedziny mody.1 
WOALE I WOAL KI. 

Prezz tyle czas używany niemodny, o- 

puszczcmy i zaniedbany welon, wrócił obec- 
nie do łaski, dzięki sportowi automobilowemu. 
Konieczność otulenia głowy dla zabezpiecze- 
nia się od zimna i kurzu, przywróciło wzglę- 
dy kobiet temu miękkiemu otuleniu, które by- 
ło niegdyś oznaką szczęśliwych oblubienic 
rzymskich, a potem symbol dziewic poświę- 
conych Bogu. 

Obecnie woal ukazuje się skromnie, a nie- 
śmiało, jako uzupełnienie stroju sportowego 
i zyskuje coraz szersze zastosowanie. 

I słusznie, bowiem harmonijne jego kształ 
ty i fałdy dodają twarzy tyłe słodyczy, mgli- 

_ 
sta miękkość tkaniny taką śliczną aureolą ota- 
cza każde oblicze, że wszystkie kobiety po- 
winny nosić woale. Żadne z innych akcesoryi 
toalety nie pozwala tak tak sic upiększyć, po- 
prawić skuteczniej wady i niedoskonałości 
twarzy, złagodzić zbytnią ostrość rysów. 

Jesteś (pani niezadowolona z ukształto- 
wania swego czoła, z odcienia oczu. Trochę 
gazy zwieszającej się z poza ramy kapelusza 
złagodzi te braki. Znajdujesz, że profil twój 
nieładny, owal niezadawalniający? Dużo cie- 
nia na policzkach, a linie będą zharmonizo- 
wane. Niepodoba ci się twoja broda lub szy- 
ja.J Zarzucenie woalu naprzód, umiejętne 

-zdrapowanie i związanie pod brodą, zaradzi 
złemu. 

Nawet osoby, nie mające nic do zarzucenia 
swej powierzchowności zyskują na noszeniu 
welonu, nada on bowiem cerze większą deli- 
katność, więcej powabu oczom, a całej postaci 
wdzięk tajemniczy. Mieszkanki Wschodu, ko- 
biety najdokładniej znające tajniki kokieteryi 
— sztuki podobania się, wiedzą dobrze, że od- 
rzucając długi “czarcrof”, nakazany im przez 
koran, straciłyby połowę powabu, dla tego też 
mimo zbudzenia się ducha wyzwolenia, mi- 
mo przejęcia się ideą feminizmu, pozostają 
wierne tajemniczym osłonom. 

Ale na Zachodzie nic mamy zamiaru za- 

krywać całej twarzy, otaczamy ją jedynie rąb- 
kiem lekkich muślinów. 

Ładne włożenie welonu jest sztuką. _. 

Trzeba się jej nauczyć, próbując związywać 
welon przed lustrem, tak, jak uczymy się na- 

kładać kapelusz. 
Y\ elon z niebieskiej gazy jedwabnej jest 

najstosowniejszy do sportów na powietrzu: 
do jazdy automobilem, powożenia, wycieczki 
morzem itd. 

Ochrania on znakomicie wzrok i nie do- 
puszcza do opalenia się. Ale śliczna barwa 
niebieska jest niekorzystna dla cery, nadaje 
się jedynie dla niektórych blondynek o bar- 
dzo jasnej cerze. # 

Welon z gazy zielonej ma te same zale- 
ty. ale kolor jego jest krzyczący i przypomina 
nam klasycznych globe t rot te u rów, ubranych 
w nieśmiertelne kostyumy w kratkę i zieloną 
woalkę. Typy te zanadto przeszły w dziedzi- 
nę humorysty ki, by można odważyć się na 

noszenie szmaragdowych lub trawiastych we- 

lonów. 

Bardzo ładny jest welon bronzowy. Ła- 
godny odcień jego wybiela skórę, stoswny za- 

równą dla brunetek, jako też i dla blondy- 
nek. dobrze wygląda przy każdej toalecie i 

% odznacza się praktyczną trwałością. Nigdy 
natomiast nie należy nosić woalów “beigc,\ 
którego barwa pośrednia i fałszywa nadaje ce- 

rze odcień żółtawy, psuje najładniejsze kar- 
nacyc, szpeci najmilsze twarzyczki. 

Największemi laskami cieszą się welony 
szare, w całej gramie kolorów. 

Te jedwabiste muśliny szare ujmują 
twarz w śliczną nrtnę, nadając rysom dyskre- 
tną harmonię. Harmonijne — oto przymiotnik, 
który im przystoi; oko spoczywa na nich z 

przyjemnością, gdyż nie są one ani krzykli- 
we, ani smutne, będąc wszędzie przystosowa- 
ne do otoczenia, więc wszędzie na swem miej- 
scu: w przedziale wagonu, gdzie idealnie 
przystosowują się do popielatego sukna ka- 
napy, na pokładzie statku, gdzie są podobne do 
małych kłębów dymu, wyrzucanych z komi- 
na parowca, w automobilu, gdzie się jednoczą 
z szarym prochem ziemi, unoszącym sic nad 
drogą. 

Kołor biały, mniej praktyczny na drogę, 
wygląda bardzo elegancko nad brzegiem mo- 
rza, na płazach.. Przy kupnie wyl^erać należy 
gazę bardzo cienką w dobrym gatunku i de- 
likatną, by w niczem nie przypominała wyglą- 
du bielizny. Woal biały wpływa dodatnio na 

<.erę ciemną rozjaśniając ją i podkreśla przej- 
rzystość cery białej. 

Najpraktyczniejszy sposób nakładania 
woalu polega na tem, że umieszcza się go na 

kapeluszu przykrywając zupełnie formę, te- 
goż końce bierze się naprzód i zawiązuje pod 
brodą, nie robiąc kokardy. Jeżeli jest zimno, 
wówczas przed związaniem okręca mc końca- 
mi szyję. \\ ten sposób, osłania się doskonale 
kapelusz, włosy, uszy, szyję i cześć twa- 
rzy. 

Aie związanie takie, niezbędne przy jeź- 
dzie automobilem otwartym, staje sic niezno- 
śne podczas wielkich upałów. Dla tego też do 
podroży koleją, statkiem, do osłonięcia się na 

plażach, przyjęto inny system, mający tę wyż- 
szość na d poprzednim, że przytrzymuje ka- 
pelusz, nie zakrywając twarzy. 

W elon zakłada się na kapelusz, ale końce 
duje się w tył i wiąże się je. lekko zacieśniając 
węzeł. Tu i ówdzie przypina się gazę małemi 
szpileczkami w celu zupełnego jej unierucho- 
mienia. Nad morzem jest to -bezwarunkowe, 
najprzyjemniejszy sposób przytrzymania ka- 
pelusza, któremu podmuchy wiatru grożą cią- 
giem zerwaniem. 

Zupełnie zarzucono zwyczaj drapowania 
welonu gazowego na około kapelusza, zezwa- 
lając mu unosić się fantazyjnie.. Moda ta, pa- 
nująca za czasów Restauracyi, wróciła na krót- 
ki czas przed 12 — 13 łaty, a obecnie nie ma 

racyi bytu. Dzisiaj bowiem welon stał się 
przedmiotem pożytecznym, i aby odpowiedzieć 
celowi nie powinien być prostą ozdobą. 1 tu- 
taj jednakże, jak w każdej rzeczy, jest sposób 
i sposób i z prostego osłonięcia się przed wia- 
trem i kurzem można zrobić rzecz oryginal- 
ną, etyczną, nacechowaną osobistym gus- 
tein. 

Najważniejszą rzeczą przy kupnie woalu 
jest wybranie dobrego gatunku i właściwego 
odcienia. 

Lichy gatunek nie opłaci się nigdy, gdyż 
welon taki po kilku razach będzie niemożliwy 
do użytku, pomięty, spłowiały i bru lny, pod- 
czas, gdy prawdziwy muślin jedwabny jest 
trwały, nosi się znakomicie i dobrze się pie- 
rze. 

Wyroby zadrukowane we wzory pasiaste 
i kwieciste, są w złym guście; trzeba nosić wo- 
ale jednokolorowe w obramowaniu szerokich 
pasów jedwabistych. 

Wielką popularnością cieszy «*ię zawsze 
woalka. Która/, bowiem kobieta nie lubi i nie 
no«d tej cieniutkiej zasłonki, dodającej jej ty- 
le uroku. 

Dużo niewiast, szczególnie ze starczego 
pokolenia, nie wyjdzie na ulicę bez w-oalki._ 
Jest to dla nich wprost kwestyą przyzwoito- 

śc». zapisany w księgach clegancyi świato- 
wej. 

W o.tlka ma niezaprzeczenie pewne żale* 
tv , trzyma w porządku włosy. nie po/wala się 
im rozsypywać niesfornie, chroni przed spierz- 
chnięciem. odmrożeniem, chłodem i zakrywa 
brzydką nierówność cery, dodając iluzye gład- 
kości. 

Ale noszenie woalki nia więcej jeszcze 
złych stron: skomplikowana siatka mąci wzrc4c 
i psuje oczy, nieświeża, niezbyt czysta. szkod- 
liwie działa na skore, a źle ufarbowana pusz- 
cza kolor, powoilując wyrzuty, zakażenia i in- 
ne nieprzyjemne skutki. Argumenty te nie 
przekonają bynajmniej elegantek, szczególnie,' 
jeżeli woalka upiększa je bardzo, dla nich więc 
rzucę tu parę uwag praktycznych. 

Nie kupować tandety, ale zapłacić dość 
drogo, by uniknąć złej farby. 

1 rac woalki lub zmienić je dość często, 
gd\ ż kurz i oddech walają je bardzo, chociaż 
na pozór niewidocznie. 

ę 
kobieta jest młodszą, tein cieńszą po- 

winna nosie woalkę. Młode panny niech po- 
przestaną na zwykłych tiulach siateczki twych. 
Mężatki t«wne swej urody, źl erohią okrywa- 
jąc twarz tiulem w desenie i wzory kwieciste 
i nieprzezroczyste. Ale w miarę, jak twarz <ię 
starzeje, gdy przybywa jej zmarszczek, słu- 
szną jest rzeczą i logiczną ukryć te niedosko- 
nałości pod grubszą i wzorzystą siatką, unika- 
jąc jednakże zawsze tkanin zbyt ciemnych, 
które są w złym gliście. 

laka ciemna i gęsta woalka nasuwa naj- 
rozmaitsze' przypusze/rnia, widząc w ten spo- 
sób zamaskowaną osobę, mamy ochotę zapy- 
tać, czy ukrywa ona jakąś chorobę skóry, czy 
starość przedwcczsną, czy brzydotę wstrętną, 
czy incognito? A najczęściej bywa to tak. że 
biedne kobieciątko ustroiło się w taką woalkę 
gęstą i nieprzenikliwą o grubych deseniach, 
jedynie z posłuszeństwa dziwacznym kapry- 
som mody i oślepione, z trudnością oddycha- 
jące, narażone jest na drwiny i żarty widzów. 

I iulc w duże grochy sznclkowe, o ocz- 

kach motylkowych i gęstych o deseniu ciem- 
nym, noszone są przez kobiety rano, do an- 

gielskiego kostyunm.O ileż lepiej zrobiłyby o- 

ne, nosząc śliczne wroalki dalekie od ciemnej 
brutalności grubej woalki czarnej. A przytem 
tiu! koronkowy pierze się doskonale, jest w ięc 
bygieniczny. 

W yroby cienkie i delikatne noszone są 
popołudniu. Na wizytę wkłada się tiule prze- 
zroczyste. Nie zapominajmy, że niektóre faso- 
ny kapeluszy nie godzą się z woalką, np. mięk- 
kie fike wycinane lub florentyńskie. Nie nale- 
ży również wkładać woalki na pióra \ przy- 
gniecione najlżejszym nawet tiulem tracą swą 
puszystośc, swój charakter lekkości. 

Woalka krotka, zatrzymująca się pod no- 

sem. nie je«t już noszona i słusznie, gdyż na- 

dawała kobiecie wygląd dziwaczny i śmieszny. 
Nie trzeba również pozostawiać zwieszających 
się końców, gdyż trąci to przestarzałym zwy- 
czajem niewiast z epoki Drugiego Cesarstwa. 

I mieiętność ładnego włożenia woalki wy- 
maga pewnej zręczności i metody. Nie trze*- 

ba, by się układała ona zbyt szeroko, Inb też 

naciągnięta, odznaczała plastycznie formy no- 

sa, oczu. warg. Przed włożeniem należy woaf- 
kę zmarszczyć ściegiem pośrodku u gńry, 
przytwierdzić ten ścieg zapomocą szpilki do 

kapelusza, końce woalki związać z tyłu i przy- 
piąć na kapeluszu dużą szpilką. Przód pozosta- 
je luźny, naciąga się stosownie do twarzy * 

układa, przymocowując do włosów małemt 
szpileczkami. 


