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Z dziedziny mody. 
ŻAŁOBA. 

Jf‘1) n:» dziedziną mody. kt«'»ra ulega bar- 
dzo małym odmianom, jot żałoba. Czarny 
kolor, stale panując, dopuszcza jedynie pew- 
ne odmiany fasonu lub jakości materei. Wo- 
bec zas niewielkiego pola, jakiem może moda 
tu operować, nie na wiele fantazya może so- 
bie pozwolić. 

Kiedy w rodzinie wypadnie nosić żało- 
bę, zazwyczaj nigdy sama dama nie zajmuje 
się wyborem sukni i kapelusza. Pozostawia 
się to uznaniu modniarki lub krawcowej, 
która wybiera sukno i lason odpowiedni. Za- 
zwyczaj niewiele też jest odmian. W ostat- 
nich czasach i na tern polu moda stara się 
zdobyć nowe kreacye. 

Jako ciężką żałobę nosi <ie w rodzinnem 
k<*k wyłącznie poważne matervc czarne, nie 
ogranicza się icli j*ednak* tylko do odmian 
kaszmiru, ale używa się sukna, |>opeliny. gre- 
nadyny, nawet aksamitu. Ten ostatni nosić 
można zwłaszcza w drugiej części żałobnego 
czasu. Jeśli nosi się żiirłobę po dalszym krew- 
nym, dopuszczalne są także koronki, jedwab, 
crepc de Cbine itd. 

Pasoń sukien dobiera się poważny i ele- 
gancki, a takie wybryki mody, jak “panicr”, 
odstające kołnierze Stuartów skie i głębokie 
wycięcia, albo wreszcie rozcinanie sukien z 

bokit są niedopuszczalne. 
Specjalną elegancję wyglądu osiąga się 

pr/f/ przybranie sukien krepą, której nawet 

używa się do robienia całych bluzek. CV> do 
gatunku krepy i jej wytrzymałości, to trzeba 
pamiętać o jednej r/ec/y. Lidia krepa bardzo 
szybko rudzieje, mięknie, a tern samem wnet 
się niszczy. Natomiast krepa w dobrym ga- 
tunku nosi się doskonale. Trzeba więc trzy- 
mać się zasady, że "co najdrożs/e, to w tym 
wypadku najlepsze”. 

Na ulicę nosiły panie dawniej szale z 

czarnego kaszmiru i specjalny fason kapelu- 
szy, nie dostosowany zupełnie do wymogów 
mody, jednaki dla starych, jak i młodych. 
Najnowsze fasony kapeluszy żałobnych od- 
stąpiły trochę od tej dawnej tradycyi. Robi 
się obecnie zgrabne formy aksamitne czarne, 
które przybiera się następnie krepą, grenady- 
ną lub aksamitnymi kwiatami. Nosi się także 
duże fasony filcowe, z boku ku górze podwi- 
nięte z białym brzegiem, albo też przybrane 
fantazyą a piór. 

W każdym razie jednak fason żałobnego 
kapelusza musi hyc dosyć prosty, aby umo- 
zliwiał przypięcie welonu. W czasie pogrzebu 
i często na ulicę zasłania się twarz wełenka 
z grenadiny, której brzeg obszyty je^t krepa. 
W elon, który dowolnie można zapuszczać na 

twarz, lub odrzucać ku tyłowi, robi sio do- 
wolnej długości. Powinien być jednak tak 
szeroki, aby osłaniał całą postać. 

Suknie wierzchnie, a więc płaszcze i 
paltoty, są dostosowane do wymagań bieżą- 
cego sezonu. 

Jako rzecz zupełnie naturalną uważać 
należy przepis, aby w czasie żałoby nosić 
czarne wszystkie drobiazgi toaletowe, jak np. 
łańcuszek do zegarka, broszkę, rękawiczki, 
torebkę itp. 

KILKA UWAG O MODZIE. 

Moda jest zawsze piękna, a skoro tylko 
cos jc>t modne, to z pewnością będzie noszo- 
ne. i ak określiła mi pewna znawczyni mo- 

dy i usposobienia kobiet stosunek naszych 
pań do nowości sezonowych. I miała zupełną 
racyę. Mimo, iż obecna moda nie ze wszyst- 
kiem odpowiada dobremu smakowi i estetyce, 
jednak... co modne, to i chętnie noszone, 
choćby było najbrzydsze. Jako doskonały 
przykład mogą służyć tak modne obecnie spó- 
dnice wolanowe. Pojawiły sic one jako no- 
wość sezonu jesiennego i utrzymały się także 
na sezon zimowy. Bezprzykładnie wąski dół 
takich spódnic zaledwie pozwala się poru- 
szać, co nie tylko jest niewygodne, ale także 
w wysokim stopniu niebezpieczne. Spódnica 
taka jest z tyłu i z przodu rozcięta, i rozcię- 
cia te stają się nie ozdobą, ale wprost konie- 
cznością. Dalsze udrapowanie spódnicy u 

góry przypomina owe wyśmiewane "joune 
calotte”, na które dawniej tak bardzo się obu- 
rzano, a co obecnie pomija się milczeniem. 
Ogromny kontrast między szeroką górą a 

wąskim dołem podnosi się jeszcze przez za- 

stosowanie kilku, dwóch lub trzech, pokry- 
wających się częściowo wolanów, które sięga- 
ją do połowy między biodrem a kolanem. 
Często bardzo jest to tylko jeden wolan w 
formie tiuniki, który u dołu kończy się bądź 
gładko, bądź też zębami. Z cienkich materyi 
wołany te robi się także plisowane, tak, źe 
wyjadają jak abażur na lampę. Na począt- 
ku sezonu tylko tunikom dawano w brzeg 
drut, aby odstawały na kształt krynolin, obe- 
cnie to samo robi się z Wolanami. Istotnie 
wobec tej mody zapytać się trzeba, jak dłt4- 

£o jeszcze zwlekać będziemy z otwartym za- 

prowadzeniem krynolin. 
C «ił«i fantazja mody zimowego sezonu 

koncentruje sic* na spódnicach, podczas gdy 
staniki i bluzki są skromne i proste. Przewa-* 
żnie mają fason kimona, albo też są zdobne 
w małe, podobne do bolera kamizeleczki, 
wreszcie krótkie żakieciki fantazyjne, ozdo- 
bione ‘‘soutache”, pasmanteryą lub futrem. 
W pasie ujęte są szerokim paskiem z tego sa- 

mego materyału co bluzka, od którego z boku 
lub z t^lu zwieszają się dwie długie szarfy. 
W lewym l^oku u paska przypięta jest zwy- 
klc duża róża z atłasu lub aksamitu. 

Do spódnic sukiennych lub wełnianych 
noszone są chętnie bluzki i tuniki z szkoc- 
kiego jedwabiu. W dziedzinie materyi szkoc- 
ki^1 mamy także pewną nowość do zanoto- 
wania, mianowicie paski kolorów* są obecnie 
nierówne, bądź szerokie, bądź wąskie. Co do 
barw samych, to przeważają ciemno niebie- 
ska i zielona, żółta i czerwona. 

Jako faworyt mody występuje, jak już 
pisałam, aksamit, na drugiem zaś'miejscu su- 

kno, którego najmodniejszy gatunek zwie 
się “pean de singe”. Ponadto wybitne miejsce 
zajmuje * 

duvetyne,\ miękki materyał, który 
jest bądź gładki, bądź też w deseń. W dzie- 
dzinie jedwabiu panuje "satin ondoyant”, 
który w załamaniach mieni się, dalej "moire 
nevada” z bardzo drobnym deseniem, "moire 
atlantic” z szerokimi falistymi refleksami i 
"moirc cclipse” z deseniem drobnych, poje- 
dynczych róż. 

W dziedzinie kolorów pierwszeństwo 
zdobył kolor bronzowy w milionie odmian, 
<po nim ciemno zielony, lila, "bordeau”, zieleń 
niedojrazłej cytryny, "tango”, nowy kolor 
niedojrzałej cytryny, “tango”, nowy, kolor 
no-bronzowe, zwane "tete de negre” i 
*'taupe”. 

PRZED ŚLUBEM I PO ŚLUBIE. 
Raz czesała złote włosy, 
J wplątała w bujne kosy 
Mak koloru krwi; 
A jam darmo błagał słowy, 
By choć jeden wiosek z głowy, 
Luba dała mi. 
Lecz po ślubie za to miła, 
Już mi włosów nie skąpiła, 
Bo gdziem zwrócił wzroki 
Wa komodzie i na stole, 
W Jc łuskach, barszczu f W rosole 
/Tkwił z jej wtosó* JoŁ 


