
Kil1}a- a .i o }l e l i. 
1 rrr 

~ a~ 11ii11, nyt. llH' otamnw esille kilpa-ajopP!in .ia haPmmr 
(4jl it,1rllrmnw kid,1:1i arpanappnhw, ,;illii KPmmoi;;ia f'j nily 

srm·aavan prliä, ja sittrn ryhclymmr ajamnau kilpna, niin 
rtt:i. tnntun. 'riitil tarkoitmna Yartrn riiytyy mridiln t nrns
rnn prlin siiilntöihin ja Kf'n Ytwk,-i läpilnkPr1 srnr:rnrn 

Selitys, 

jonka kantrn pian ;;aarnmf' sPlYiin lrnikiHta raYisportin sa lai
;;nnlrni,;ta. 

Kilpa-ajoon tietysti kaikkein Pnsiksi tarYitaan hyvä he\'0- P,·lirn,·,lit. 

nrn. Yarnsta siiR itsrsi ,;enunoisPlla pelimerkiu muodo;;sa 
ja aseta sr rnnc1nllr 1, jos,.:a l1eyo«ystiiviiinsr111·a pitiiii Ynosi
kokom;ta. 

Kun tämä on tapahtmmt, Yalitsevat peliin o,.:aaottan\i- l'11h,•,•ni<>k 
,;et keskenään puhee11j!Jhtajan. jonka tnleP tehdii pelin ;;äii.n- laia. 
niit, pelaajille rnnnetniksi, jolitaa peliil ja ,;ovittaa mahtlolli-
;;e:sti syntyvät riitai,mndrt; hänrn tnlrr katsoa, rttä jokai-
sPlle tapahtuu oikeus, ettil kaikki käy siivosti ja silännölli-
,;esti, niin ettPiYät kaikki kilju ja rhbise yhtaikaa, Rillä sil-
loin pelaami,;ta ei kanYau rnit~isi jatkaa. Knn kaikki saa-
vat ottaa oRaa pnherujohtajan rnnliin, on myii,; jok:ii,-Pn knn
nirwrh-ollisnu,; totrlla hiintä. 

Kukaan ei Yoi ottaa kilpa-ajoon m;aa ilman matkarahoja. ,r.tilm.ilut. 

Jokainen pelaaja Yarnstakoon Kiis it;;en;;ä 50 pelimarkalln, 
rsim. 8 lrnpp. i"> markan ja JO 1 markan al'\'osta. Hau~
kPmmak;;i tuleP peli, jo;; s:iarbnn prlat:i ru~inoi~tn. mnnrl<>-



leista, karamelleistä, taikka muista makeisista. Ei niiitä sen
tään pidä käyttämän pelimarkkoina, sillä niin ollen hdposti 
voisi tapahtua että peli pian olisi enemmiin porsaankanka
lon kuin siistin seurapelin kaltainen, rnan paras on ettii 
pelaajat puheenjohtajalta. joka samalla on rahastonhoitaja, 
lunastavat itsellensä pelimarkkoja, e;;im. niin että joka man
deli tai rnsina on 5, jokainen karamelli 1 0 markan ni·,·oi
nen j. n. e. .Jos markat pelin kuluessa loppuisivat jolta
kulta pelaajalta, saa hän lunastaa itsellensä uusia markkoja, 
jos hänellä vielä on jälellä makeisia, jos ri, niin koittakoon 
lainata joltakin hyvältä kumppanilta. Kun peli on lopetE>ttn, 
saa jokainen pnheenjohtajaltn markkojensa Rijasta lnnastan 
itselleen takasin niin paljon makei,,ia. kuin vastaa markko
jen arvoa, sekä syödä suuhunsa . .Tos joku raukka on menettä
nyt kaikki, ettei hänellä ole mitään millä lunastaisi makei
sia, niin hän, jos se vaan on hänelle mahdollista, ilman kate
utta katselkoon kuinka ne toiset voivat hyvin, älköönkä ahnas
telko, niin ehkä joku heistä tarjoo hänellekin vähän. 

r..tin osat. Niinkuin niiet, on pelissä sisempi osa, juuri kilomeete-
rin pituinen rata (ruudut 42-5!)), ja ulkopuolinen o,;a, jotkn 
käsitfäyät nuot laveat valmistukset kilpailuun. :Niimiit vii
meksimainitut kysyviit, aikaa ja ktmiivällisyyttä, jonka Wh
den sina tässä osasi,m peliä ,;aat käyttää ainoastaan yhfii 

Ar])anappu- m1m11appulrrn. mutta sitten, knn olet päässyt radalle, (tullnt 
1"1

· ruudulle 42), silloin menee kaikki :-muremmalla vauhdilla ja 
,;inä saat käyttää kahta ai-panappulrra. Kuitenkin käy päinsä. 
jm; aikaa on vähän, jo kohta alussa käyttää kahta arpanap
pulaa. Jokai>ielta heitolta muutetaan pelimerkki yhtii monta 
rnutna eteenpiiin. kuin arpanappnlan silmämiiärii mwittaa. 
Heittovuoro tapahtuu myötäpäiviiä; nuorin alkaa. 

1taLL-111:1tk.l. Yarmaanki tiedät, että jokaiHc,n joka kilpa-ajoissa tahtoo 
saada palkinnon, täytyy ajaa radan kolmeen kertaan ja ettii 
palkinnot jaetaan aina i-;en mnkaan kuinka hyvin lrnvo,;et 
ovat juosseet. 

f:ihtenri. Jotta voidaan pitiiä selko siitä, kuinka jokainen hevo-
nen on juossut, on pidt'ttävii pöytäkirja näihi sääntöja seuraa 
van kaa.van mnkaan. Tätä tarkoitusta varten valitsevat pelaa
jat yhden kesknndestaan sihteeriksi. Tämän ei juuri tar
vit>le olla pikaki1joittaja, vaikka ei srntiiiin haittaa joR hiin 
semm()inen on, mutta lrnikessa tnpnulrnrsRa tnlrr hiinPn olln 

· · J · väh;illä hämille käy, 
liuka::1kä1:1im:n ja ,;crnmo111e11, .10 rn _eJ . , y 11 p t~n 
niin ettei hän kirjoittele hullnuk~1a Ja lne \.a enK : 
viaksi sen pahan minkä Pekan Lernrn on te~nyt. : u. a;n 

l .. t ··11 ··ön kieltävtvkii vastaanottamasta s1hteeun tom ~, 
pe aaJtS ~ a rn • i .. n'ihch että hän saa palkan vai-
sillä pehn lopus,;a "aa iall ' ' ' 

t lsa · l · ValruitS· n,s ai ·' · · ·1ll·innou saanuse ,si tu,sct. 
Niiuknin j,, oli l1t1111llautettu, .-1_ p, ' . h. k-

. . . 1, l· ff J-. · f'tt':i ylpeiillä istutaan ratta1lh~ o Ja 
kilpa-aJ01s,;a o e ,y '1 '"'1, · ' .. .. 1 • ·t 'I' · 1 tarvi-

1 .. t ··11;· l·a··s1·uHä 1··1 että yllytetaan ie, m; a. os11 . 
set nm ea a ' · .,, · ' · · ·· k · ,. t k 111-
.taan a. amiseenki11 ,murtn taitanrnt.tn, m1'.tta tar e1~m.1 " ·-

1 
. J t ·o· rdelh taJ>ahtuvat valnnstukset. Smun t,1.) 

1 en nu ova a.1 .:t · ' ' 1 .. ,· · 10kou 
. . :·:· s·1·t:,· hnolta cttii varsaheyoncn saa t) \ ,m n .' 

tv, pit,ta · 1 ' ' · · · ·· .. ·· 1· ·1 toa sek-1 · · . · l .... :· hoitoa 1a r11ttavaa n rnu ' taq>eelrn1 kam·o.1a, l.) 'a,1 , . . 1:l"mm 
että ,;itii ,·arhain opetetaan ja hyv111 to_tut:tkaan a.1o~n._ lJ\de-

.. . 1. 1 t •at hyvassii uunos,;a .1a 
täytyy lrntso~t, ettf, \~.10_ ,a t~t. '_>,' '.- mvöH kaikista t.yh;nistä 
t .... 1,t1l1ta1na m o 1 se ,t,;l J • k · ann · t l sa1raa s1 et 

·it •k ·i,;tä niin ettii e:-;im. ku11 hevonen n ee , . .. 
-"1 ) " ' . .. l ·ohi voi tm·mclla hevosefn, m1n 
meue puoskaroit,;ipu uo, .1 ' .. .. • t ·ca,·ait eläin-

"l 'k·· ·· ·uin k-1•111ny tuna a1, , e\tei ,;e kelpaa 1111 1111 ·mm, ',' '' 
liiiikärin puoleen. . l .. E , 1 ·1 

. .. l· . r''t ·u'i ou ,;unotlll )"· kohtelet ievo,;- nu l' . 
fos tPPI' UI 1ll ,tllll ' ""' ' ' j · 

. ' . .. .. . .. . . . . . ·t" v'' lli,;esti niin olet varmaan nu 
ta:;1 .\'lnmartav,usest1 .J~ : ,; ,, .t , 'r ..... t ' , joka näkyy 
h·iYaitseYa että ,;en Jt1oksunopeus i:;a~n .) .) , . r k ·d· 
si\hi, kuinka usein hevose,:i kii~ e>1~,nat2.);~s~n 'U,r)e Jorok~:~ 

· · .. l t 8 1 h . ,, " J,\ -± • ' 
paran1111,;pa1ko1lla"' 1 i rimc u . · ·. -:: ' . \" · · k on kan- \lit,lit. 
,,clle näistii rnuclnista utltna,-1 ,;aat snrn. mua rn, JO a . l . -
. "l- ·!':..,·1· J'·t 1·okt nikenttaa ,-anna lnkemaan JO rn1 
nettava na , vv1. ,,i ' , ' · • 11 · on 

l ". l° ,;·]·si 1/1,Si.' niin että JO>l S!UU a e,.:tm, 
s,•n an·an t~1ton . ,,...i ,. . rl";1 :-;ilrntiii niin saA.t mnuttaa 
·> mit·tlia Jlt hettOS>'a :mnt 11 .J, · . ' ]· . : ,. - ' ' ··· '.\J t oht h•rta ,Ulll :,lll<l 
merkkisi Ii rnutna eteP11pa111. ~ nt n .1 " ~. :. , . J-. ;·. 

. .l 11 . l· 1 ·th1itr·1·1 ,;i1111t 111enemaan t,ia ,sep,1111 
tulet ruu( 11 e, .1° ,a 1' ' ' ' 1· ·k· 8e 

. ·>8 h1.11otat sinii dideu rekon nner m. ' . 
1 e,mn. rnntll - ' " ' J • • . 1· r lop 
. ok·t 1-erh on H janut radallt·, ,;aa p1Uiii nuta m_~a pe m -

.J ' ' / . h. ·111h hp'ii vällisissii herrastella llllllen kan1:1t1a. 
pnnn ah 1 :-;.e. ,c. · . c. l 1 · ] ·· ·· T:trk:\~tu,. 

T tt11111111,11li,w:-;ti ,.,·ar kaikki ]ip,·oset, enne11_~11111 ic paa,;e-
' 1 11 t ·l·a ·tett,,, .. ,t l{nnd1H1 ,3\l ohi ei ,ms kukaan Haa ··tt rata r r,1 "'..., ' u • • . .,1· " '. .1 .. .... .... -101 .. 1 ·trvnnl1e110,-sa menee ) 1 tnrnnii. Nit:l ~1 1na1nnnraa, . ·u .. f 

.. L' •. t ·l·ell'1' ,,1·1 rekonlilla t.1rkuitl'taa11 parni111p,tn juok~ll-

.. DllllH \ \.:"' , l "' • 

:~ikna, julla j1tok,;ijahe\"Une11 un ;.t;tunt 11a.lk11111u11. 
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i ä u1ä n rn11tln11 1 Pi ,,eu tähden ottta ollenkaan lukuun. ,Jo,-; 
juku on nrnclulla H 7 ja ,;aa ..J. si lmäii , e i hä11 knitcukaan 
Lul!' cdemmäk:-i kuin ruurlull f· ,39. ' l'älHi. rumlnlla tarka::;-
1 t f aan heYosen liampaat ,ia mitat aan :-rn korkeu,;, jonka 
,,Jie,;sa tehdään. niinknin ktn-akin osoit taa, pattiknetus, jntta 
,;aadaan näh(lii kelpaa.k" se juoksijaksi. 'l'iimä koe tapah
tuu sitru, !'ttii ,;inii kohta !flirll'llii arpanappnlalln :'\aat tl·l1dii 
yh<len heiton. 

1111 ~:ip. ,Jos tiis,;ii h eitoss:. saat, 1•1111ätyk,;iii lnlrn1m ottamalla, 
b rnikka 3. Jliin kiiy lrnllu,;ti. Edrlli:,;r,;:sii tapankse,;,;a tulee 

heYonrn roomalai-.:rlln nnmerolla II merkityllr nmclulle, jossa 
se ,,kasenataan '' . ko,;lrn sillä on patti. Kuinka ,:itten käy. 
-;e ,;aa1laan niihdii entyi,;:-;iiilnuiii,;,;ii. Jo,; taas heitto tekee 
3, tuleP l1rY0He11 rnndu llr liI se11 rnottamilla pahoilla ,;en
rauk,,illa. Kaikki mttut hritut ,·ieviit tan1llisilla nmner,,illa 
merkityille rnudnille, IO, -1-1 j. 11. e. 

~vilt,11uiueu. Niin pian knin knikkir11 11iiiclPn ,·airojeu perä,;tii olot 

Hil...1'umi11t:"n 
j;I \ ';lr;i~hl

mi111•11, 

f'alki11tujt.· 11 
j;1l.u. 

tnllut rmH1ull(• -~:2, raikka ,·astaisnnde,,sa meuet ,;en ohi, 
i;aat i]o,,i siitii ilmnittna krllou,;oittamiselln. Jos kelloa ei 
ole, niin ,,aat soittaa i<itP11, Pttii lyijykyniillä lyöt juomala
sin reunaa ynstaa11. Xiimiit ,mirtamisPt onit samalla krhoi-
tuk><ena si htN•1·il11· tiiytriimiiiH1 Yrh·olli:,tmk,;iaan. 

Kun joku 1wlaaji,-ta on tnllut l'adalle, mrrkitsl'e :;ihteeri 
liä11f·n ninw11;,ii piiytiiki1:jaan, ja joka kerta kniH hiin kul
kee radan ympiiri mrrkitiUin pöytäki1ja11 ,;arekkccsen se 
heitto millii t110111r1rirn paalu (rn.ia rnnh1jrn U ja 4!3 vil
lillii I kuljetaa11. ,-illii tiimii hPitto junri 11,;oittaa nopeude11 
suumudcn, jolla rata kuljettiin. 

Sitii pait,:i merkitiiiln pöytäki1:jaan lie juoksun viar, 
joihi11 hern,;pt trk1,1·ät it,-ensii syypiiibi. .Tos esim. hevn
n(•u .. rikk,,o'· "· "· rnpee 11elistiirniiiin - l'IHHlur 4U ja ,jt,; 

-- tahi jn,; :-(• ,,rnra,;tan", "· 11. nl\ aa ctujaloilla ja ueJi,;tilil 
1,~k'.1jaloilla -- rnntn 3.J. nwrkitiiiin tiimil Yiinlla pöytä
kn:1aau. 

Kilpailu11 loputtua la,;ketaa11 piiytiiki1:jaau llll'l'kityt 1111• 

pendcn luntt, k11i11 rn:vös rikkomi,;ista ja ,·arastmni,.:csta Yedet
r,v.i_eu ,·m·arn lunlt yhteen. jolloin. j,,,; näitä ou useampia 
kn111 koluw. he,·011e11 koko11aai1 hyljätföi11, "· o. Ke ei :saa 
ottaa u,:m.'t palki1111on jakoon. s.,, joka 011 ollut uopein (saa
unt :mnnmmnu ,mmman), saa ensimmäisen palkiunou, nimit-

täiu p11olPn ka,.:l"a,,ta. ::le , joka "en jälkeen ou ollut para,; 
tulee toi:-eu ,·uiton ,majak,;i ja :,;aa ]Jtwlct jälellii olent,;f H 

ka::l::lasta. Nr n jälkeen jäiinyr osa jaetaan tasan kolma1tuP1t 
palkinuon ,majan ja sihteerin Yälillä, joka siis saa kol1tuul
Jj,;pn palkinuou rni l'a:;taan. Jo:; kahdella he,·osella ,;attui ... i 
<>lPmaau i:mma :,uu1ma , 011 nusi f~jo hei<liin katJ:-:saan pidet
Wvä, 1 rata ajeltaYa yhtee11 kertaan ). Se hei:;tä, joka Slllt
n·mmalla heitolla lrnlker rnomarienpaalnn ohi, \'oittaa . 

,Jw, pelaajat ei1·iit ole ,,ttaueet :;elkua pdin >'åiinnöi,,tii . 
J1wtaau edellinen :;elity:;, m1111s,;a tapanlrnes~a ln1•taan ,;euraarnt 

Yleiset säännöt. 

A. Kaikki, j,,tka tal1t.o\'at ottaa peliiu osaa, kuko1J11tn,·at 
t·uuudulle 1, j0s~a he si:;äiinkirjoitetaan jä,;enimi lie 
yo:;ystäYäiu1-<enraa11 ja suorittayat jäsem11ak,mn><a 20 
markkaa ,;l'kii Yalitsernt pnheenjohtaja11 ja sihterrin. 

H. Yalmistnk,.,issa kilpa-ajoihin I rnlHlut 1- 41) heitetään 
yhdellä arpanappnlalla, (jo:; prlaa.iilla ei !>lc k,vlläbi 
nikaa. niin ;,aa,·at kohta alustfl kiiyttäii kahta nappulaa. 
mutta radalla rrumlul 4~ -Ml) kahdella. 

(;. Kaikkialla mi:;,;ä mak:;ua ::!aadaan taikka ,;uoritetaa11, 
ilman että ,;umurn on mainittu, ,;aallaaH tahi mak,;ctaan 
yhtä paljon kuin heitto o,;oittaa, enuätyslukua lukuu11 
ottamatta. 

Jt. .Jo,.; rnndun i:;iiäntö mäiiräii, e ttii olet m11nttavH jok11 eteen
päin tahi taaksepitin, ei srn rntulnn, .iolle OJL tultu, 
,-ääntöä nomlateta, jollei (•t·ityistä poikkcu:;määriiystii 
wainita. 

3) 

Eri ty issään töjä. 

Kalliik,;i kiiY lH' \'o,;r.eu ka~rnttamineu. Ole tyyty\'iii
,·äineu, km{ sin11n tällä kertna r1 rnr\'it,;r mabna 
enemmiiu kniu 0 markkaa. 
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l) 

5) 

O) 

S) 

9) 

10) 

11) 

1~) 
13) 

11) 

Ui) 

16) 
17) 

G 

S e kaurat, mitkä syötät rnrsalle, saat enen,män kuin 
kalulenkfftai:sPSti maksetuksi. Kassasta saat heiton kah
(1enkertaisen ,mmman ja yhden päälle. 

Huolen]:>itosi .::8~:satarhan peru::;tamisesta, jossa varsat 
saav.at .)o~a pa.zi·ci tarpeellil;ta. liiku'lltoa, palkitsee ka;;sa. 
HarJau Ja :m'an ahkerasta käyttämisestä annetaan 
palkinto. 
Ennätyksen eli rekonlin parannuspaikka: katso tästä 
selityksiin. 
Joka taitavasti 
kinnon. 

opettaa hevo::; taau juoksuun saa pal-

Kilpa-rattaat maksavat 6 markkaa, mutta heitto saa
daan lukea kerta Yielä. Huomaa, että sen ruuclun 
sääntöä, jolle tästä tulet, ei nyt noudateta. 

Juoksijan harjoittamiseksi kilpailuun tarvitset sinä hiki
loi11H'n, joka on maksettava kassaan. 

Hevosen keritsemisec;tä rnalrnetaan kassaa.n. 

Vaivasi talviradan pnhdistami,;esta palkitsee ::.iuua. he
voi:;ystä Yäinseura. 
Helmi-neiti ajaa e::.iiu ja häntä tervehditään yleiHellii 
hurraahuudolla, johon jokaisen tulee, 1 markan sakon 
uhalla, ottaa osaa. Kukkavihon hankkimiseksi tälle 
reippaalle kaunottarelle, maksaa kukin pelaaja 1 markan. 

Hevonen juoksee köydes,;ä. Aseta tuoli ke;;kellc lattiaa 
ja juokse kolmesti ,;en ympari. Jos olet liian laiska 
siihen, niin maksa poi,; ~ markkaa jokaisesta kerrasta 
minkä jätitt juoksematta. ' 
Ennätyksen eli rekordin parattnu;,i. 
IkäYii että ankara lumipyry yöllii niin pa.ha,;ti ou pau
uut rada.u tukkoon, että ei edes ruudun numerokaau 
enää näy. Lähde takaisin n1ULlulle 13 lumiauraa. nouta
maan. 

IS) Paulasukka tekee hyvilii, he\·osmukan jalalle. Sinun 
huolenpitosi palkit,;ee ka,;,;a. 

19) Kiitä onneasi, että riillii kertaa piiä::.it leiki,;tii ainoa;,i
ta~u sinermillii ja. rikk~nii ;sillä housuilla. Aja varova111-
rnrn . YaHted~s. ~ yt C'I auta mun kuin nnsirn kilpa
rattaH1e11 la1naammC'11; lähde ::;iis takai,;iu rnudnl lc J n 

~O) Ei ole liian paljon malrnaa hevosesta. . 0 markkaa. · 
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Se joka 0 11 niin ahnas oluelle, älköön nureksiko, et.Ui 
hänen täytyy maksaa . Jos mais_tuu, niin .mak~aa. 
Palkinnon saa se, joka pitää s1lat pnhtarna .1a kau-

n.iina. 
~3) Ennätyksen eli rekordin parann_us. . 
~4) Tyhmä olit, kun sairaan hevosesi kanssa memt puoska: 

roitsijan luo, joka kokonaan tnrmelee hernsen, nm~ ettei 
se vastedes enää kelpaa juoksijaksi. ,Jos tahdot Jatkaa 
peliä, niin saat alkaa alusta taikka runilulla 20 ostaa 
itsellei:;i uusi hevonen 15 markalla. 

2 5) Sen, joka on tänne joutunut, täytyy jä~dä t.änne ?'.leisöä 
palvelemaan, kunnes _joku toinen tnlre .hänrn s1pansn 
taikka kunnes kaikki ovat menneet ohi ruudun. Sen 
sijaan saa hän jokaiselta ohikulkevalta. 2 markkaa. 

~6) Taitava kengittäjä saa jokaiselta pelaaJ_al~~ .1 .:n~~·ka°.. 
2'%') Sidenin patentinsaaneitten "he~osten snoJel~Ja'..n· ~a.Y.tt~

mineu palkitsee itse itsensä Ja tuottaa v1efo hsaakrn 
. 1 markan palkinnon. 

2S) Hevonen, joka on pudottanut kenkänsä, on Yietiivä ken-
o·ittäjän luo (ruutu 26). 
0 d" ~9) ~nnätyksen eli r~lrnr 111 .par~nn~s'.. . .. · .. . . 

30) Alä nyt ole kov.m paho1lla~1 _snta etta Sllll~n ta;ytyy 
hakea eläinlääkärm apua sairaalle hevoselles1. Smnn 
täytyy tosin maksaa hänelle, jonka myös täytyy .. elä~, 
5 markkaa, mutta saat ehkä ilon syytä, knn saat nahrla, 
että käy pa\jon paremmin jälestäpäin. Tulevan heiton 
luvun ( ennätys siihen lnettlma) sailt lukea lmhtren ker-

taan. . . 
31) Tässä saat palkinnon, koska olet ottanut tarnks1 h1r: 

roa hevonen kuivaksi. Hikiveitsi helpottaa sunresb 

työsi. . 
32) Ajuri vie sinut rnndulle 33 Ja on makset~,av~ ... 
:14) Pysähdyssekundorneeterin älykkäästä kPksmnosta saa-

daan ylimääräinen palkinto ka:;sasta. . 
36) Pikku Matti tahtoo my~s aj~a kilp~a, mutt~ Halh ~aa

taa hänet ojaan. '.rohtonlle, Joka paikkaa ~1anen vens_en 
nenänsä, on tietysti maksettava kohtuullinen pal.kkio-

37) Huolenpidostasi estää kaviok.alossilla heY0>1rn Jalko
jaan haavoittarnasta saat palkmnon. 

3~) Num<'rohppn lunastetaan 3 markalln. 



39) Tässä tulee ::iiuun näyttää, mihin hevosesi k~lpaa. Sf\ 
tapahtuu siten, etHi l'linil kohta rnudnlle tnltuas1 saat yh
dellii aq,anappulalla tehdä vielä yhden heiton. H eYone1'. 
hy ljätään, jos heitto, ennä tys siihen lnettnna, tekee 4 _t:n 
,-,. Edf\ llisc:-<sä tapank"es"a mnuteta(ln se ruudulle ll, .1äl
kimäisessä tapankses,;a taas nrn<lnlle Ill. Kaikilla muilla 
hcitoilla hcrnnen lt.1·1·äks.vtiiiln ja saa jatkaa matkaan:sa 
nindnille JO, .tl ja ,-,ittrn radalle . 

Ruutu II. Hevonen l,yljiitföin, koRka ,-,illii , niiuknin kuva,-,rn 
,:elv:iiin näkyy, on .. patti " . J o,; ,;enraa va heitto 011 ,i, 
tul et sinä rnn<lnlle Jll. Kaikki munt PJ)ii tasaisrf hei 
tot ( 1, 3, 7 j. n. e. 1 Yi t> 1·ä t lwn,sen, paha kyllä, pnn,-lrn
roitsijan lno I rnntu 24 ), joRsa >'inun tållä kr rtaa !mi
tenkin ränv,· rnak:;aa ainoa::itaan :, nrnrkkaa ja jatkaa 
edelleen. ' 1~.1m:,·p/ heitot. , 2 . .J.. fi j. n. e>.' Yievät eliiin
lääkärin luo ( rnntn HO 1, jossa saat maksaa 5 markkaa, 
jollnt ennen ole ollut häne>n lnonant'la ja tehnyt sopi
'mnksen vnosimaksn::ita, jo.~sa tapauksessa sinun ei tar
Yitse maksaa, mutta knitenkin saat la,;kell s euraavan 
heiton kahteen kertaan. 

Ruutu III. Hevosella 011 se paha tapa, että ::ie hflittää it:,ensii 
pois radalta. Ole siis rnrkoin Yaroilla:;i, niin ettet tule
yalla kertaa heitä a, :-illä silloin ajat kumoon, 
sinä vierit kärryistä alla oleman kurnan, (rnutu J 9J, jossa 
sinusta ittif\stä tulee oikea kurjuuden kurn. Mie:-< raukka , 
ethän sinä tuommoi:;essa tilassa rnijatkaa peliäsi . NC'nä 
liina on sidottava kii;iivartesi ympäri, jl\ semmoiseua 
saat sinä 11 d katsella kuinka mnut jatkavat peliä, jos 
mielesi tek~<'. Kaikki muut hrirot knin ,1 YirYiit yli 
runclun 25 ete>cnpäin. 

-:lO) E1miLtyksen eli rekordiu para1111us. 
41) ~iletti katseli.ialavitlle rna.ksaa :;i1~11lle ~ markkaa. . 
,(~!) Alä unhoita, joka kcrla km~ kul1et tämän ruudun 0!11 

taln tulet tälle ruu1lulle, soittaa kelloa. .Tos ,;en teet, 
niin >'aat 1 markan palkinnoksi. mutta vrcliit sakkoa 
ö markkaa, jos sen laimin lyiit. 

,13) Kat:-;o mitä pöytäkirjasta sanotaan :selityksi:ssii. 
. ,1 it) 8r , joka luvatta m~nee rad~~k·, saa sen häpeäu, . ettii 

polisi ajaa hiinet p01~ kat;;eh.1al::walle, ruutn .i.1 , JOsHa 

hiin paitsi 1 markan sakkoa koira!'.ta. K.'1.a makima pilr -

tistii ,; markkaa. :ros k uitenk in joku, jub. jo on kulke
nut radan yhden kerran ympäri, tnlee tiill e ruudulle niin 
llll hiin itse poli si ja saa jii rjestyksen valvomisesta ~ 
markkan. 

·l6) ke, joka tairnrn:-;ti kulkee kiiilnter,;,-i1, tnlee isuoraan 
ruudulh, 50. 

~17') Amerikalaineu painokeukii parantm1 li e1·01;P11 askelen, 
niin ettii R<' t 11 le!:' l'Uudullc ,'> 2. 

19) Rikkominen, j ob merk itäii 11 pöytii kif'.iaan, vif' s inu t 
ö runtna takaisi11 . 

SI) Eläinräiikkääjii oli,;i oikea:-:taan eroitettava pclii;tä mntta 
tällii kertaa ,;aat sinii armon ja, imoritat tuntuvat sakot. 

S~) K oska :-;in ii N edeltäkäsin ole piinannnt voimia hevo
sestas i. on ,;e kilpaajo-päivänä iloisrlla ,,tuulella" ja 
kiitäii ylHlellii ainoalla potkaisulla ruucl11lJt• ,i7 asti. 

.."i ·I) Hevonen ,.vamstaa'· eli i;illä on t'pätasainen juokisu, 
josta seuraa että se mm1t.et.aa11 r1rndul11• 47 paranta
maan askrltam1a. Merkifään pöytäkii;jaan. 

S6) Hyvä kcrtom11s kilpa-ajoiRt.a 1-1portti-lPhdf'sSii palkitiutll 
ij markalla. 

SS) Rikkominen, .ioka nwrkitiiii11))öytiikii;jaan, vie Hinut 6 
ruutua takaisin. 

S9) KoYin lihava lwvonen ei jak11a perill<', rn.an tiiytyy :sPi
i-:ahtu:1 yhrlrn hriton yli puhaltamll.lln. 

Kun okt ku]kP11ut radan kolmeen k('J·taan, voit 3.8ettaa 
hevosesi talliin, jo,;,m rengit midPnsä mukaan saavat kehua 
,;en urotöistli, :-;ill'aikaa kuin :;inä itS<', odottaen palkinnou. 
jakoa, menet syömään juhlal'.äivällistä, jos.'la pt'limerk~istii 
lnna'ltetnt, makC'iHPt ovat piiälh:,;rnokana. 
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Päätös: 

Ensimmäisen palkinnon :-;ai .\_inn, oriista Oiva, toisen Weikko. Sen jälkeen nopein heyonen 
Lintu tuli ,,hyljät,ybi" rikkomisrn ja :':Plrnnn _juoksun tiiMen. Kun taas oriit Kirppu .ia "\Vilpu.~ 
jtwksivat matlrnn i-::nnassn ajnssa 1 22 1. on niiden kanssa rnta _yhtf'Pn krrt::ian um1esra:rn n,jf'ttnva. 
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