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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;

сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%

отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-2/

175 ã. îò ðîæäåíèåòî
íà Âàñèë Ëåâñêè

Мъдри мисли на Васил Левски :

Ако  спечеля,  печеля  за цял  народ    ако

загубя,  губя  само  мене  си.

Без  революция  сме  загубени  во  веки

веков.

Близо  е времето  вече    българинът не  ще

бъде  роб,  а  свободен.

Бързата  работа  ялова  излиза

Братство  всекиго,  без  да  гледаме  на  вяра

и  народност.

Времето  е в  нас и  ние  сме  във  времето.

Всекиму  ще  се  държи  сметка  за  делата.

Дела трябват,  а не  думи.

Днешният  век  е  век  на  свободата

Докато  постигнем  целта си,  ще отидат и

невинни  хорица.

Дързост  и  постоянство!

За  Отечеството работя, байо! Кажи ти

мойте и аз твоите  кривини,

па да се поправим и всички да вървим наедно.

За  враговете  на демокрацията  и

републиката    смърт!

Играем с живота на  7 милиона българи

трябва  зряло  да  се  постъпва

От  нас  зависи  да  бъдем  равноправни с

другите  европейски  народи.

Работим  чисто  български и  не  искаме  да

се  водим  по  никого  извън  Българско.

Сто и петдесет лири ли ви са по-мили,  или

вечен  живот.

Строга  и редовна  отчетност.

Трябва да  се жертва всичко, па  и себе  си.

Трябва  изпит  за  всеки.  Защото  има

примери:  Днес  е  човек,  а  утре    магаре.

Цели сме изгорели от парене  и пак не

знаем  да  духаме.

Часът  на  свободата  призовава  всеки

българин  да  покаже  на  дело  родолюбието  си.

Ще  имаме едно знаме,  на което ще пише:

„Свята  и  чиста  република“.

 

Èçëîæáà - ãîáëåíè

Малката  зала  на  ХГ
едва побра приятелите и
симпатизантите на изку-
ството да шиеш гобле-
ни, както това показва
на новооткритата изло-
жба Калоян Лазов, съп-

ругата, дъщерята и май-
ка му.

К. Лазов отдавна се го-
тви за тази изложба, чи-
ито сюжети преоблада-
ват от родния бял град.

Хобито  му  да  шие

още повече изостря не-
говия  професионали-
зъм  като фармацевт  в
Балчик.

Изложбата може да се
види до края на месеца

              Фото:М.КОСТОВА




