
  
 

 
 



CENT
 
 

nyorat batèc d'ales primaveral

poleix l'atzur, obrint gsentilment

nostres sentits per a sadollar-los

de les excel'lències que fruirem en

els bells paratges, enguany es-

— collits, per a celebrarshi la nostra

DIADA DE GERMANOR.

Germanorl Sí. F.ncara creiem

caminar amb clarors germanívos

lament copsadesi I que fan escla-

tar aquest neguit jovenívol, curull

d'iniciatives, de color í de perfum,

com lesflors en el Santuari de la

Naturalesa, tots en un mateix

remolí,en un mateix cant,donant-

nos les mans, tots com infants

il'luminats pel esran bès que

—inflama el Cels. Que el 8ran foc

de la nit ens obri el cor infonent-

nos coratge i omplint-nos el pit

de joia. Que a les clarors de les

valls i sapiguem veure la llum de

la ginesta i fruir dels cants de

l'ocelladal Que es mantingui

ardent elfoc de l'amorl Siguem

dignes dela senyera de Germanor
— queemocionats aixequem ventu-

rosament enlairel

TOTS ALA DIADAI

 



 

ORDRE DE LA DIADA
       

DISSABTE, dia 10 (vigília)

A les 4 de la tarda: Sortida dels acampadors

A les 10: Gran foc de Germanor i
— Tercer Concurs d'espontanis

A les 12: Silenci

DIUMENGE. dia 11

A les 9 del matí: Missa

A les 10: Cursa de regularitat

A les 1130: Cursa d'obstacles

A dos quarts d'una: Salts amb corda per a senyo-

retesi Concurs de rams de flors silvestres

A dos quarts de quatre:. Jocs d'infants i

Concurs d'enlairament d'estels

A les 4: Audició deSardanes

Petita Rosé.

—

. . Morera

Records deCalella . i Bou

Gales de Capdevànol.— . Serrat

Solu el Mas Ventós . : Bonaterra

Hermínia . jumtaaes a ml 3 Viladesau

El cant dels Ocells sea Pep Ventura

ad Concurs de ldogiien

 

Els autocars sortiran del Passeig Comte d'Egara, desde les 6

del matí. Per bitllets dirigir-se a Secretaria de / a 9 del vespre

 



BASES DEES CONCURSOS
ESPONTANIS.—Es concediran premis, als que a cri-

teri dels asistents, se'n facin mereixedors,

CURSA DE REGULARITAT. — S ' estableix una

marxa de 4 Qm, per hora, per un recorregut convenient.

'ment assenyalat,

CURSA D'OBSTACLES.—Serà guanyada pel concur-

sant que inverteixi menys temps i no descuidi les indi-

— cacions dels àrbitres,

SALTS AMB CORDA PERA SENYORETES.—

Es concediran 3 premis a les 3 últimes que perdin el salt.

Serà convenient no fugir del lloc suficient assenyalat per

a saltar, (as d'empat, es tindrà en consideració la

bellesa rítmica del salt,

CONCURS DE RAMS DE FLORS SILVESTRES,.

Els rams presentats a concurs hauran d'ésser, preciga-

ment, compostos de flors silvestres, collides en el mateix

dia i en els encontorns de Can Font o itineraris per a

anar-hi, Premis al ram mésartístic i al més variat.

JOCS D'INFANTS.—Podran prendreshi part tots els

que vulguin,

CONCURS D'ESTELS.—2 premis: 1—El quea cri-
teri del Jurat, s'enlairi més amunt, 2—Al model més

original, que es deixi veure enlairat,

CONCURS DE FOTOGRAFIES.—De caire típic i

detalls de la festa, Seran 6 les fotos admeses de cada

concursant i de 9 x 32 sobre cartolina, portant cada una

escrit el que representa i un lema idèntic a la col'lecció.

Aquestes seran entregades a la Secretaria del (entre per

tot el dia 23 de maig, acompanyades d'un sobre clos,

amb el nom, cognom i adreça de l'autor, i a l'exterior el

i lema de la col'lecció,

 
 

Tipogràfia SOIOS - l'arrasa

 

  


