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»Hetsade våren!» må bli/va det första
hvarmed hon bjuder Eder i dag
idrottens genius, som hår fört er samman
yngre och äldre i festsinnadt lag.

Lifvet år ej detta skimrande nöje
blott, som i bröstet hos ynglingen bor,
ej denna strid blott som mannen det dämmer,
ej denna tomhet som åldringen tror.
Nej, det gifs blommor uti dess öken,
solsken också på dess forsande elf;
liksom ett allvar paradt med glädje,
om man allenast vill se det så sjelf.

Så har vår tid full af jägtan och strider,
präglad affeberns och ifverns taktik,
vetat att bilda sig likväl en hugnad,
värdig sig sjålf och välsignelserik.
Och denna lisande hugnad, som bildats
midt i den bullrande tid som är vår,
idrott är kallad och tjusande alla
rundt omkring verlden med seger den går.

Snabb ses dess genius breda sin vinge
utöfver menskorna hvarhelst hon kan,
spridande nöje, och danande helsa,
gjutande kraft uti qvinna och man.
Och hur ån långe det dröjde i Norden
innan hon insteg där vann och fick fot.
stod hon dock slutligt med tillvunnen seger
öfver all fördom som kämpade mot.

Jublande står hon nu midt bland oss alla,
samlande oss kring standaret hon bår,
fostrande oss till en skara af friska,
raska och kraftiga telningar här,
förande oss, efter mödan vid boken
eller på kampen att tjena oss opp
samman att njuta af sporter och lekar,
sunda för ande, för själ och för kropp. —

■»Helsade varenh är derför det förstahvarmed hon bjuder Eder i dag,
idrottens genius som här fört Er samman
äldre och yngre i festsinnadt lag.

Charles Baumgardt.



program
i. Finska rytteriets marsch
2. Qvadrilj af 4 damer

»La Belladora», spansk dans . . Nehl

3. Mazurka på rullskor
Mazurka ur »Lifvet för Zaren» Glinka

4. Turridt å höghjulingar af 4 herrar
Vals »An der schönen blauen Donau» Strauss

5. Kortege (velocipedens stora betydelse)

Marsch Gann_
(se 4:de sidan).

PAUS 5 MINUTER

6. Ungarisch Moszkowski

7. Qvadrilj af 6 herrar
»Vals Espana» Waldteufel

8. »Jim och George» (komisk pantomim)
»Efter balen», vals Harris
Champagne, galopp Wiegand

9. »Familjen Noiset», utomordentliga presta-
tioner å monocycles

10. Björneborgarnes marsch



Polkupyöräliike Velocipedaffär

v John Tourunen k C=/

Tapaturmavakuutus-
OsakeyhtiöKULLERVO

>

Olycksfallförsäkrings-
Aktiebolag
/ MODERNA

HERRHATTAR
,

Silkes
o.

Filthattar
ha

inkommit

X

ENGLISH
HAT

MAGAZINE
Hjalsportens triumf.

Se den langa, länga raden
Sväfvar fram igenom salen,
Se den stora hjulparaden,
Som i afton slutar balen.

Fåglarna ha viga vingar
Fiskar fint med fenor flyta
Människan mot gummiringar
Sina fötter lärt utbyta.

Hela mänskligbeten hjular
'Rullar, trampar, pedalerar,
Ingen mera gar och stular,
Jfker eller promenerar.

'Blomsterflickor, guvernanter,
'Basfioler, Champion'er,
Skräddare och gamla tanter,
Stadspoliser, postiljoner,

Jllla med belåten uppsyn
Lyckans dubbelhjul framdrifva,
Som en mild och välois försyn
Skänkt att vara sinnen lifva.

Seklets slut, fin de siécle,
Snart i glömska skall försvinna,
Ty en ny tid, fin de cycle,
öfver världen ses upprinna.
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