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Ievadam

Atļaujat mums pieklauvēt pie Jusu durvīm. Mes

atkal nākam pie Jums un ceram nākt vēl joprojām.

Bet mēs tašu neesam ne tuvi draugi ne paziņas.

Hm! paziņas, varbūt, mēs jau esam, varbūt

Jūs jau reiz esat iegriezušies mūsu veikalā.

Bet draudzīgs aizrādījums Īstā laikā, kaut ari

no sveša cilvēka, irjau zināms draudzības apliecinājums.
Un tā tad — —

— —

Varbūt vēl rudens stāv savā pilnbriedā, bet pie'
nāks laiks, un varbūt ir jau klāt, kur ziema nesau-

dzīgi prasa silta kažoku, mēteļa apkakli v. t. t. Tad

Jūs atcerēsaties mūsu aizrādījumu, kur iegādāties

vajadzīgo, kur ir latviešu uzņēmums, kur Jums par

pieņēmīgāko cenu piedāvā visplašāko zortimentu.

Tad Jūs iegriezīsaties tirgotavā, kur valda

taisnīgi veikalnieciski principi; kur attiecībā pret pir-

cēju ielikta vislielākā atbildības sajūta. Jūs iegriezī-
saties pie mums.

Jūs zināt, ka nelietpratējam ir grūti orientēties

zvērādu kvalitātē, jo viņu imitāciju šķirnes ir bez

gala dažādas, pircējam te bieži vien jāpaļaujas uz to,

ko saka pārdevējs.

Lūk, tādēļ ir no svara tas, ka Jūs ejat veikalā,

kur Jums ne apgalvo un ne iegalvo, bet pasaka -kā

tas ir, jo mūsu veikala devize ir — atklāts un godīgs

vārds, un ka mēs tiešām esam ieguvuši publikas sim-

pātijas, to pierāda mūsu veikalā*uzplaukums.
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1936. g. sesona

Kāpēc Rīgai ir viseiropejiskaka seja?

Atbilde vienkārša — tāpēje, ka Rīgas sieviete prot

ar gaumi ģērbties un it īpaši, ka viņa sevišķi prot

novērtēt to eleganci, ko piedod apģērbam zvērādas.

Jāatzīmē arī tas apstāklis, ka mūsu dāmas ir gluži

p ireizi nākušas pie slēdziena, ka īstais ziemas tērps

ir un paliek kažoks.

Nākošās sesonas modes tabelēs vēl dominē līdz-

šinējais taljā ieņemtais mētelis, kas eleganti veidojams

no karakula, bizama, kotika vai nerca. Arvien jo

plašākā mērā ieviešas elegantie pusmēteļi, kur pielieto

gan vaļēji krītošu gan arī vairāk segtu griezumu.

Brīnišķīgi jauki veidotas jaciņas, kuras parasti

apakšā pāriet klošveidīgā konturējumā. Sevišķi izmek-

lēti izskatās piedienīgs ādas iekantējums, kurš vienā

laikā markanti pasvītro jaciņā pielietotās ādas pamattoni.

Dažāda veida krādziņas padara jaciņu vēl interesantāki

elegantu.

Dažādība arī novērojama uzplečos, kuru plašais

kritums pār pleciem atļauj izveidot visdažādāko līniju

metus un kombinācijas. Bolero, sportjakas visdažādākos

kombinējumos. Vakara tērpiem pieskaņotas jaciņas

sevišķi iepatikušās dāmām, jo viņas piedienīgi izceļ

visvienkāršāko tērpu.

f>ēfei?is Jakovičs,

Zvērādu tirgotava un kažoku darbnīca

ttlgS, Kr. iiarona ielā SVr. tālrunis 2SS67
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Tautiskā pašcieņa

Cieni pats sevi, tad arī cits tevi cienīs.

Cik bieži mums latviešiem vēl diemžēl jāatgādina

sev šis sakāmvārds.

Mēs tik ilgi esam bijuši svešā iespaidā, ka esam

aizmirsuši sevi cienīt un saviem spēkiem ticēt. Tam

ir jātop citādi un tas top citādi.

It īpaši pēdējā laikā, kad pāri Latvijai dimd

vadoņa diženais sauciens, latvieši sāk ticēt — mēs ko

varam, mēs ko protam, mēs ko mākam.

Bet vai tā ari nav tautiska pašcieņa, kad mēs

ejam tikai veikalā, kur runā latviski un tur iegājuši

runājam latviski, kad mēs skatāmies, vai tas ir latviešu

veikals, kurš pie reizes arī nekavēsies atbalstīt vienu

otru tautisku, idejisku pasākumu ar savu artavu; kad

mēs skatāmies, vai firmas īpašnieks ir latvietis,

kurš sīvā karā ar sveštautiešiem ir atkarojis tiem atkal

vienu tirdzniecības nozari, tā stiprinādams latviešu

pozīcijas saimnieciskā dzīvē. Un kad mēs viņu ar

savu uzticību atbalstam, tā arī ir tautiska pašcieņa.

Un mūsu firma tāpat grib turēt augsti savu tau-

tisko pašcieņu ar to, ka mēš ar labpatiku apkalpojam
mūsu latvisko publiku un solīdi, godīgi tai piedāvājam

savu preci. Mēs gribam uzturēt mūsu pašcieņu līdz

pēdējai iespējamībai, nākot pretī mūsu publikai, pie-
laižot nomaksu termiņos, pagarinot tos un tā tālāk.

Mes ceram, ka viena punktā mes sapratīsimies.
Un tas ir — tautiskās pašcieņas vajadzība.
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Latviete ģērbjas

Kad Dievs radīja sievieti, viņš to darījis smaidī-

dams, tā stāsta kāda arābu leģenda. Šis smaids ir

atspoguļojies viņas dvēselē un mirdz visiem laikiem

cauri. Tāpēc sievietē tik daudz slāpes pēc visa skaista

un daiļa, un viņa grib, lai viss ap to būtu skaists un

daiļš. Vispirms jau viņas tērps, kā pašas ta arī viņas
bērnu. Nerunāsim par tautiskajiem tērpiem. Ka tie

krāsu un līniju kombinējumā pārspēj visus, to aplie-

cina pat ārzemnieki.

Un jāsaka, ka latvju sieviete, salīdzinot pat ar

daudzināto parīzieti prot un var būt vēl elegantāka.

Vispirms, viņa ir slaidāka, vingrāka, graciozāka, kas

ļauj izveidot noteiktāku, asāki iezīmētu līniju, kura

vislabāk saskatāma pie virstērpa.

Bez tam vēl latvju sievietei ir iedzimta formas

izjūta, kas tai ļauj vienmēr atrast labāko no vislabākā.

Mums zināms, ka latvietes strādā pat Parizes lielos

modes namos kā iecienītas manekenes, un latviešu

galva ir palīdzējusi veikt ne viena vien modeļa metu,

kufus mēs pēc apbrīnojam biezajos ārzemju modes

žurnālos.

Mums ir laimējies saistīt pie mūsu veikala pirm-

klasīgus piegriezējus, sava aroda meistarus un liet-

pratējus. Pateicoties tam mums arvien ir izdevies

apmierināt mūsu dāmu izsmalcināto gaumi, un esam

droši ka to varēsim arī turpmāk.

jpeicr/s Jafccvičs,

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

iii tīri, Kf. iiarēna iela SVr. 20, tUļvunis 2SSC7
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Baltijas Parize

ir Rīga. To mes gribam apgalvot un varam pieradīt

Lūk, pirmkārt, viņa ir lielākā pilsēta trijās Bal-

tijas valstīs, kā pēc izbūves tā pēc iedzīvotāju skaita.

Otrkārt, vasaru viņa tāpat grimst ziedos un zaļumos.
Bites no laukiem ciemojas bulvāru liepās, iepirkdamas
medu no Rīgas liepu ziedu biķeriem. Vēl daži gadi

un gar Daugavmalu stiepsies kuplu koku rindas un

kur vēl citi dārzi pasāktie, kurus tagad jo krāšņi
veidos latviešu roka.

Treškārt, Rīga ir tāds kultūras un mākslas dzīves

centrs, uz kuru ar cienību noskatās abas māsas Tallina

un Kauņa.

Nu beidzot ceturtkārt. Rīga ir elegances centrs,

kur modes devējas latvietes un arī modes radītājas un

rādītājas. Viņas prot «savā darbā ielikt tik daudz

tērpu darināšanas mākslas izpratnes, ka tas dažbrīd

tīri pārsteidz.

Paskatāties vērīgāki ielas gājējos svētdienās, se-

višķi ziemā. Reti kur Jūs sastapsiet tādā vairumā

elegantos virstērpus kā mūsu vecajā Rīgā. Mūsu tautā

ir tik daudz estētiskas izjūtas, ka ikviens cenšas sev

iegādāt pēc iespējas labu virstērpu, bagātīgi izlietojot
zvērādas. Un tas arī ir pareizi. Jo zvērādas virstērps

arvien ir labas gaumes un turības pazīme. Un mēs

varam lepni būt, jo varam teikt, ka salīdzinot ar dažu

lielu kaimiņtautu, mūsu tautai jau pēc tērpa nav uz-

spiests nabadzības, bet gan turības un labas gaumes

zīmogs. Rīga ir un paliek Baltijas Parize.
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Šarms

Mazs vārdiņš, bet cik daudz viņš sevī ietver

Atļaujat mums jūs ar viņu iepazīstināt.

Pēc dzimuma francūzis no saulainās Provansas.

Dzimis viņš ap 1000. g. p. Kr. un tomēr līdz šim

laikam vēl jauns, smaidošs un elegants kā dendijs.

Izglītību baudījis Parizē un tagad dzīvo visur.

Kā visur?? Jā. Vienā un tai pašā laikā? Jā. Ne-

iespējami! Ir iespējams. Neaizmirstat ka šcrms ir

jēdziens. Neaizmirstat ka viņš ir neatņemama sievietes

īpašība, kura piemīt ikvienai, kas prot labi ģērbties.

Pālūkojaties uz to eleganto dāmu karakula mētelī,

cik viņa vijīga, slaida, viņā viss ir pieskaņots un

saskaņots.

Un ko jūs teiksiet par to jauno gaišmati, kura

ar dubulto sudrablapsu boa operas foije promenē ar

savu pavadoni jautri tērzēdama, pie kam viņas acu

skats runā visai izteiksmīgu valodu. Visa viņas iztu-

rēšanās ir pievilcīga, viņā ir šarms.

Un nu jus zināt, ka šarms ir arējā elegance ap-

vienota ar iekšēju gara bagātību.

Par iekšējo gādāsiet jūs pati, par ārējo atļaujiet

gādāt mums. Atnāciet, aprunājaties, kādas ādas jūs

domājat izmeklēties, kādas jums labāki piestāv. Mūsu

lielā prakse palīdzēs jums orientēties visos sīkumos,

un mūsu tērpu veidotāju lietpratībai jūs varat uzticēties,

jo viņu uzdevums ir veidot katru tērpu viselegantākajās

līnijās, bet neaizmirstat, ka bez elegances sievietei nav

ne šarma, ne pievilcības.
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Lūkodāmu no virstērpa

Tas ir moderns sakāmvārds. Ar to nav teikts,

ka vīrietis nemācētu vai nevarētu būt elegants. Nebūt

nē. Bet tomēr tas nu reiz tā ir, ka attiecībā uz savu

apģērbu vīrietis sev neuzstāda tik daudz prasību, kā

sieviete to dara.

Vīrietis to var sev atļauties. Viņam to atvaino,

bet sieviete to nedrīkst darīt, vispirms, sevis dēļ, tad

vīra un, treškārt, sabiedrības dēļ.

Sievietes lietišķi praktiskais saprāts drīz vien ap-

jauž, ka kažoks, kurš no pirmā rēķina liekas dārgs,

tomēr, ņemot vērā viņa nēsāšanas laika ilgumu un

eleganci, ir galu galā lētāks nekā kaut kāds mētelis

un tādēļ katra dāma cenšas iegūt vērtīgu virstērpu.

Otrkārt, katra dāma, kura saprot eleganta grie-

zuma vērtību, savu virstērpu liks pagatavot tikai zolīdā

kažoku darbnīcā, kur gadiem ilgi strādājuši speciālisti

prot piedot kažokam plānas drēbes līniju vieglumu.

Un ja jūs uzvelkat mugurā tērpu, kur katra kroka

un līnija kā saplūst ar jūsu augumu — tad tā ir lab-

sajūta tādu tērpu nest un arī labsajūta apzināties, ka

nav nogrēkots pret jūsu gaumi un katrs pēc virslērpa

redzēs jūsos īstu dāmu.

Ko mums vēl atliek jums teikt?

Tikai to — mūsu darbnīca jums šo labsajūtu

garantē.

Ž*eZer/s Jakcvičs,

Zvērādu, lirgolava un kažoku darbnīca

Rīgā, Kr. -Barona iela SVr. 26, laļrunis 23367
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Sapņu tēls

Kaut mēs varētu valdīt par saviem sapņiem 1

Tā izsaucās reiz nabaga ķīnietis, kurš ik dienas rūpīgi

kopa savu mazo rīsa lauku, bet reizi gadā lielais

sapņu dievs Čing-to-tai deva viņam brīnišķu sapni,
lai tā saldinātu viņa dzīvi. Bet Fu-tse, tā sauca ķī-

nieti, lūdza lielo dievu, lai tas pavairo viņa sapņu

skaitu. Tad Čing-to-tai lika viņam iegriezt magoņu

stiebrā, savākt balto sulu, sarecināt to un bāzt savā

pīpē. No ta laika nabaga Fu-tse pastāvīgi sapņoja

skaistus sapņus — viņš bija atradis opiju.

Mēs eiropieši nelietojam šo indi, bet sapņot
mīlam arī mēs un labāk nomoda sapņus, un mūsu

sapņu tēls ir un paliek sieviete. Graciozā, elegantā,

neizprotamā, neatvairāmā sieviete — burve. Vai jums

plašā vestibila telpā nepaslīdēja viņa garām savā mel-

najā kažokā, šī nezināmā dāma melnā. Vai jūs uz

bulvāra neaplēja skats, dedzinošs, aicinošs, kad viņa

aizšalca jums garām savā elegantajā tērpā? Un šī

sieviete kļuva Jūsu sapņu tēls, pie kura Jūs kavējaties

savās vientulības stundās.

Bet kura sieviete gan neveļas kļūt vīrieša sapņu

tēls. Kā to panākt?

Ļoti vienkārši. Ar lietpratīgu virstērpa izvēli

katra sieviete var kļūt vīrieša sapņu tēls. Atnāciet pie

mums. Mūsu pirmklasīgie piegriezēji, meistari pa-

gatavos jums virstērpu, kas jums piedos neatvairāmu

eleganci.

Cik patīkami ir sievietei kļūt par vīrieša domu

valdnieci un sapņu tēlu un to varat arī jūs.
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Bērns ziemā

Balta aitiņa,

Mīksta vilniņa,

Būs man brālītim kažociņš.

Vai Jūs esat padomājuši par savu bērnu?

Vai Jūs esat padomājuši par to, kad auksti vēji

skraida pa ielām pilsētā, pār laukiem, un lien cauri

jebkurai drēbei.

Novērojat tik, cik līdzcietības vērts ir nosalis

bērns. Kā viņš drebinājās un pūš nosalušos pirkstiņu?.

Nē, bērns — Jūsu mīlulis Jūsu nākotne ir jāsargā no

aukstuma.

Vai Jūs neredziet? — nu, protams, Jūs ne-

redziet, ka pa ielas vidu iet gara sieva — masalas,

aiz viņas otra ar tādu pat sasarkušu seju — šarlaks,

un gar malu velkas vēl trešā — difterits.

Visas viņas skatās, kur varētu piesieties kādam

pārsalušām bērnam.

Un tad?

Ja, tad, kā nu iznāk.

Bet palūkojat, kā īsta māte rūpīgi gādājusi par

saviem vecākajiem, ko silti ģērbtus laiž uz skolu, pa*

lūkojiet, kā viņa ietuntulē savu mazuli,-un cik silti šis

jūtas savā kažociņā, no kura apkakles bieži vien

raugās ārā tikai sārtais snīpis un spridzīgās ačteles.

Mums krājumā ir daudz aitādiņu, kuras tā ap-

strādātas, ka ir drēbes vieglumā, mīkstas, piekļāvīgas,

tāpat arī vēl citas šim nolūkam derīgas un piemērotas

ādiņas. Jo —

Balta aitiņa,

Mīksta vilniņa

Būs man bērniņam kažociņš.
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Drēbnieks unkažocnieks

Ja Jūs liekat sev pagatavot tērpu vai uzvalku, Jūs

taču negriezīsaties pie kažocnieka, bet uzmeklēsiet

drēbnieku, uz kura māku un lietpratību Jūs varat pa-

jauties.
Bet ja Jums vajadzīgs kažoks vai apkakle, Jus

atkal meklēsiet speciālistu kažocnieku.

Drēbnieks saņem audumu darinātu pēc fabrikas

mustura un var stāties pie darba, bet — ievērojat:

kažocniekam no atsevišķiem gabaliem ar māksliniecisku

izpratni pašam jārada un jānoskaņo viengabalains

veidojums. Tā tad kažocnieka darbs prasa nevien

formas, bet arī dziļu krāsu toņu izpratni, ko dod tikai

ilgu gadu prakse.

Otrkārt, kā materiāls zvērādas ir smagākas, bie-

zākas un nav tik piekļāvīgas. Un tomēr mums jādara

viss iespējamais, lai arī virstērps-kažoks iegūtu kostīma

vieglumu. Kā to panākt?

Lūk, še vajaga prasmes, izejot no dotajiem ķer-

meniskajiem atbalsta punktiem piedot arī virstērpa,

resp ,
kažoka līniju kombinējumam vajadzīgo slaidumu

vijīgumu un eleganci.

Te ir vajadzīgs gadiem ilgi darbā rūdīts skats,

kurš mirklī pārskatot pasūtītāja figūru jau stādās priekšā

vislabāk viņa figūrai atbilstošo līniju. Ar vārdu sakot

še ir vajadzīgs meistars-mākslinieks. Uz to arī mūsu

veikals ir griezis galveno vērību, caur ko izskaidrojas

tas, ka tieši pēdējos gados kažoku pasūtījumi mūsu

firmā ir dezmitkārtīgi vairojušies.
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Komēs Jums

piedāvājam?

Visu, kas uz mūsu nozari attiecas un vietējā tirgū

pieejams. Mūsu zortiments atļauj Jums izvēlēties no

vienas un tās pašas ādu šķirnes dārgāku un arī lētāku preci.

Mazvērtīgu preci mēs neturam.

Lūdzu! — Lāsainais karakulča sevišķi noderīgs

elegantiem virstērpiem.

Nercs krietni dārgāks, bet līdz ar to ari sevišķi

elegants.

Plaši iecienīts ir bizamS un nutria, ne mazāk arī

biberets.

Oposums sevišķi noderīgs apkaklēm un garnitūrām,
Pie iecienītām ādām jāpieskaita arī peščaņiks un

murmeis.

Neaizmirstat, ka dāmu simpātijas arvien ir ieguvis

kumeliņš sava interesantā raksta dēļ.

Ļoti vērtīgs un moderns ir virstērps pagatavots no

melna vai pelēkā karakula, bet tas arī ir mūža manta.

Skunks, no kura mums ļoti liels zortiments fi

katram pazīstams kā sevišķi vērtīga āda.

Vāverite dažādos toņos un variācijās labi piemē-
rota tiklab kažokiem kā jakām.

Lapsas, i brūnas, i melnas, dabūjamas visādās cenās.

Kotiks ir sevišķi pieprasīta āda.

Aļaskas bebris noderīgs smagākiem virstērpiem.

Beidzot vēl jāpiemin aitādiņas un vietējais vitello,
kuras tiek tā izstrādātas, ka ne ar ko vairs neatgādina

savu pirmveidu.
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Pelēns Jakovičs,,

Rīgā

Vakara manto

Paris

1935. gada sesona
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Rīgā
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Mūsu veikals

Ja Jums gadās'nākt pa Kr. Barona ielu, tad netālu

no Dzirnavu ielas stūra Ne 26, Jūs redzēsiet uz tumšas

krāsas fona uzrakstu Pēteris Jakovičs. Šis uzraksts

naktī gaiši liesmo un atgādina katram garām gājējam

pamest skatu skatu logā.

Tas ir mtisu veikals, latviešu uzņēmums. Un to

mēs atgādinām, lai mūs nesamainītu ar mums pretī

esošo ebreju firmu J. Jankovičs, un tāpat ari ar Kr.

Barona ielā N° 28 ebreju zvērādu tirgotavu.

Tā kā mūsu princips ir lētāk pārdot, vairāk ap-

grozīt, tad katrs var cerēt nopirkt pie mums viņam

vajadzīgo lētāk kā jeb kur citur. Mēs esam savu darbu

padarījuši par goda lietu un lūguši norādīt mūsu god.

patērētājus uz katru kļūdu, lai tad to turpmāk novērstu.

Caur to mēs esam ieguvuši visplašākās publikas sim-

pātijas.

Bez tam vēl aizrādām god. patērētājiem, ka esam

iekārtojuši speciālu ērtu kažoku, mēteļu un tepiķu gla-

bātuvi, kur vasaras laikā vai izbraucot Jūs pret niecīgu

atlīdzību varat atstāt savus vērtīgos virstērpus lietpra-

tēju drošā un atbildīgā uzraudzībā.

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

Hlga, Kr. Barona iela iVr. 26, tālrunis 2SS67
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Skats skatu logā

Ja Jums gadās ziemas vakarā tā nesteidzoties iet

pa ielu, kad Jūs vairs nemudina un nesteidzina darba

gaitas, pametat acis skatu logā.

Visgaišāk viņas mirdz un spulgo vakara stundās,

kad jums no viņām pretī plūst elektriskās gaismas šalts.

Skatu logs ir veikala dvēseles atspulgs.

Ja Jums gadās nākts pa Kr. Barona ielu gar

namu Nr. 26, paskatāties latviešu firmas Pēteris Jakovičs

zvērādu veikala skatu logos. Pastudējit to brīnišķīgo
krāsu kombinējumu, ko dod zvērādas. Pāri viņām lejas

elektrisko spuldžu baltā gaisma un viņas ņirb un zaigo

mierīgā klusā noskaņojumā un tomēr: viss kopskats

ir izteiksmīgs un dzīvības pilns.

Dažreiz logi pelēkas krāsas sudrabotā mirdzumā,

kur vietām kā balta sniega svītra nogulies sermuliņš,
vai baltā lapsa, maigs, vilinoši silts.

Dažreiz logā nakts melnais tonis — kotiks, mel-

nais karakuls, skunkss.

Citreiz atkal Jūs tur redzēsies silto brūno noska-

ņojumu — nercu, biberetu, peščaņiku un citus.

leskatāties mūsu logos, viņi rāda jums visjaunāko,

viselegantāko un tad, kad jūs pametīsiet acis uz cenām,

Jūs redzēsiet, ka viss tas arī Jums ir pieejams.

īPežeris Jalzcvičs,

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

illgā, Kr. Barona iolū SVr. 26, tālrunis 2SS67



29

Pelēns Jakovičs,

Rīgā

Modelis: Eleganti veidots biberets, sermuliņš

1936. aada sesona
Paris
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Pelēns Jakovičs,
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Desmit gadu

Desmit gadu ir noteikts laika posms, ne tur ko

pielikt, ne ko atņemt. Bet paskatāties, kas iznāk. Vie-

nam desmit gadi — milzu kāpe uz augšu, otrs mīņā-

jas turpat kur bijis.

Kas lai mērī tos desmit gadus ? Kur ir tā dzīvā,

vienīgi precizā mēraukla? Tā ir darbs, tikai darbs,

kurš pat miegu uzvar. Un ja jūs gribat dzirdēt vecu

mīļu gudrību, tad paklausāt ko saka tautas dziesma:

Ja tu gribi ļaudīs kjut
Met miedziņu maliņā.

Kas bija no mūsu firmas desmit *gadu atpakaļ ?

Kr. Barona ielā Ne 28, šaurās, caurejama koridora tel-

pās atvērās mazs zvērādu veikaliņš Tur viens cilvēks

bij īpašnieks, pārdevējs, pasūtījumu pieņēmējs, ar vārdu

sakot viss. Bet šis cilvēks zināja divus principus, kas

tikai var vest uz augšu: pirmais, pedantiski akurāti

kārtot savus maksājumus un otrs: apmierināties ar vis-

mazāko peļņu. Kur šie principi ir noveduši mūs desmit

gados? — Palasāties tirdzniecības uzņēmumu reģistra-

tūrā — Pēteris Jakovičs ir lielākā latviešu zvērādu firma

Rīgā. Bet mūsu principi ir un paliks tie paši — ap-

mierināties ar vismazāko peļņu. Mēs negribam Jūs

„apcirpt". Veikalos, kur to dara, vairs labprāt neat-

griežas. Mēs tikai lūdzam samaksāt mums par darbu

un nelielu preces apgādāšanas procentu. Ka god. pa-

tērētāji to ir pratuši novērtēt, liecina augšminētais un

Jūs zināt, ka skaitļi par sevi ir nemaldīgi.

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

&īgā, Kf. Barona ielā 2Vr. 26, tālrunim 2SS67
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Mēs nebīstamies

Ņemsim drusku plašāk.
Kas tad nebīstas ? — Nebīstas tas, kas ir stiprs,

kas paļaujas uz saviem spēkiem, savu veiksmi un prasmi,

tā tad stiprais nebīstas. Tā tas ir bijis un būs visos

laikos.

Dzīve ir cīņa dēļ eksistences un mēs visi šinī

milzīgajā arēnā, ko sauc par dzīvi, cīnāmies gan ar

apstākļiem gan arī viens ar otru un šo pēdējo cīņu

sauc par konkurenci.

Ko dara konkurents?

Viņš mēģina pielāgoties kādam labi nostādītam

uzņēmumam, un mēģina pienākt viņam vistuvākā tu-

vumā, lai viens otrs pircējs aiz pārskatīšanās varbūt

ieietu tur.

Ko mums var darīt konkurents ?

Viņa galvenais ierocis var būt tikai lētākas cenas,

bet tas jau ir bijis mūsu veikala princips no sākuma,

un še mūs pārspēt nevar.

Mēs tikai gribam novērst pārpratumus, un tādēļ

lūdzam god. publiku nesamainīt mūs ar gandrīz līdzīga

nosaukuma ebreju firmu otrā ielas pusē, iepretim, ku-

rai nosaukums J. Jankovičs, un tāpat ar ebreju firmu,

kura šogad iekārtojusies mums līdzās Kr. Baronaielā N°2B.

Mūsu līdzšinējie pircēji zinās mūs atrast, bet ci-

tiem lūdzam ņemt vērā mūsu adresi apakšā.

f*e£eris Jafeovics,

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

nīgū, Kr. Barona iela 5Vr. 26, tālrunim 2SS67



Savstarpēja uzticība

Katrs cilvēks dzīvo par sevi savu dzīvi un tomēr

arī tanī pašā laikā viņš dzīvo kopēju dzīvi līdz ar ci-

tiem kā sabiedrības loceklis. Bet lai mēs dzīvotu sa-

biedrībā ir kaut kas vajadzīgs, lai mēs visi, kas savā

dzīvē saskaramies, viens otru neapgrūtinātu, bet gan

atbalstītu.

Un tas vajadzīgais ir — savstarpēja uzticība.

Šī uzticība vajadzīga arī starp Jums un mums.

Zvērādas ir visā visumā tikai uzticības lieta, jo

noteikt zvērādu vērtību un kvalitāti var tikai tas, kas

caur savu ilggadīgo praksi un speciālām zināšanām šinī

nozarē ir pilnīgi iedziļinājies, un ar šīm savām zinā-

šanām gatavs pakalpot publikai.

Tādēļ Jums sevišķi no svara iegriezties veikalā,

kura straujais uzplaukums pierāda, cik lielā mērā viņš
bauda publikas uzticību.

Jūs uzticaties mums nododami Savus pasūtījumus,

kurus mēs izpildām garantēti korekti, ar vislielāko at-

bildības sajūtu un mēs gribam uzticēties Jums ka Jūs

laipni novērtēsiet mūsu darbu un vajadzības gadījumā

atkal uzmeklēsiet mūs, jo — savstarpēja uzticība ir gal-

venais pamats jebkurās attiecībās.

Grāmatu spiestuve Eks, Kronis un b. Jelgava, Čakstes b. 10, taļr. 221

f>ēfcri* Jafeovic*, 0309074579

Zvērādu lirgolava un kažoku darbnīca

nīgū, Kr. Barona iela 5Vr. 26, tālrunis 2SS67
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