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LA J^EU DEm, VALLÉS

L' Associació Catalanista ha dirigit una comunicació al Ajuntament, demanant que sia
cambiat el nom de Plassa de la Montanya per
el de Mossèn Jacinto Verdaguer.

nas y després s' engroixiren ïasboiras, ploguent
ab molta abundància.

Hi ha el propòsit de solemnisar aquest cambi
de nom per la festa major, el tercer dia, ó siga
el diumgnge, tot lo «qual se relaciona ab altres
projectes molt pertinents, per I' drt y per la
cultura de la nostra vila.

— P e r no poguer continuar el negoci à causa
de salut, S6 Veil un establiment de comestibles
situat en un lloch molt çéntrich d' aquesta vila,
ab molta parròquia y ab taula de tallar carn,
locino y gallina.
Per informes dirigirse
aquest periódich.

Es notable 1' afició y el bon gust que 's desperta en aquesta vila per la construcció d' edificis urbans.
Entre- aquesta menà d'obraS, cal citar en primer terme la fatxada nova en la casa de D. Miquel Bianxart, que serà sumtuosa. El ferro y la
pedr^ picada hi jugan un bonich paper, hàbilment distribuïts per 1' arquitecte senyon Cordomí, que com se sab, es 1' arquitecte municipal.
De vistós efecte, es també la fatxada à punt
d' acabarse, de la casa de la senyora Viuda,de
Clapés, acreditant el bon gust del .arquitecte
don Manel J. Raspall.
Y encara; que poch se veu encara, sembla que
serà ben notable, la casa nova que 's fa construir el senyor Carreras de residència habitual
à Barcelona.
Totas aquestas construccions y altras que s'
han fet en aquets darrers anys, donan una faisó
nova à la vila, que si té algunas notables construccions d' altres temps, ne té tarcbé ara de
ben apreciables del nostre temps.

Sembla que ab el concurs de la Associació
Catalanista se donaran aviat alguns meetings
en determmats pobles d'aquest voltant.

Él mercat del dijous va ser esguerrat pel mal
temps.
i
Va comensàr per tronar durant moltas esto-

à

l'imprempta d'
,.. .

Mollet
A la Granja de can Pons y à 1' era de can
Lledó, funcionan las màquinas batédoras mogudas per forsa elèctrica. .

La societat La Pau que usufructua 1' Alcalde
senyor Santamaría, està de baixa.
i^

Tothom se dona per anar al cafè de can
Menna, ahont s' hi han posat uns cafeters de
Parets.
''^
Seria del cas que aixls com el públich deixa
al cacich en lo del cafè, el deixés pera que
aquell no usufructués altras cosa? en: las que HO
hi té cap dret.
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Aplassament del
dinar de la Lliga.
Es tant grossa la concurrència que segons sembla se proposa assistir al dinar
de la Lliga, que habentse d' habilitar un
gran local, no s' ha pogut fer aquestos
dias, per lo que aquell acte s' ha aplassat per vuit dias mes.
Imprempta de Jaume Joseph.—Granollers.
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