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Qué és la
"Coalicib Iliberal"?
Dos g-rups política s^'están disputan
la supremacia en aquest districte electoral.
D'un d'ell no cal parlar-ne. Coneixém tots bé prou a la "Lliga". Es ja
un partit historie al estil deis vells
partits turnants d'Espanya. Els procediments que gasta i el programa que
sustenta fan que ningú pugui enganyar-s'hi. Per altra part a Granollers
ciutat, la "Lliga" com a forga política
es un fantasma i res mes.
No podem dir lo mateix, i es ben sensible, de la flamant "Coalició Lliberal
Democrática Autonomista" quals actes públics i privats sont quasi sempre
antitétics de les paraules que formen
el nom i que semblen representar l'esséncia de son programa ene que per a
nosaltres no siguen mes que paraules
i paraules.
En efecte, nosaltres no sabém creurer en el Uiberalisme d'un agrupament
poli tic que mitjangant els seus homes
mes representatius, en temps prou rescents per a que tots els recordem, envía l'adhesió mes franca i entussia«ta
al homenatge baladrer que les classes
burgeses i reaecionaries de Barcelona
dedicaren al seu famós general Don
Severiano, l'apologista de les liéis de
fuga, el clausurador de les organitzacions obreres, el persecutor infadigable
¿els capdevanters del moviment sindicalista.
Per lo mateix, i peí sistema de copar
tots els llocs del municipi per tal d'evitar l'acció fiscalitzadora d'una minoría
d'oposició, i per certas paraules despectives d'En Torres, sobre l'actuació d'un
deis centres de cultura obrera mes importants de Catalunya, no podem tampoc creurer en la seva democraciaMenys, molt menys encare, podem
pendrer seriosament la paraula "autonomista" en boca deis que representats
peí propi Francesc Torres, palesaren
en el Congrés d'Espanya Uur oposició
a que ¡Cataluinya' tijUguég reconegut
un dret tan essencial com es per a un
poblé l'ús de la propia llengua.
Si, com pretenen alguns coalicionistes, la Coalició, o Coalición, no porta
cap fi polític sino únicamtínt el de
sanejar l'administració, amb quin ca-
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rácter dones i amb quin dret el cap
visible d'aquesta forga administrativa col.lobora ais actes de l'U. M. N.?
amb quin carácter "Ei Demócrata",
órgan oficial de la Coalició, fa chor
an aquells actes i carapanyes com la
d'homenatge al senyor Sala de Tarrassa ?
No pot negar ningú que tots aquets
actes i totes aquelles actuacions i discursos del Frontón o del Congrés, de
l'Unió Lliberal i de Sant Boi, surten
elarament .del fcaire administratiu i
entren en el polític formant part integrament d'a,quelles forces' anticatalanes, monárquiques i reaecionaries
qu'un jorn formaven la "Lliga Patriótica Espanyola" avui constitueixen
la "Unió Monárquica Nacional", i demá, integraran la nova reacció espanyola i capitalista actualment en es-
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tat de gestado que s'en diu "La Traza".
El ropatge de paraules sonores com
liibertat, democracia i autonomía, no
cambien l'essencia del ésser d'aquesta
CoaJició. Les iniciáis C. L. D. A. valen
les iniciáis U. M. N. L'actuació d'una
va paralela a l'actuació de l'altra i al
unísson. Els homes de la Coalició son
soldats disciplinats de l'U. M. N., en
quan son a Barcelona o a Madrit i els
capdills de l'U- M. N. esdevenen de la
coalició el dia que son a Granollers,
per a fer un acte de propaganda. Tot
estriba en un canvi rápit de careta.
Aquells que, presindint de l'ideal,
amb tot l'entusiasme i amb Uurs vots
asseguraven el triomf d'aquesta forca
i l'enrunament de la "Lliga" han vist
dones, traicionat son ideal purament
administratiu. La política s'hi ha fi-

Faula il'lustrada
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cat i el nou ideal polític es combatrer
la "LKga".
Val la pena, per un ideal així, que'ls
republicans fém d'incondícionals del
régim monárquic i que'ls nacionalistes
apoiem aJs representants de J'Eapanya

opressora i que'ls homes d'esperit Iliberal defensém la reacció capitalista?
LA REDACCIÓ
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Parlo aquí mes aviat de principis generáis
que no pas de conseqiiéncies. Poden aplicar els
raonaments unioersals al cas concret de Catalunya. I ais pessimistes, ais que no creuen possible la «lliberació-¡> per Vúnica rao que ja no la
teñen, recordeu-los, si us píau, q u o l e s
ooses
sór>
e s p i ritu s l m e n t ;
ab>ar-is q u e siguir-i
realmontque tideal de liibertat precedeix el fel de la lliberació; que, en una páranla, tes plantes respiren abans que tinguin els orgues específics de
la respirado.
S o n t i u - l a , la liibertat, per a fer-vos
dignes de t o n i r - l a un dia. Sentiu-la, per a
exigir-la; feu-la carn vostra. En veritat vos dic
que'i Poeta vindrá a uosaltres.
DIDAC RUIZ
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Els deseiigaiiyats

<•<.Aunque la mona se vista de seda
mona se quedan

L'altre dia parlavem deis inconscients i del greuge que reporten a sí
mateixos i a la coi.lectivitat. Avui presenten! un altre tipus tan erroni i perjudcial com l'adés dit.
Hi han persones que al ocórre-Is'hi
un adveniment advers experimenten
tal transido, que, tot el que abans miraven com. a cosa apreciable, formosa
i útil, després ho veuen completament
canviat. L'estimació s'ha tornat odi, la
virtut injusticia i la vertat mentda. A
qué es deu aquesta alterado? La resposta es senzilla: tot ha esta i-- fet per
la passió. El llur cor, irritat peí suecés,
ha influit per a trastornar l'enteniment.
La historia d'aquests homes fácilment s'endevina: Havien posat ui^a fe
absoluta en un ideal polític mes, amb
motiu d'un esdeveniment contrari al
llur parer, ha nascut rápidament en llur
cor un sentiment de repugnancia i agre-
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sivitat no sois contra el que seguien, I ^Catalunya, quines, representen una^
arma de controlatge i d'oposició a la
sino a l'ensems, contra la política en
P injusticia social deis temps actuáis.
general.
I és ciar, d'aquesta afecció egoísta en I Rem de confessar, i cal no enganyarnos nosaltres mateixos, que aquesta
fan un fonament per a aixecar noves
t, mpatia és mes sentimental que no
idees que creuen veritats nascudes de
pas d'avinensa teórica. El sindicalisme
rexperiéncia i així el llur cas particu
lar el presenten com exemple per a vol-|fl com a organització de torga i resis
guer convencer ais que amb esperit no j^'j i encia al capitalisme, mentres duri el
ble i esforgat dediquen totes les acti-fli desequilibri económic i inhuma
de
vitats envers un fi, que creuen ferma-ijj" Tactual organització social, el compre
ment té qu'ésser favorable a la so-j^Hnein perfectament i ens mereix una
cietat.
i ' g i a n estima. No veiém t a n clara la
Mes com s'atreveixen a conibatief^ 'oosició del sindicalisme al
definir
j
el
seu
ideari
reconstructiu
en
mires
tots els ideáis polítics? L'ideal no és laí
cosa mes gran que pot teñir Fliome... ? 'a una futura organització de convivenPodem reprovar l'esperit de les reli- cia humana. El comunisme i el sociagions, fins de les que semblen mes equi- ,Fsme, parlen mes ciar i omplen mes
"lia rao deis homes que esperen l'advevocades ?
E s ciar que n o ; tots sabem la subhm 'nixnent d'una Nova E r a de bondat i
moralitat i puresa de Uurs difere'imdlora socials.
tes doctrines. Podem impugnar el fons
Are,
ens interessa, principalment,
de la majoria de sectes? Poáem mofaroesfer l'equívoc de la concepció internos de Fesséncia de tantee i t a n t c 1 nacionalista que de ia vida teñen aldistintes opinions que aspiren a perfec- 'ii,Lins sindicalistes. Fácilment couvincionar la h u m a n i t a t ?
drém en qué la teorització ñdelment
sindicalista
no enclou pas Facceptació
Els qui tot aixó censuren ho titilen
d'vn internacionalisme entes, de made quitxotesc sense donar-se comi>te
ne a absoluta, sense respectar les moque amb aixó ells representen el bai^
ü ' i j t a t s especifiques tieljs. a g r ú p a paper de Sanxos.
me
nts que étnicament o; linguísticaRes voi dir que quasi totes le? irtee,
niput es troven compenetrats- No fipolítiques s'hagin destrogat enfront de
•^urant Fidea internacionalista, en el
la realitat; res vol dir que en qualques
?ncit d'apilcació' política, en la ortod'altres s'hi descobrís la mal¿i fe doli'o
i a purament sindicalista ens dói
ilurs capitostos; de cap manera a i \ ú
e^ i'ánima la prociamació que fan aisignifica que la totalitat siguin inút le'~
guns sihdie^Sfettes d'aquest principi
i enganyoses, sino que tenim de coincidir en qué la política es indisoeusable enfront del nostre nacionalisme que
per a a j u n t a r ais homes per a gover- és profundament huma i Iliberal.
Generalment Fidea
intemacionanar una nació i per a fer creixer un
poblé. D'entre t a n t s programes presen- lista és producte o d'una simpllcitat
infantívola en entendre la bondat pot a t s per diferentes opinions, sem,pre en
lítica o d'un abstraccionisme filosósurt algún d'acertat, que roporta profit
fic renyit a m b les liéis :biológiques de
i avangament.
Deixem-los els que blassonen d'ex- la n-iateixa Naturalesa.
Teñen tota la rao els qui diuen que
perimentats, puix amb els seus pessi
en
el nom de patria .s'han comes la
mismes es tornen uns essers completament negatius i Uurs manifesta- major part de les guerres embarrancant els camins de perfeccionament
cions no teñen cap mira altruista ni
h u m a i la marxa ascensional del proprofitosa.
Deixem-los; allá ells... I nosaltre>5 grés i la civintzació. H^em de fixarcontinuem la nostra tasca emplea i t els nos, pero, en la diferencia que va del
nostres jovenils esforgos envers la Ca- nacionalisme imperialista i usurpador,
talunya resplendent i forta que desit- engendrador d'odis al nacionalisme
que aspira a una reconstrucció espigem.
ritual
de la propia ánima colectiva, feLa consciéncia d'ells i la nostra jut a bocins.
dicaran.
La tessi d'En Pi i Margal!, en el
J O S E P MAEIA RUERA
seu Uibre " L a s Nacidnaíidadas" és
de qué l'afany d'exiJandiment territorial deis grans estats i el posar entrebancs a la Ilibertat deis pobles, ha
promogut de sempre les mes doloroSentim una franca i viva simpatía ses i sagnants g u e r r e s ; la imposició
per les organitzacions sindicalistes de tiránica d'un estat fort, damunt d'un

Parlem-ne de
rinteriiadoiiallsiiie

poblé petit, valent-se de la materiali- plebeia a una imposició que de Festat
espanyol sofrím els catalans, és un
t a t de les armes, és una gran injustigreuge
a la simpatía que humanament
cia, que fatalment h a de congriar odis
sentim
per ells, nosaltres, nacionalisi afanys de reven ja en el cor deis oprimits. Aquesta diferenciació essencial tes que fonamentem les nostres idees
malgrat la identitat de mots, és plas- en un gran amor a la Vida plena de
tots els homes.
mada eloquentment en Ses paraultes
SIRS
pronunciades peí nostre dilecte company Enric Margarit en el miting nacionalista del dia 8 de Desembre pass a t : la nostra acció patriótica no és
de conquesta, sino, de reconquesta.
En el ordre doctrinan dirém que
Finternacionalisme és una idea per
explicar encare i compietament disEls que desde aqüestes .columjnes
tanciada amb una sana i normal ma- ens havem proposar seguir sense denera d'apreciar els fets poderosos de falliments ni intermetencies una Iluita
la Vida. Pretindre una igualtat abso- constant peí millorament social de les
luta, entre tots els homes i pobles salclasses proletáries i contra tota mena
t a n t per damunt la Naturalesa és una
d'injustícies i explotacions, no podém
aspiració del tot esbojarrada i antiso- deixar passar en silenci la trascendencial. Si es tractés d'una internacior talíssima questió de la puja de preu
nalitzacié de ifuncions
Uegü'slativeis
que les companyies isuministradores
entre els pobles o d'una aportació re- de fluit eléctric pretenen imposar-nos
cíproca de quaiitats i virtuts amb l'in- sense que ho justifiquin al tres causes
tenció d'ima síntesi perfeccionadora
que llur cobdicia incomensurable i llur
per tal d'arrivar a una fraternal
afany inmoderat de fer pessetes.
armoTiia universal, entre pobles lliuL'Ajuntament, sembla qu'ha interres,
ens faríem nostre el principi i vingut en aquest afer per tal d'evitar
res hi objectaríem. Pero, no Fexplique aquest progectat aument tinga
quen així ells la idea, sino que adme- lloc. Es diu també que'ls nostres retent la teora deis fets comsumats i presentants teñen Fintenció d'oposarrespectant ia vigencia de les g r a n s
s'hi amb tots els mitjans possibles,
injusticies portades a terme amb rao
apoiant-se en les disposicions d'una
de la forca, volen uniformisar el món
R. O. existent.
sabjectant-lo\a la tiranía d'un dogme
Ens fa parlar així la manera com.
sense fonaro-ent científic.
s'estant portant aqüestes gestions.
Ometent Faberració ideológica no
Nosaltres no sábém com acalbará
podem estalviar de 'dir que sentimen- tot aixó, si bé temém endevinar-ho,
talment Finternacionalisme com a peró^ de lo qu'estemí plenament conexpressió d'oposició al nacionalismecapitalista, promotor de guerres, i iniíiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
crims, és una idea que la veiém orlada
amb els atractius d'una íntima bonesa.
Considerada d'aquesta faisó la idea
té exclusivament una valor de sentimentaiitat i prou, car sempre mostrará el barni§ de la seva vacuitat utóD'EN
picaTeóricament Finternacionalisme absolut, és un principi mancat de tota
a r g u m e n t a d o Ilógica i de base científica i representa alhora una idealitat
ben primitiva i un concepte esquifit
<£icors fin5 de fabricació
de les societats humanes i de Fobra
jNíacional i €xiraqgera
civiKtzadora deis segles.
Tot i sentint-ho molt, en bona hora
alguns sindicalistes, creguin en
la
)\psníius de totes ir^enes
virtualitat del seu internacionalisme,
.pero, lo que no podetei admetre sense
atribuir-ho a inconsciencia és Finternacionalisme passat peí garbell de
€5pecialitat de la casa
Fespanyolisme. La resistencia a emplear la parla nostrada en la seva vida
oficial, ultra ésser una resignació Doctor Roberf, 17
Granollers

de

La puja
relectrichat

P

L

ohemia

Esteve Julia

Amer Picón

wuniiiiiiiiitiHiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllinittWtltKii

íí

PAGÉS

||¡¡lllllll!l|¡llllllll!linll!l!ll<¡llimilll!¡lllll!l!lll!lllllllllllllll!l!lllllllllliNII!nillllllltlllllllJII!íl

.£í

?r lá

LA MES

NUTRITIVA

PÁBRÍCA A SANT CELONÍ í/nONTSENY)
OFICINES Plaga de Catalunya. 9
MAGATZE ; Carrer Trafalgar, 64

Patria i Llibertat, 12/4/1923, p. 2 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Diposií a Granollers:
Em»i® PiioJbiades

PATRIA I LLIBERTAT
ven§uts es de qué la protesta soroUosa i l'oposició irreductible no será mes
qu'un gran foc de palla, i cridanera
amb mires a la propera Iluita electoral.
Tenim a Granollers dues companyies suministradores de fluit eléctric
i del consorci, entre les dues es d'on h a
sortit aquesta unificalci^ deis preus
fins al exhorbitant de 75 céntims el
kilovat. Assabentat d'aixó el nostre
Ajuntament, h a requerit a la societat
"Estabanell i Pahissa", per a que deixi sense portar a la práctica l'anunciat augment.
Ara diém nosaltres, per qué s'ha
requerit a la companyia "Estabanell
i P a h i s s a " i en canvi no s'ha dit res
a r " E n e r g i a Eléctrica de Catalun y a ? " quines son les causes d'aquesta
diferencia de tráete per part de l'Ajuntament entre una companyia i l'altre?quines son les condicions especiáis
de contráete que fan intangible la poderosíssima societat anónima "Energía Eléctrica de Catalunya" que disposa de capital, de forga i d'ínfluéncies
immensament superiors a les de l'altre?
,
Cridar molt i actuar així, fa sospit a r qu'els trets son amb pólvora sola
o que'ls fusells van carrégats arñb municions de part interessadaEl poblé lo que vol no son páranles,
sino fets. Vol que l'electricitat no pugi. El sistema adopyolatj Espa n"-, b
s'hi no porta cap mes finalitat inmediata que la de retrassar la puja fins
que de les noves eleccions n'hagi sortit un nom. Allavors, tindríem que pagar fatalment i pagarém els 75 céntims que podríem evitar si desde avui
obressim com cal. I qui sab si no t i n drém que soportar adés els efectes
d'un monopoli.
CELIS

La Joventut i els Gacics
Un deis casos mes greus de caciquisme que existeixen avui dia a Ca-

talunya, és el que's registra actualment en la ciutat de Granollers. La
joventut, que a t o t arreu h a estat la
mes predisposada a combatre i enderrocar aquesta funesta plaga social
que flagella els pobles, aquí, mira amb
indiferencia l'actuació nefasta i perturbadora deis cacles.
En nostra ciutat, la joventut, empenyada per la mes baixa corrent materialista, nomes cerca el seu propi benestar amb mires egoistes, sense preoeupar-se del profit i benestar deis demos. E s certament denigrant per un
poblé, teñir les juventuts contagiades
d'aquesta forma, sense cap mena d'ideal que els dignifique i que demostri
el desig de perfecionar-se i volguer ser.
De bell entuvi, hom creia, que si una
reaeció venia, fora per part de la joventut la qual prenent exemWe d'altres pobles, no voldria soportar un
afrentos cas de caciquisme. Pero la
nostra joventut es veu clarament que
només pensa que amb testes i saraus.
Bailar bé un fox-trot o un shimmy és
lo q u e unleament els preocupa. P e r
eíls, tot lo demás és rudimentari i poca
solta i no's mereix dedicar-hi t a n t sois
un moment l'atenció.
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Notes i Comeníaris

Tots els pobles els veiem redregarse enérgics contra els seus caciquejadors. Les gran ciutats teñen fa temps

a..

:.

assolida la victoria. Tant sois manca
que ens esforcem nosaltres per enderrocar aqüestes forges caciquistes que
ímalmenen de sempre, quanj blancs
quan negros, la ciutat de Granollers.
Per la nostra covaxdia continuem
junyits a la IMure voluntat d'aquests
ídols de fang, que no h a n caigut estrepitosament, perqué h a n sabut atemoritzar el poblé amb les seves constants
Les Joventuts selectas de Catalunya
amenaces- El poblé els tem i no gosa
dediquen els seus esforgos per l'assoaixecar-se. Mes, nosaltres, la jovenlimení del triomf d'un ideal noble i r e tut, quan será que desposseits de t o t
demptor. Consciencies deis deurersque
temor farém sentir el crit de Via
teñen e,nvers la Patria, é!ls ardidament
fora?...
Iluiten, mentres que nosaltres peí contrari, ens trobem absorts dins la forga
d'un caciquisme envilidor encara no
ens h e m preocupat de tallar-li les a
CNCERT SAUER
rrels que aterren la nostra ánima.
P e r al dia 13 del que som, s'anunJoves com som nosaltres, ni t a n sois cia un esdeveniníent musical de priel desig de reivindicar el nostre dret mer ordre, sens precedents a Granoens esperona.
llers.
Perqué no fem una labor conjunta
Emil Sauer, el genial Pianista és
i perseverant per acabar amb aqües- presentará d^vant fel inostre .lpúb|(ic
tes for§es avassalladores que s'aguan- d'amics de la música a donar un soléeten t a n t sois peí pes del nostre defa- te concert, organitzat no cal dir-ho,
lliment?
per r"Associació de Música de Grano-

ANÍS C A S T E L L S

llers", entitat que v a néixer a l'escalf de tres o quatre somniadors i q u e
avui es trova, naturalment dintre del

reduit mare de la nostra ciutat, fortament consolidada i ben organitzada.
Bella prova de co que afirmen n'és la
manifestació artística que acabem
d'anunciar i qué tindrá lloc el propvinent divendres> a la sala de " L a Alhambra".
Es d'agrair la tasca que realitza
en aquesta localitat l'esmentada Associaeió de Música, oimes si es t é en
compte que'ls coneerts d'aital categoría, puix avui t a n t sois els pudien
fruir els públics deis grans centras
musicals.
Rebi la nostra felicitació l'entitat
organitzadora, i que l'éxít del concert
siguí t a n gran com és mereix la seva
constant labor en pro de la cultura
musical.
MITING AJORNAT
Per acord unánim deis elements orgánitzadors, el Miting Nacionalista
Radical que devia cel.lebrar-se a Sant
Feliu de Codines, el proxim diumenge dia 15, h a quedat ajornat fins a
mitjans de maig.
Ulteriorment s'anunciaran els oradors que hi pendran part i que pertanyen a les diferents branques del
nacíonalisme.

l^eservat per a l'anunci
deis 70£V0S ¡ CK€~
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Preus especiáis per a equips
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II

H »

'Amm •

Perfumería
PA

PcFfüfi)eFÍa

Wú.'bwí&a. d'Anifiíeats i Lieojps

Qpí,iS

FRAIPiFFIP. VFNTIIRA

ANÍS ARLEQUI
Lieo:r8 d e mapoa
XAMPANYS

Quines
Colonies
Locions

Fábrica: Carrer de Sent Eduard, núm. 11
Desparx: Piafa Besiiar, 24 - Teléfon 100

QRANOLLERS
FABRICA DE PASTES PER A SOPA

La Doctora

r

E3TEVE eAMILL©

GRANOLLERS

Passcig de la Muntanya, 12 (carretera La Roca)

|

Teléfon 91

I

H

#». ^ k ^ k I

BARCeLONA

1 ¡ a 12 - 2 a 4

CalSj Guix ¡ Ciment
per a construccions

F, Sala ToFras

Preus economics i máxim de rendimenl

GRANOLLERS

Consell de Cení, 322, enti.

G r a n s - Cereals - Forratjes

Mitjá

#m

Es complaii en oferir son
Consulíori MÉDIC í OUIRÚRGIC per a malalíies de la dona (París)

PRl/n. 87 - TELEFON NÚR 12

Salvador

-^iti t « ^ A* a. i ^ i

Membre de la «Societé de Medicine eí d'Hygiéne Tropicales».de París. Secretaria deis «Archivos Médicos Franco-Hispano-Araericanos». Ex-interna deis
Hospiíals de Sainr Louis, Broca, Hoíel Dieu i Rothschild, de París.

FÁBRICA I DESPATX:

Elaboració de fruita seca i molíuració de blaí-demoro i tota mena de grans peí bestiar

p/Q A MílT T P R Q
^A^-^^ ll U I J L Í Í I J I I D

Magatzems:
Prim,, 45 i Clavé, 15-TeL 156

i viá) i

%M i f %- %• ^

Carrer d'En losep
Teléfon 92

%-

^W^

Magatzem:
Umbert, números

'

11 i 15

GRANOLLERS

Taller de Calderería
Lampisferia i Bfecíriciíat
Especialista en malalties de la pell i venerianes
deis Hospitals de París i del de la Sta. Creu

i^Ú

'c^a/t
i. f¿Id¡re

ERE P O N T

GRANOLLERS
Carrer de Barcelona, 1-2,°

BARCELONA

Diumenges de 9 a 12

Sant Pau, 28-pral.

Carrer de Prim, 78

¿ocieíat Cooperativa
de Crédit i Estaivi
Rambla Catalunya, 16

Capital

soscrií

BARCELONA

Píes.

6MÚ0.00&

Oescoiiipíe íl'eíecíes coraerdals -.Crédits personáis - Prestecs i pignorado
sobre vaíors de coílUadó correní 1 sobre mercandes, etz.
Gráfiques Bayot, Carrer del Clot, 109
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Construcció de tota classé d'apareils. Insíalacions
de íuberíes. Alumbrat elécfric i motors. Especialitaí en soidadures de plom amb plom per a áciís,

Teléfon 134

Taller de
^ reparacioils
^"^
d'Automóvils
I
DoetoF « o l í e F t , 3S

j

GRANOLLERS

