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Pentru fraþii Nicu ºi Ion Ispas, din Maglavit, anul nu
se terminã niciodatã. Doar anotimpurile par sã conteze.
Iarna îi pune la încercare fiindcã dureazã mult ºi mereu
trebuie privit spre furajele care se împuþineazã, dar ºi
vara secetoasã, cu iarbã neîndestulatã, le amãreºte sufletul. Pentru ei primãvara nu începe cu colþul ierbii, ci
cu primele fãtãri, care, de regulã, se întâmplã încã din
ianuarie, când gerul este nãpraznic, de crapã pietrele, ºi
mieii trebuie aduºi în spaþii încãlzite pentru a nu se prãpãdi prematur. Adevãraþii crescãtori de oi ºi capre se
formeazã, aºadar, greu. Pe lângã dragostea faþã de animale ºi tainele unei meserii, mai trebuie ºi o empatie,
dacã îi putem spune aºa, fãrã de care nu se poate. Pe
vremuri, îndeletnicirea era bãnoasã. Lâna avea cãutare,
ºi încã preþ bun, ceea nu se mai întâmplã astãzi. Doar
din valorificarea mieilor ºi a brânzei obþinute, nu te alegi
cu mare lucru. Dar, fraþii Nicu ºi Ion Ispas rãmân ataºaþi unicei îndeletniciri de tradiþie, bine deprinse. Legaþi
de naturã, ei presimt când se va înnoura ºi când va ploua, dar ºi când soarele va zãbovi mai multe zile pe cer,
cum îºi doresc acum, pentru ca iarba sã-ºi dea drumul.

Conducerea Centrului Comercial Oltenia
Sucpi ºi Fraþii Bacriz ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor un Paºte Fericit, multe realizãri, împliniri
ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se
împlineascã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în
case, fericire ºi belºug!
Sãrbãtori liniºtite ºi pline de luminã!
Hristos a Înviat!
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Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor ca
Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului
sã le aducã armonie în case ºi
în gânduri, împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!
Hristos a Înviat!
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CERERI SERVICIU

Instalator cu experienþã solicit angajare. Telefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experienþã - îngrijesc copil. Telefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi, produse patiserie ºi magazin secondhand. Telefon: 0747/
072.570.

MEDITAÞII

MEDITAÞII limba englezã ºi limba spaniolã pentru copii. Preþ
avantajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII

Execut instalaþii sanitaPaºtele este ziua în care se naºte re la preþ avantajos. Tesperanþa, iubirea ºi gândul bun! lefon: 0766/668.777.
E ziua în care iertãm ºi dãruim, Filmãri foto video de calitate superioarã la pree ziua Învierii Domnului!
Conducerea Corimex S.A. ureazã þuri avantajoase. Teletuturor angajaþilor ºi colaboratorilor fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te„Paºte Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
lefon: 0768/623.964;
încrezãtori, cu multe realizãri
0351/416.198.
ºi împliniri alãturi de cei dragi!
Societate de contabilitate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase. Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon:
Patronatul Regional Oltenia 0765/744.323; 0760/
ureazã angajaþilor ºi colabora- 071.644.
torilor Sãrbãtori îmbelºugate Þin evidenþã contabilã.
presãrate cu iubire ºi credinþã Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
în suflet!Paºte Fericit!

Preºedinte,
Constantin Mândruleanu

VÂNZÃRI

GARSONIERE
Vând garsonierã semidecomandatã etaj 4,
Craiova str. Caracal.
Telefon: 0351/175.564.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ultracentral, ultralux, A.C.,
internet, renovat complet. Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2 camere Calea Unirii. Telefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând apartament 4 camere, parter, zona Caracal. Telefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere decomandate, toate îmbunãtãþirile Brazdã. Telefon: 0745/995.125.
CASE
VÂND CASÃ DOUÃ
ETAJE ÎN Vîrvoru de
Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Telefon: 0761/950.685.
Vând casã 6 camere, Podari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil
urgent, convenabil. Telefon: 0722/266.718.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CAMERE, 2 BÃI, BUCÃTÃRIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GARAJ, TEREN 462 MP.
Telefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cernãteºti, sat Raznic. Telefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren zonã centralã, idealã afaceri. Telefon:
0730/750.538.

Vând casã + anexe gospodãreºti în centrul comunei Periºor cu teren
17 ari, preþ negociabil.
Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI

VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), 13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.

