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CONVIT
Pa primaveral desclou novament les

ànsies de fruir amb tota plenitud la Diada de

Germanor. Dóna bo de veure la fillada d'en-

titats enamorades d'aquests sans esbarsiments

que en celebren per tots indrets. Ha entrat en

el cor del poble i en especial de la joventut,

aquest excursionisme digne i honest, tan lligat

a les coses més íntimesi sagrades.

La Diada és un cant que flueix dolçament

de la nostra pròpia vida.

Com ocells saltant del niu, els infants

enlairen la testa, els adolescents senten la

joia d'una exuberància fresca de vida i Ja

sent sran una pau immensa.

Que l'oratge ens llisui suaument per les

altures, a tots els qui freturem cermanorl

Que la llum de la ginesta ens d'lumini el

camí, i que entre cants d'ocells i refiletseixits

de la tenora, s'aponcelli als nostres llavis una

cançó, tot donant-nos les mans camí del Cell
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ORDRE DE LA DIADA
 

DISSABTE, dia 6 (vigilia)

A les 4 de la tarda: SORTIDA DELS ACAMPADORS.

A les 10 de la nit. GRAN FOC DE GERMANOR I IV CON-
CURS D'ESPONTANIS.

A les 12 de la nit: SILENCI.

DIUMENGE, dia 7

MATI

A les 9: MISSA.

A les 10: — CURSA CAMPS A TRAVÉS. .

A les 11: LLUITA A LA CORDA PER EQUIPS.
CURSA PER PARBLEES.

SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES.

A la 1: CURSA D'OBSTACLES.

TARDA :

A les 4: JOCS D'INFANTS I CONCURS D'ENLAI-

RAMENT D'ESTELS.
A les 5: AUDICIÓ DE SARDANES.

Magdalena. .—.. . . Puigferrer
Vilac éatalamac ss 0 ec entes
Neustodana: v. cesc: Serrat

Tot cent ee, en

CSC, ie ag esEl

En Jordi petit... —. Mercader

CONCURS DE FOTOGRAFIES.

Els autocars sortiran de la Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, desde les 6
del matí. Per a bitllets dirigir-se a Secretaria de 7 a 9 del vespre.
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BASES DELS CONCURSOS
 
 

ESPONTANIS.—Es concediran premis a tots aquells qui a

criteri del jurat, que es nomenarà entre els assistents, se'n facin

mereixedors.

CURSA CAMPS A TRAVES —En un itinerari convenient-

ment assenyalat. Serà guanyador aquell qui inverteixi menys

temps en el seu recorregut. Es concediran premis als tres primers.

LLUITA A LA CORDA.—Es formaràn equips de 5, ques'eli-

minaran entre ells, no descuidant les indicacions dels àrbitres.

CURSA PER PARELLES.—Es concediran premis a aquells qui
arribin primers de cada cursa.

SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES. —Es concediran

tres premis a les tres últimes que perdin el salt. Serà convenient

no fugir del lloc suficient assenyalat per a saltar. En cas d'empat

es tindrà en consideració la bellesa ritmica delsalt.

CURSA D'OBSTACLES —Seran guanyadors aquells qui sor-

tejant tots els obstacles de què constarà la cursa, ho facin en

menys temps, tenint en compte per la classificació l'enginy i la ne-
tedat en les proves.

JOCS D'INFANTS.-—-Constarà de diversos entreteniments

que resultin eprofitosos, per als concursants a la vegada que dis-

trets pels amirons-.

CONCURS D'ESTELS.—Dos premis: 1.€' El que a criteri

del jurat s'enlairi més amunt. 2.02. Al model més original que es

deixi veure enlairat.

CONCURS DE FOTOGRAFIES.—Decaire típic i detalls de

la festa. Serà indispensable presentar col'leccions de 5 fotogra-

fies de 9 X. 12 sobre cartulina, portant cada una, escrit el que

representa i un lema inèdit a la col'lecció. Aquestes seran entre-

gades a Secretaria del Centre pertot el dia 18 de juny, acompan-

— yades d'un sobre clos, amb el nom, cognom i adreça de l'autor,

i al exterior el lema de la col'lecció.

NOTA:-—Queda suspès en aquesta Diada eltradicional CONCURS DE RAMS

i DE FLORS SILVESTRESrespectantel desig del propietari dela finca.

GRÀFICS MINERVA - TERRASSA
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