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STEYR 
TYPE XII 

STEYR 
TYPE XX 

STEYR 
TYPE XVI 

ELADÁSI KOZPONT: 
STEYR Művek Magyar 
Kereskedelmi Részvény-
társaság, IV., Ferenciek-
tere 9. Telefon : 891-06. 
V IDÉKI F I Ó K O K ÉS 
K I R E N D E L T S É G E K : 
Békéscsaba , Miskolc, 
Szombathely, Kaposvár, 
Pécs, Győr, Szeged, Kis-
kunhalas, Nyíregyháza. 
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U N I V E R S A L 
NAGYMEZC-U.41. 

SHELL KOOLA J R.T. 
BUDAPEST. V., ALKOTMANY-UCCA18 



Pétervására: Ulmer Soma 
Sümeg: Kohn Testvérek 
Szerencs: Stein Jónás 

Kispest: Schramm Jakab Üllői ut 147. 
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SHELL KŐOLAJ RT. 
BUDAPEST, V . , ALKOTMÁNY UCCA 1 8 . 

B E N Z I N K Ú T J A I É S H E N Z I N K I S Z O C G Á C T / I T Ó T E L E P E I 

I. Márvány ucca 9. Márvány Garage B U D A P E S T E N : 

L, Gellért téri nyilvános kút 
| II., Clark Ádám tér, Siklónál 

IV., Petőfi tér 5., Carlton Garage 
IV., Eskü tér 5,, nyilvános kút 
V., Katona J. u. 5/7., Frank, Heller és Társa 

I V., Lipót körút, Vígszínházzal szemben 

V., Szabadság téri nyilvános kút 
VI., Zichy Jenő ucca 11., Mercur Garage 

VII., Baross téri nyilvános uccai kút 
VII., Francia út 43/44., Darvas Garage 
l föp&ttaQoaxföpédge^ 
VII., Rottenbiller u. 11., Lukács és Böhm 

V I D É K e W í 25. Stefánia Garage 

• A s z ó d : Polacsek Dezső, vaskereskedő 
Balatonboglár: Simon Géza, kereskedő 

BBékéscsaba: IV., Baross u. 5. Bonyhárd Imre 
Balatonföldvár: Holovits György, vendéglős 
Beled: Heimler Márkus, kereskedő 

—Budafok: Kern János és Tsa., Ország út 56. 
®Barcs: Fogy. és Értékesítő Szöv., Fő u. 

Berettyóújfalu: Kondor Ferenc, kereskedő 
Budaörs: Kruck József, kereskedő 

Celldömölk: Domokos István, vendéglős 
Csorna: Papp Géza, vaskereskedő 
Debrecen: Csapó u. 10. Auspitz József 

HDevecser: Kollin Adolf és Fia 
Esztergom: Kossuth Lajos u. 50, Nyilv. kút 
Gyöngyös: Fő tér, Forgalmi Bank 
Győr: Árpád út 30,, Fejes László 
Hegyeshalom: Nits Márton, kereskedő 

+ Hódmezővásárhely: Beregi Lajos, kereskedő 

Harkányfürdő: Gróf Károly, vendéglős 
BHatvan: Magyar Keresk. R.-T. fiókja 

Jászárokszállás: Kántor Zs. Lajos, keresk. 
Jászapáti: Demeter József és Fia, keresk, 

+ Kalocsa: Forgalmi R.-T, 

Kaposvár: Antal József és Társa, Fő u, 22. 
+ Kaposvár: Somogymegyei Gazdák R,-T. 

Kápolnásnyék: Hirschler Dezső, kereskedő 
+ Karcag: Fodor Sámuel, kereskedő 
+ Kemecse: Zwiebel Testvérek és Társai 

Keszthely: Faragó Ferenc, kereskedő 
Kecskemét: Mátyás király tér, nyilvános kút 

• Kiskunfélegyháza: Kaiser E, műszerész, Piac u, 
^Kiskőrös: Grosz Adolf, kereskedő 
® Komárom: Borbély Gusztáv, kereskedő 

Kunszentmárton: Klein Adolf, kereskedő 
Lengyeltóti: Szűcs József, kereskedő 

• Leányfalu: Kecséri Roth István, vendéglős 
Marcali: Kopári Jenő, kereskedő 
Miskolc: Széchenyi u. 28-

o Építés alatt levő nyilvános 

-JAezőcsát: Friedmann Hermáim, kereskedő 
•Viezőkövesd: Reich Sándor, kereskedő 

Mágocs: Mágocsvidéki Takarékpénztár 
o Mohács: Bauer Károly, vaskereskedő 

Nagykanizsa: Szabó Antal, Deák tér 
Nagyatád: Szabó és Burits, kereskedő 
Nagydorog: Fischl Mór 
Nagykáta: Czakó András, kereskedő 

+ Nyíregyháza: Zwiebel Testvérek és Társai 
Orosháza: Beregi Lajos, kereskedő 
Ózd: Weinberger Bernát, kereskedő 

—Pápa: Kohn Adolf, kereskedő 
*Paks : Resch István, kereskedő 

Pécs: Majláth ucca, Pannónia Garage 
Pécs: Kórház tér, Zakovszky István 

— Püspökladány: Universum Kereskedelmi r.-t. 
•Pásztó: Eichler Márton, kereskedő 
HPiliscsaba: Tamás Mihály, gyógyszerész 

Révfülöp: Török Imre, kereskedő 
Rákospalota: Bocskay u. 82., nyilv. kút 

+ Salgótarján: Krausz Jenő, kereskedő 
_Sásd : Fuchs József, kereskedő 
HSiófok: Hajóállomás, nyilvános kút autók és 

— motorcsónakok részére 
MSzeged: Jámbory Lajos, Tiszalajos körút 69. 
+ Szekszárd: Müller Testvérek, kereskedő 

Székesfehérvár: Nádor u. Libermann Lajos 
Székesfehérvár: Széchenyi u., vasúti átjáró 

+ Szolnok: vitéz Sebő György, műszaki ker. 
+ Szombathely: oge»QOOOO< f̂i®«<??OfcQÁ®Qfex 

Sopron: Lenek Samu utóda Varga Ferenc, 

Várkerület 117, 
Tiszafüred: Weiszmann József, kereskedő 

+ Törökszentmiklós: Lábassy-féle mezőgazd. 
Ipar- és Gépgyár r.-t 

Tiszaföldvár: Komondy Imre, kereskedő 
• Visegrád: Fő u., templom mellett 

Vác: Kiszner Márton, kereskedő 
Zirc: Rosenberger Mór, kereskedő 

kutak, + benzin lerakatok. 

-i 

Jászberény: Lehel szálló előtt 
Kál: Ritter vendéglő 
Szentgotthárd : Latzer Hugó 

.Universal" Nagymezö-u, 41. 
•Szombathely: Király ucca 21 
Kiskunmajsa: Csábi Mihály 
Ercsi: Fischl Lajos 
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G u m i j a v í t á s — Ú j futófelület 

Legjobb munka 

Legolcsóbb kilométer 

Legnagyobb teljesítmény 

VULKÁN i l 

99 
Gumijavító Rt. 

Csak Budapest VI, Rózsa-u. 90 és Mozsár-u. 12 
Telefon: Aut. 271-75 

Magyar Touring Club Automobil-Motorsport 
tagjainak előfizetőinek 

k ü l ö n á r e n g e d m é n y ! 
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G R Á F i S T I F T 
automobilok vezérképviselete: 

KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
T E L E F O N : A U T O M A T A 867-75, 8 6 6 - 8 0 

S z e m é l y a u t o m o b i l o k 

2 , 2 V a » 3 , 4 , 5 , 6 t o n n á s g y o r s -
t e h e r a u t o m o b i l o k 

K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k 

S p e c i á l i s j a v í t ó m ű h e l y 

N a g y a l k a t r é s z r a k t á r 

Kecskemét Táros oldalkocsis bajnoksága. 

B a j n o k : B A U E R J Ó Z S E F 

A R I E L 

Vezérképviselet : B A U E R J Ó Z S E F 
BUDAPEST VII., ELEMER-UTCA 41. TEL.: 396-40 

Motorosok! Figyelem! 

I 
Díjtalan téli garazsírozást 
nyújtok annak, aki 

téli generáljavítását 
nálam végezteti. 

Gondos műhelymunka. — Száraz garázs. — 

Központi fekvés. 

A vi lághírű Phe lon & Moore Ltd.*féle 

P A N T H E R és P A N T H E T T E angol 

motorkerékpárok vezérképviselete 

I 
Burghardt István 
motorkerékpár* és kisautójavító műhelye 

V I . , Kaz á r-u t ca 10. 

C £ e t í . 6 i l t o s C e g y c n t 

DUNLOP 
pájtcé&cidoCvefj/enf 

Vezérképviselet SCHWEITZER JÓZSEF ES FIA Vezérképviselet 

T*l«foa: Automata 292-36 S z a b a d s á g - t é r I S . ( T ő z s d e p a l o t a ) Telclons Automata 296-44 
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Automobil-Motorsport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megje len ik m i n d e n hó 10-ón és 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő : DÁRDAY-ABRIANI DEZSÓ dr. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest , VI., Rózsa-u. 111. sz „ IV. em. 

Te le fon : Automata 130-64. Hivatalos orak délelőtt í—1-lg. 

Postatakarékpénztár! csekkszámla : 84240. 

Előf izetési d i j a k : 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iaba : évi 35 sl l l lng 
Jugoszláviába : évi 800 dinár 

Csehszlovákiába : évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lel 

A külföldi előf izetésekben a postaköltség Is bennfoglaltat lk. 

Előfizetőinknek, Olvasóinknak 
és minden barátunknak 

Boldog újesztendőt kívánunk! Kívánunk jobb 

gazdasági viszonyokat, több pénzt, jobb utakat, jó 

átjelzéseket, mérsékeltebb vámokat az automobi-

lokra és motorkerékpárokra, a luxusadó teljes meg-

szüntetését, önálló Motorkerékpár Szövetséget és tel-

jes békét úgy a sportban, mint a kereskedelemben. 

Előfizetők! Olvasók! 
Lapunk 1930 január 1-ével V-ik évfolyamába 

lép. Négy munkában és küzdelemben elmúlt esztendő 
áll már mögöttünk. A roppant nehéz gazdasági viszo-
nyok folytán lapunkat nagy veszteségek érték. Ezen 
veszteségek sajnos, éreztették hatásukat az idei ősz 
folyamán. Tudjuk és érezzük, hogy lapunk nem állott 
azon a magaslaton, mint a múltban. Ennek oka, elte-
kintve a kereskedelem teljes pangását, az erkölcste-
len viszonyokban is magyarázatát lelte. Elszomorító, 
hogy az emberek szegény hazánkban mennyire sü-
lyedtek közerkölcs szempontjából. Százakra rúg 
azoknak a száma, akik előfizetési díjakkal egy, sőt 
másfél évvel tartoznak lapunknak. A lapot vígan át-
vették, azt soha le nem mondták, de a jelentéktelen 
félévi előfizetési díjat kitévő 10 pengőket bizony el-
felejtették beküldeni. Szerkesztőségünk ez évben 
497 előfizetőt volt kénytelen törölni. Ezt az ez-
rekre menő veszteséget bizony a lap kiállítása 
és tartalma nagyon megérezte. A jövőben mi is más 
szabályokat fogunk életbe léptetni. Követjük a kül-
földi lapok példáját. Ha az előfizetés lejárt és azt 
egyszeri felszólításra nem hosszabbították meg, a lap 
küldését beszüntetjük. Kivételt képeznek természe-
tesen régi, mondhatni négyéves előfizetőink, akik ki-
vétetnek a fentebb említett ú j nemzedékből. 

Miután egy lap megjelenése, jósága, tartalmá-
nak élénksége, illusztrációinak sokasága, a minden 
irányban való informáltság, mind, mind az anyagia-
kon múlik, nagyon kérjük olvasóinkat, régi előfize-

tőinket, újítsák meg mielőbb előfizetésüket, ne vásá-
rolják a lapokat egyenként, hanem fizessenek elő és 
támogassák továbbra is szeretettel azt a sajtóorgá-
numot, mely önzetlenül küzd a magyar automobiliz-
musért és amelynek minden vitán felül hatalmas ér-
demei vannak. Lapunk időnkénti pontatlansága szo-
rosan összefügg előfizetőink pontatlanságával. Mi jó 
pénzért jó lapot akarunk adni, de ha előfizetőink ál-
landóan késnek a jó pénz beküldésével, úgy pontos, 
jó lapot szinte lehetetlen adni. Akkor minden igyeke-
zet hajótörést szenved. Előfizetők támogassátok la-
potokat, propagáljátok azt körötökben. Ha mind-
egyik előfizető csak egy újabb barátot szerez szá-
munkra, úgy a lapunk tartalomban, terjedelemben, 
illusztrációkban egyszerre fog emelkedni és tényleg 
olyan olvasmányban lesz részetek, amely minden kül-
földi lapot pótolni fog. 

FIZESSETEK ELŐ MIELŐBB! 

A Rupert Karner emlékmű 
Örökké emlékezetes marad reánk, magyarokra az 

1928. évi Magyar Tourist Trophy, amikor egyik legked-
vesebb szomszédunk és barátunk, az osztrák Rupert Kar-
ner, „Der violette Teufel", aki nálunk tulajdonképpen 
előhírnöke volt a komoly motorozni-tudásnak, akit mél-
tán nevezhetünk első mesterünl .íek, a nemes küzdelem-
ben géphiba következtében a Budakeszi-úton bukott és 
néhány nap múlva itt Budapesten meghalt. 

Szerkesztőségünk röviddel a halálos baleset után el-
határozta, hogy egy emlékművet állít fel azon a helyen, 
ahol a végzetes baleset bekövetkezett. Az emlékmű fel-
állítása a Budakeszi-út rendezése miatt szenvedett kése-
delmet. 

Mire e sorok megjelennek, a Rupert Karner emlé-
kére olvasóink által felállított emlékmű már áll. Az obe-
liszken elhelyezett bronzplakett Rupert Karnert örökíti 
meg jellegzetes ülésében, mely oly sokszor vitte őt győ-
zelemről-győzelemre. A plakettet lapunk belső munka-
társa, Fekete Géza szobrászművész tervezte. Az emlékmű 
leleplezése az ünnepek után lesz, január hó elején, az oszt-
rák motorkerékpárosok résztvételével. A leleplezés napját 
annakidején a napilapok útján fogjuk közölni a magyar 
motoros társadalommal. Lapunk szerkesztősége ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik kegyes adományaik-
kal lehetővé tették az emlékmű felállítását. 

Az emlékműre a következő adományok érkeztek: 
Pengő 

Királyi Magyar Automobil Club 200 
Delmár Walter 50 
Gyöngy Pál 50 
Puch-képviselet 50 
Wolfner László 50 
Automobil-Motorsport szerk. 50 
„Nemzeti Sport" szerk. 40 

„Sporthirlap" szerk. 20 
Méray Motorkerékpárgyár Rt. 20 
Böckh János 20 
Bíró Jenő 20 
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Pengő Pengő 
Hartmann László 20 Jósika Jenő báró 10 
Zamecsnik—Légrády cég 20 Gosztonyi János 10 
Balázs László 15 Vigh Jenő 10 
Szénásy Alán 10 B. M. W. képviselet 10 
Blum és Polgár cég 10 Winter László 10 
Bruck Nándor és fiai 10 Mialovszky László 1 
N. N. képviselet 10 összesen: 716 

Az országúti 
autó- és motorkerékpárbalesetek okairól 

100.000 kilométeres tapasztalatok alapján 
írta: Déván István 

Az autó- és motorkerékpárforgalom állandó növeke-
désével kapcsolatban nagy arányokban nő Magyarorszá-
gon a balesetek száma. Nyáron a szezonban szinte na-
ponta hallunk árokbazuhant automobilokról, halálos bu-
kásokról, végzetes összeütközésekről stb. Mindenki a 
száguldó automobilról és motorkerékpárról beszél, de tu-
lajdonképpen senki sem világította meg észszerűen és biz-
tosan a balesetek okát. A lapok szidják az autót, az autó-
lapok szidják a gyalogost és a kivilágítatlan és rossz ol-
dalon hajtó szekeret, de egy tiszta tényeken alapuló vé-
dekezést az autó- és motociklibalesetek ellen még nem 
láttunk. 

Évek óta foglalkozom a forgalmi kérdésekkel. So-
kat túrázom és különösen sokat a Nyugaton. Ezek a túrák 
korántsem passzióim kielégítését szolgálják, mert bi-
zony pihenésnek sem mondható egy túra, ahol 5—6000 ki-
lométert kell megfutnunk 14—18 nap alatt. Ezek a túrák 
a szó szoros értelmében vett „tanulmányutak", melyek 
gyümölcse sohasem mutatkozik egyszerre, hanem bi-
zony, mint azt jelen soraim után az olvasó megállapít-
hatja, csak sok év után. Magam is voltam kezdő vezető, 
sőt bevallom, egy bizonyos ideig egészen kezdő. Velem is 
előadódtak olyan balesetek, amelyeknek nem szabad lett 
volna bekövetkeznie és amelyeknél csak az isteni gondvi-
selés mentett meg a komolyabb következményektől. 
Szinte magam előtt látom akkori hibáimat, szinte magam 
előtt látom az évek folyamán előállott változást énemben, 
vezetési rendszeremben és általában az egész gondolkozá-
somban, ami szorosan összefügg a veszélytelen autó- vagy 
m otorker ékpárvezetéssel. 

Bár tudom, hogy vezető kollégáimnak nem fog tet-
szeni Ítéletem, amikor megállapításommal az automobil-
vezetők összessége ellen emelek szót, hogy az autó- és mo-
torkerékpárbalesetek okainak 90 százaléka a vezetőkön 
múlik. A többi 10 százalék ered a gép esetleges hibájából, 
pneudefektből, valamint mások hibájából. Ha valaki ész-
szerűen, okosan, nyugodtan kezeli a kormányt, minden fi-
gyelme a volánnál van, tekintete az előteret kémleli és 
mindenre kész, akkor akár egész életén át el tudja kerülni 

a baleseteket és ha mégis jutna esetleg egy komoly hely-
zetbe más hibájából, akkor is a baleset jóval könnyebb 
lefolyású lesz, mint az egy hebehurgya, könnyűvérű ko-
molytalan vezetőnél bekövetkezne. 

Cikkem nem lesz rövid, mert keretében meg fogja 

találni az olvasó azt a módszert, ami 99 százalékban men-

tessé fogja tenni az országúti balesetektől. 

Kezdjük mindenekelőtt a „menetsebességgel". A 
kezdő, de sokszor a már gyakorlott vezető is, ha kiszaba-
dúl az országútra, ahol nincs rendőr, gyökeresen átválto-
zik. Száguld, különösen ha jó utakra kerül és társasággal 
van. Ilyenkor a 10—15 százalékkal doppingolt tachométer-
ben kéjeleg és teli tüdővel szívja a 110—120 kilométeres 
sebességet, ami tulajdonképpen nem több, mint jó 85—90, 
de mindenesetre túl sok „túratempónak". Ebben a se-
bességben egy normális túrakocsinál, már minden eset-
leges bekövetkezett vis major, vagy egyéb eseménynél a 
helyzet bizonytalan. 

15—20 napos túráim alatt, amikor naponta 250—400 
kilométert, néha még ennél is többet tettem meg kocsim-
mal, a fordulatszámot sohasem vittem 2000 fölé, ami a 
direkt sebességnél 60 kilométert jelentett. Nagyon szép 
és széles, nyílegyenes aszfaltútnak kellett jönnie, ami-
kor fordulat számmérőm 2500-ig emelkedett. Ez 75 ki-
lométert, de reális 75 kilométert jelentett. A 60—75 kilo-
méteres sebességben néha órákon keresztül mehettem, 
míg valaki leelőzött. Ilyenkor rendszerint nagy túrakocsi-
ról (Isotta-Fraschini, Austro-Daimler, Panhard-Levassor, 
Mercedes-Benz), vagy egészen gyors sportkocsiról volt 
szó. Hogy mennyire nem sietnek az emberek a külföldön 
jellemző, hogy viszont én ugyanebben a sebességben na-
ponta 25—30 kocsit bírtam előzni, amelyekről megállapí-
tottam, hogy 50—55 kilométeres sebességben rójják az 
országutakat. 

Mások és saját tapasztalataim után Ítélve meg a 
tényeket, kijelentem, hogy ha valahova biztosan el akar-
tam jutni és amellett időre, akkor sohasem erőltettem a 
sebességet. Budapest—Wien például circa 250 kilométer. 
Ezt a távot, ha az útviszonyok jók, kényelmesen meg le-

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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het tenni öt és fél óra alatt. Ennyire van szüksége a 

gyorsvonatnak is és ez körülbeiül 45 kilométeres átlagnak 

felel meg. Ezzel szemben minden alkalommal, ha azzal a 

szándékkal indultam el Budapestről, hogy ma gyorsan 

akarok Wienben lenni, akkor az 5 órából lett 7 óra. 

Száz kilométeren felüli sebesség egy túrán, illetve az 

országúton határozottan esztelenség. Ebben a sebesség-

ben túrakocsi már sohasincs úgy kézben, hogy hirtelen elő-

adódó baleseteket el tudjunk hárítani. Ilyenkor a fékek, 

bármilyen jók, nem foghatnak oly gyorsan, hogy métere-

ken belül megállhassunk. Magam ugyan nem tapasztal-

tam, de igen sok ismerősöm észleletei szerint, ha az em-

ber gyorsan kezd, sokkal hamarábban fárad és a túranap 

elején tartott átlag délutánra rendszerint a felére reduká-

lódik 

Szokjuk meg tehát, hogy az országúton a reális me-

netsebesség a „60 kilométer". Kevesebb lehet, de több 

sohasem. Nézzük ezekután, mik az észszerű vezetés felté-

telei. Kedjük az oldalbetartással. Azt a szabályt, hogy a 

haladó járművek kötelesek betartani a baloldalt, nem 

azért hozták, hogy az út közepén, vagy, mint igen sokan 

éppen az ellenkező oldalon haladjanak. Előfeltétel tehát 

az oldal szabályszerű betartása. Ez az oldalbetartás széles 

úton mindenkor a lehető legpontosabban betartandó. 

Külföldön széles aszfaltútakon a félvonal sokszor fehér 

színnel jelezve is van. így volt ez a Budapest—Alag kö-

zötti keramiton is az úttest megnyitásakor. A széles uta-

kon a jó vezető még a fordulóban is betartja a helyes ol-

dalt. Kivételt képeznek az erősen domborúra épített 

utak, ahol a bal, illetve jobb oldalon való haladás határo-

zottan kellemetlen. Ez esetben azonban, amint szembejövő 

jármüvet látunk megjelenni a horizonton, azonnal kime-

gyünk a balszélre. 

Mi az eljárás a szembejövő járművekkel való találko-

zásnál? Mindenekelőtt a kölcsönös udvariasság. Mindkét 

fél köteles amennyire lehet az úttest baloldalára húzódni, 

hogy a találkozás pillanatában megfelelő térköz legyen a 

két jármű között. A vadvezetők egyik sajátos tulajdonsága, 

hogy nem szeretnek kitérni. Üton-útfélen találkozunk 

automobilokkal, amelyeknek vezetője néha a legperfidebb 

módon kényszeríti a vele szembejövőt a legteljesebb kité-

résre. Ez gálád eljárás, amit minősíteni sem lehet. Ilyen-

kor szinte szeretnénk megállani, visszafordúlni, utána-

sprintelni a delikvensnek és elfogva, jól megtanítani az 

emberséges modorra. Sokszor már messziről észre lehet 

venni az efajta autókalózokat és ilyenkor a legokosabb 

lassítani és amennyire csak lehet, kitérni. Roppant kelle-

metlen a találkozás hasonló embereikkel esős csatakos 

időben, amikor a magyar országútak elsőrangú építése 

folytán igen könnyen megeshet, hogy lecsúszunk az útat 

szegélyező árokba. Sáros, csúszós úton tehát a találkozás-

nál mindenkor kettőzött figyelemmel vezessünk. Kettőzött 

figyelem követendő a lóval vontatott járművekkel való ta-

lálkozásnál is. Ilyenkor ajánlatos a legteljesebb lelassítás és 

kitérés. Nyitott kipuffogóval haladó automobilok, lóval 

vont járművekkel való találkozáskor igen okosan teszik, 

ha a kipufogót becsukják. Különösen óvatosan 

kell eljárnunk akkor, ha már messziről látjuk, hogy ijedős 

lovakkal van dolgunk. Ez esetben a legnagyobb óvatosság, 

lelassítás az előírás. Ajánlatos ilyenkor a szembejövő lo-

vakat némileg csitítani is, aminek a hatása a legtöbbször 

szembetűnően érezhető. A vad vezető nem lassít, nem 

zárja el a nyitott kipuffogót, nem csitít, hanem mitsem 

törődve elrobog. Neki mindegy, hogy a szekér a következő 

pillanatban az árokban van. Ő már régen túl van a ve-

szélyen. Van azonban eset, amikor a lovak már messziről 

észreveszik a közelgő automobilt, vagy motorkerékpárt és 

megvadulnak. Ilyenkor azután a vezető legtöbbször na-

gyon kellemetlen helyzetekbe kerülhet. Ilyen esetben ta-

nácsos megállani és bevárni, míg a kocsi elhalad. A lovak 

megvadulásának oka rendszerint egy előbbi találkozás 

folyománya. Éppen ezért az országúton a lehető legóvato-

sabban hajtsunk, különösen akkor, ha ijedős lovakkal ta-

lálkozunk. A jó autóvezető nemcsak magamagára, hanem 

mások testi épségére is ügyel. Ugyanígy a legnagyobb fi-

gyelemmel és humanitással kell viseltetnünk lovasokkal 

való találkozásnál is. Az nekünk sem mindegy, ha a talál-

kozás utáni pillanatban a megvadult ló lovasa, törött 

bordákkal fekszik az árokban. Mindig arra kell töre-

kedni, hogy az automobil elleni ellenszenvet csökkentsük, 

ökrösszekereknél az előbb említett rendszabályok elma-

radhatnak. 

Egy egészen külön kérdés az előttünk haladó járómű 

előzése. Automobilt, vagy motorkerékpárt csak akkor 

előzzünk, ha utunk sietős és menetsebességünk tényleg 

állandóan nagyabb, mint az előttünk haladó járómüé. Csak 

azért előzni, mert az előttünk haladó poroz, nem fair el-

járás. Ha egy előttünk haladó járóművet csak azért elő-

zünk mert az poroz, menjünk az előzés után legalább 2—3 

km.-t jóval sebesebben, hogy a távolság legalább annyira 

nőjjön, hogy az utánnunk jövő ne legyen kénytelen a po-

runkat nyelni. így mindketten jól jártunk. Az előzésnél 

mindkét félnek a lehető legnagyobb udvariasságot kel! 

tanúsítania. Ha mögöttünk dudajelt hallunk, azonnal hú-

zódjunk az út balszélére. A vad vezető, ha kocsija elég 

gyors, ilyenkor rendszerint belelép a gázba és marad az 

úttest közepén. De látunk olyan vezetőket is, akik helyet 

kínálva benyomják a „vollgázt". Ez a legperfidebb eljá-

rás. Ha a talajviszonyok nem elég kielégítők, az úttest 

csúszós, egyenetlen, túl domború, akkor a jó vezető nem-

csak hogy kitér a dudajelre, de lelassít és teljesen az 

út szélére megy, hogy veszélytelen előzést biztosítson an-

nak, akinek út ja „mindig azt kell feltételezni" valószínű-

leg sietősebb. 

Előzni mindig csak akkor előzzönk, ha az úttest sza-

bad. A jó vezető mindig megvárja, amig egy esetleg 

szemben jövő és már közel levő járómű elhalad és csaik 

akkor kísérli meg az előzést. Közbe tolakodni, a szembe-

jövőt, akinek az úthoz teljes joga van, lassításra, sőt 

megállásra kényszeríteni a legmodortalanabb eljárás. Ezt 

az autóművelt nyugati államokban sohasem látni. Az az 

úttest, amelyik két járómű részére készült, hármat veszély 

nélkül már csak a legritkább esetben bír ki. Ilyenkor tör-

ténnek a legveszélyesebb karambolok. A reális közieke-
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déshez szokott ember el sem képzeli, hogy akad vezető, aki 
ilyenkor befurakodik a ikét járómű közé. Ha tehát előttünk 
járómű halad, amit előzni akarunk, mindig először néz-
zünk széjjel és csak akkor előzzünk, amikor a szemközti 
oldal teljesen szabad. Ha szemközt járóművet veszünk 
észre, amely hasonló menetsebességgel közeleg, mindig 
várjuk meg, amíg az elhaladt. 

Az előzésnek vannak még igen fontos szabályai. So-
hase előzzünk porban. A por átláthatatlan és sohasem 
tudhatjuk, mi jön velünk szemközt. Ha feltétlenül előzni 
akarunk, várjuk be mindig az arra alkalmas pillanatot. A 
szélirány rendszerint változó, az út kanyarog és csaknem 
mindig adódik alkalom a veszélytelen előzésre. Ha más-
ként nem megy várjuk be a következő községet, ahol az 
előttünk haladó bizton lelassít és az előzés veszély nél-
kül vihető keresztül. 

Kanyarokban sohase előzzünk. Különösen áll ez be-
láthatatlan kanyarokra. Teljesen belátott S-kanyarok-
ban, megfelelő óvatossággal és dudálással előzhetünk, bár 
ez sem tanácsos, mert az előttünk levő kocsi a kanyar-
ból kivágódhat és már is árokban vagyunk. Ha az 
úttest jobbra fordul és beláthatatlan, úgy az előzés 
egyenesen öngyilkossági kísérlet. Ugyanígy az előzést so-
hase kíséreljük meg meg hegyhátakon (szamárhátakon), 
amikor a szembejövő járóművet csak a legutolsó pillanat-
ban vesszük észre. Ilyen helyeken általában a legfokozot-
tabb óvatossággal kell haladnunk még akkor is, ha előzés-
ről szó sincs. A vadvezető teljes gázzal rohan fel a domb-
tetőre és rendszerint az út kellő közepén hajt, nem is szól-
va, ho.gy forduló esetén vágja azt. Ilyenkor tehát a legna-
gyobb körültekintés és figyelem szükséges.. Az utolsó 25 
—30 méteren feltétlen lassítsunk és menjünk ki teljesen a 
balszélre. A figyelmes vezető ilyenkor még az ülésből egy 
kissé kinyúlik, felemelkedik, hogy előbb lássa meg az eset-
leg szemközt jövő járműveket. A túlzott óvatossá? sohasem 
árt. Erre lassan bár, de mindenki rájön! a saját maga 
kárán. ' \ - r, ° • 

Igen sok baleset következik be a helytelenül vett for-
dulók után. Rendszerint legtöbb árokba zuhant kocsit for-
dulókban látni. A vadvezető túlgyorsan rohan bele a 
fordulóba, a kocsi kiváeódik és kész a baj. A jó vezető 
lassan megy be a fordulóba és kocsiját kihúzatja abból. 
A gyors fordulóbarohanásnak nincs semmi értelme. 
A jó vezető tudja, hogy mi az a sebesség, amivel egy for-
dulót kocsijával venni lehet. Ezt mindenki lassan-lassan 
kocsiiával kinróbália és idővel tökéletesen kihasználhatja 
azt. Jó vezető, stabil, alacsonyan épített kocsival mérsé-
kelt kanyarokban könnyen tudja tartani az 50—60 kilo-
métert, tehát semmit sem veszít az átlagsebességéből. 
Különösen nagy figyelem szentelendő hegyes vidéken a 
vezetésnek. Itt a belátott és beláthatatlan fordulók egy-
mást váltiák, megnehezítve az utak keskenységével. Itt 
egy szabály van. Lassan, állandóan dudálva és a maxi-
mumig betairtva az oldalt. A dudálásnak szisztematikus-
nak kell lenni. A beláthatlan fordulókban egészen kis 
intervallumokkal dudálunk, hogy az esetleg szembejövő 
vezető figyelmeztetését meghallhassuk. Aki szünet nélkül 
dudál, az csak fél munkát végez és tulajdonképpen csak 
a szembejövőt figyelmezteti. Egészen szűk útrészeken 
simulni kell az oldalhoz, hagy az esetleg szembejövőnek 
legyen helye a találkozásnál. Ilyen helyien a sebességnek 
legfeljebb olyannak szabad lenni, hogy a kocsit egy méte-
ren belül nyugvó helyzetbe tudjuk hozni. 

A közlekedő kocsi legfontosabb szervei a fékek. Ha 
jó fékekkel rendelkezzünk, a váratlanul jövő balese-
teket is el tudjuk hárítani, A fékeket állandóan figyelnünk 

kell. A fékek kopnak, a huzalok utánaengednek, a fék-
pofákba olaj, vagy víz kerül, azokat tehát mindig kezelni, 
illetve jókarban kell tartani. A jó vezető mindig a fékeire 
fordítja a legnagyobb gondot. A fékeknek egyszerre 
é3 biztosan kell fogniok. A kocsinak a sebességét min-
dig a fékei írják elő. A jó vezető csak annyira engedi 
futni kocsiját, hogy adódó esetekben gyorsan meg tud-
jon állani. A féktávolság, mint tudjuk, a kocsi sebessé-
gével hatványozottan emelkedik. Hatvan kilométeren felüli 
sebességben a fékhatás bizony már erősen csökken. Ezért 
olyan helyeken, ahol hirtelen előadódó veszélyes helyze-
tekbe kerülhetünk, a sebességet a minimumra kell redu-
kálni. így szűk utcákban, szűkebb országutakon, tanyák, 
illetve házak előtt, tehenekkel, juhokkal, disznókkal és 
általában hajtott állatokkal való találkozásnál. A legna-
gyobb figyelmet és elővigyázatosságot azonban mégis a 
kiis gyermekek követelik meg. Ezeknek a gondolata ki-
számíthatatlan és legtöbbször indokolatlan. Itt csak egy 
módszer lehetséges. Lépésben hajtani. 

Igen ajánlatos időnként menetközben fékpróbákat 
tartani. Ez különösen akkor fontos, ha a talaj változik, 
így például, ha vizes aszfaltra kerülünk vagy agya-
gos talajra, igen okosan tesszük, ha azonnal kipró-
báljuk fékeink hatását és az iramot aszerint mérsékel-
jük. Ez esetben a vezető 100 százalékban megtett mindent 
kocsijának és életének biztosítására. Domborúan éoífcett 
országutaknál esős időben kettős óvatossággal kell haj-
tani. Ilyenkor különösen előzéseknél, sima vagy rossz 
profilú pneumatikokkal pillanatok alatt az árokban le-
hetünk. 

A balesetek egy hatalmas száma 'keletkezik figyelmet-
lenségekből. Vannak emberek, akik vezetés közben néha 
úgy beszélgetnek szomszédjaikkal, hogy a szó szoros ér-
telmében odafordulnak. Ilyen esetekben csak fél szem-
mel, néha azonban pillanatokig egyáltalában nem figyelik 
az előteret. Ilyenkor a baj szempillantás alatt bekövet-
kezhetik és a kocsi már benn van az árokban, vagy künn 
van az utat szegélyező réten és a legrosszabbat véve, egy 
fában vagy oszlopban. A legideálisabb, ha a vezető egy-
általában nem beszélget és tekintete mindig nyílegyene-
sen a kocsi előtt van. Ha a vezető beszélgetni akar, áll-
jon meg egy félórára és pihenjen. Ilyenkor azután be-
szélgethet. Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy ha va-
laki vezet, egyáltalában egy szót sem szólhat, csupán azt, 
hogy a beszélgetést a minimumra csökkentse. Sok ember 
vezetés közben babrál kocsiján, óráját igazítja, térképet 
néz stb. Ez a Legnagyobb esztelenség. Tessék egy pár 
percre megállani, vagy átadni legalább is a kormányt a 
mellettünk ülőnek és. a feltétlen szükséges munkát így 
elvégezni. Ugyanígy vagyunk a vidék szemlélésével. 
A vezető, sajnos, némileg hátirányban van a túrában, 
mart csak előre nézhet, a jobbra, vagy balra eső termé-
szeti szépségekben nem gyönyörködhet, mert egy kis el-
nézés és a következmények kiszámíthatatlanok. Az okos 
vezető adott esetekben megáll, körülnéz és tovább megy, 
vagy ha éppenséggel nem akar időt veszíteni, úgy pár 
pillanatra átadja a kormányt a mellette ülőnek, feltéve, 
ha az tud vezetni é3 szemlélődik. Legjobb azonban nyu-
godtan megállani. A szép vidéknek megtekintése minden-
nél többet ér és hacsak valaki nem üzleti ügyben utazik 
és időre kell megérkeznie, mindig szánjon rá egy pár 
órát és használja ki az adott pillanatokat. 

Lefelé sohase rohanjunk. A jó vezető lefelé bekap-
csolja azt a sebességi fokozatot, aimivel ugyanezen a he-
lyen felfelé vezetne és lassan halad előre, természetesen 
lába mindig a féken. Csak fékkel, kikapcsolatlan motor-
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Töltessen mindig 

Sphinx benzint! 
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nal menni lefelé esztelenség. Ilyenkor a fékek bemeleged-
nek és egy pár kilométer után már nem fognak. Ha azu-
tán most igazán szükségünk lenne rájuk, cserben hagynak 
és kész a baj, mely sok esetben katasztrófáiig lehet. A 
gyertyák elolajosodását úgy gátoljuk meg, hogy időnként 
pár pillanatra kinyomjuk a kuplungot és a motort jól 
megtúráztatjuk. Inkább egy gyertyacsere a völgymenet 
végén, mint füstölgő, bemelegedett fékek, vagy egy lezu-
hanás a mélybe. Lefelé a jó vezető kettőzött figyelemmel 
vezet és sohasem engedi kocsiját azon a sebességen túl, 
amidőn a megállás részére már nem biztos. 

Igen sokszor baj származik abbóT, hogy az ember más 
életét, sokszor egy kutya, macska, vagy más háziállatról 
is lehet szó, akarja menteni és maga kerül bele a legkelle-
metlenebb helyzetbe. Hirtelen akar kitérni, és a követke-
ző pillanatban benn van az árokban, vagy egy", útszéli 
fában. Ennek sohasem szabad bekövetkeznie. Jó vezető, ha 
az előtérben emberek, biciklisták, háziállatok, kutya, 
macska, csirkék, libák mozognak, mindig lelassít. Sajnos 
ma még Magyarországon az a helyzet, hogy az emberek 
fegyelmezetlenek, a falu főutcája tele van háziállatokkal 
és egyelőre még az automobilistának kell vigyázni. A jó 
vezető nem gázol el háziállatot, a vadvezető, ha hazatér 
eldicsekszik vele, sőt sportot űz ebből. Ez a különbség a 
kettő között. Sokszor láttam eseteket falvakban, amikor 
az úton jövő paraszt határozottan megköszönte, hogy vi-
gyáztam az előttem gágogó libákra. Ellenesetben megát-
kozott volna és egyben az ellenszenv, ami az automobillal 
szemben benne fennáll, megkétszereződött volna. Foko-
zottabb óvatossággal kell hajtani falvakban vásárkor, bú-
csúkor, vagy egyéb ünnepélyes alkalmakkor, mint felvonu-
lások, menyegzők, vallásos körmenetek, stb. 

A vasárnapi szórakozását végző kerékpáros ma ha-
tározottan a magyar országutak egyik legkellemetlenebb 
jelensége. Kerékpározni nem tud, a közlekedési szabá-
lyokról fogalma sincs és a lehető legkellemetlenebbül im-
bolyog egyik oldalról a másikra. Itt tehát a balesetek na-
pirenden vannak és azok elhárítása igazán csak a vezetőn 
múlik. Ezen ma még másképpen segíteni nem lehet. Idő-
vel a forgalom megnagyobbodásával és az országúti 
csendőrség felállításával amúgy is meg fognak szűnni. Az 
országúton egymás mellett haladó két kerékpáros, ha rá-
dudálunk, legtöbbször úgy tér ki, hogy egyik a baloldalra, 
a másik a jobboldalra cikázik. A rendhez szokott ember 
azt hiszi, hogy mindketten az út baloldalára fognak hú-
zódni, tehát már eleve jobbra tér ki. Ha azután nincs 
meg a lélekjelenlét, nincsenek jó fékek, vagy tul nagy 
volt a sebesség, bekövetkezett a katasztrófa. Tehát von-
juk le a resumét: Gyermek, biciklista, háziállat, lovas-
kocsi, lovas előtt lassítani és teljes éberséggel figyelni, 
amig el nem haladtunk mellette. 

Nagyjában a fentiek lennének azok, amit minden 
automobilistának és motorkerékpárosnak szigorúan be 
kell tartani. Van azonban a fentemlítetteken kívül még 
igen sok apró jótanácsom azok számára, akik kifutnak az 
országútra. Mindenekelőtt nagymérvű kiméletet kell ta-
núsítani az útépítőkkel szemben. Meg kell gondolnunk, 
hogy miattunk dolgoznak. Ha az úttest poros, lassítsunk 
le ilyenkor a minimumra. 

Tipikus magyar jelenség a derékszögben elhajló or-
szágút. Ez alapjában még nem volna baj, de igen sok-
szor megesik, hogy az orientációt az automobilista szá-
mára könnyebbé tevő telegráfpóznák továbbra is meg-
tartják egyenes irányukat. Aki tehát nem vezet kellő 
éberséggel, könnyen azon veszi magát észre, hogy benn 

van a búzaföldön, vagy kukoricában, ami még a jobbik 
eset, mert ugyanígy az árokban is lehet. 

Kettőzött figyelem fordítandó a vasutátjárókra. A 
gondozatlan vasútátjárók, le nem eresztett és kivi-
lágítatlan sorompók hatalmas százalékát okozzák az 
automobileseteknek. Ezek ellen csak a legnagyobb óvatos-
ság és figyelem az ellenszer. Nappal éles szem, éjjel ki-
tűnő reflektor. Ha ez nincs, ne is menjünk ki éjjel az 
országútra. '' 

Igen sok baleset következhetik be a pneudefektek 
folytán. Általában a pneura mindig kellő gondot fordít-
sunk. A megkívánt nyomásnak mindig meg kell lenni. 
Ez nemcsak a pneu élettartamát hosszabbítja meg, de 
egyenletes, biztos menést is biztosít a kocsinak. Lapos, 
puha pneukkal biró kocsinál a kormányzás bizonytalan. 
A kocsi ide-oda imbolyog, fordulóknál kifarol és nagyon 
könnyen következhetik be a baleset. Ugyanígy lehetőleg 
kerüljük a nagyon lefutott köpenyekkel való túrázást. Ez 
különösen nedves időben katasztrófális lehet. Lapos, 
egyenetlenül felfuvott és sima vagy rossz profillal ren-
delkező pneuk a kocsi stabilitását 50 százalékkal csök-
kentik. 

Különös figyelem, fordítandó még a hidakra és buk-
kanókra. Magyarországon még igen sok olyan átjáró, 
vagy híd van, ami erősen kiemelkedik az országút szint-
jéből. Bár ezek a bukkanók lassan eltünedeznek, hála az 
Államépítészeti hivatalok munkájának, sajnos még van 
belőlük elég. Sok automobilista kéjeleg bennük és esze 
ágában sincs előttük lassítani. Néha ezek a bukkanók 
sokkal nagyobbak, mint az ember gondolja és megesik, 
hogy a kocsink utána hatalmasat repül. Ilyenkor követ-
keznek be azután a rugó és váztörések, melyek ha nem 
is mutatkoznak pillanatnyilag, egyszer előkerülnek és a 
legkellemetlenebb helyzetbe hozzák/ a hónától esetleg-
messze járó kocsitulajdonost. Előfordultak már esetek, 
amikor egy ilyen bukkanó után a talajfogáskor megrán-
tódott a kormány és a következő pillanatban a kocsi már 
az árokban volt. Ugyancsak magyar specialitás az or-
szágútakon a hidakat kettéválasztó gerenda. Ez ellen 
semmi panaszunk nem volna, ha a hid megfelelő széles-
séggel bírna. Jelenleg azonban csak arra jók, hogy meg-
sértsék a kocsik alsó részét. Különösen éjjel veszedel-
mesek, mert nehezen láthatók. Nem egy karter, akkumu-
látor és egyéb mélyebben fekvő kocsirész sínylette már 
meg ezt a különös magyar specifikumot. 

A balesetek egy hatalmas százaléka származik abból, 
ha a vezető kissé többet ivott a kelleténél. Jó automobi-
lista egyáltalában nem iszik. Az alkohol még a legkisebb 
mértékben is erősen befolyásolja a körültekintést és 
ilyenkor a vezető rendszerint belemelegedvén, gyorsab-
ban fog hajtani és bravúros vezetésre hajlamos. Spitzes 
állapotban lévő vezető kocsijába sohase üljünk be, mert 
sohasem lehet tudni, mit hoz a jövő. A vasárnapi tömeg-
balesetek nagy hányada származik a vezető ittas, vagy 
kissé becsípett állapotából. Este, ha nem kell, ne igen hajt-
sunk. Ez mindig veszedelmet rejt magában. Sokan ugyan 
jobban szeretnek este, illetve éjjel utazni, ez azonban 
sohasem olyan biztos, mint a nappali út. Az automobil 
nem jár síneken és bármilyen jók a szemeink, éjjel min-
dig lehetnek meglepetések. Jó duda, kitűnő fékek, első-
rangú reflektor és helyén az ész. Ezek a főtényezők, ame-
lyek a könnyen adódó baleseteket elhárítják. Aki fenti 
fejtegetésemet figyelemmel el fogja olvasni és magát 
tartani is fogja az elmondottakhoz, úgy bizony egy ember-
öltőn át eltúrázhat, anélkül, hogy a legkisebb inci-
dens érné. 
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Felfelé a Col d'Aubisque-ra (1710 m). Arrens éis Eaux-B onnep között. Ereszkedő ködben és esőben készült felvétel. 

Pneu Cordatic. Klisé Freund. Déván István felvétele. 

.4 Route des Pyrenées egyik szakaszán lévő Col ae Peyresourde (1583 m) egyik kiszélesített hajtüfordulója. 

Pneu Cordatic. Klisé Freund. Déván István felvétele. 
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A Col de Puymorens (1915 m) egyik tökéletesen kiépített hajtüfordulója a hágó és Ax-les-Thermes között. 

Pneu Cordatic. Klisé Freund. Déván István felvétele, 

Vcusúti átjáró Perpignan és Bourg-Madame közötti útvonalon (Haute-Pyrenées 

Pneu Cordatic. — Klisé Freund. (1579 m) vQZető út. 
Előtérben a Col de la Perche-re 

Déván István felvétele. 
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Egy £}él a l*yreneusolcban 
Nyolc-tíz napot szándékoztam tölteni a francia 

Alpokban, az úgynevezett Haute-Savoyban, de miután 
egy szépnek remélt reggelen arra ébredtem, hogy zuhog 
az eső, ami a felső régiókban, tekintettel az erősen lehűlt 
hőmérsékletre, már hó volt, elhatároztam, hogy amilyen 
gyorsan csak lehet, elhagyom az Alpokat és le a Pire-
neusokba. Avignonnál tényleg kijöttem a felhőkből és a 
pompás francia aszfalton, este hatra befutottunk Mont-
peülierbe, égy, a tengerparttól 12 kilométernyire fekvő 
francia városkába. Kezembe vettem először az AIACR 
kiadmányát a klubhotelekről, ahol tudniillik olcsó garage 
és olcsóbb (10—20% engedmény) szállás kapható. Ezek 
a klubhotelek arról nevezetesek, hogy rendszerint a leg-
drágábbak és hiába adnak 
nekem, tegyük fel a 100 
frankos számlából 10 frank I 
engedményt az igazolványom = 
felmutatásakor, amikor egy g 
sarokkal odébb a nem klub- g 
hotelben az egész számlám g 
60 frank. Elővettem tehát a g 
szokásos módszert. A kocsi- g 
mat leállítottam a főtéren, az g 
egyik exponált ponton, lehe- g 
tőleg úgy, hogy a rendőr is g 
lássa és megindultunk kira- g 
katokat nézni és közben jó g 
és olcsó hotel után szag- g 
Lászni. Rájöttem, hogy ha va- g 
laki olcsón és amellett jól g 
akar túrázni, bizony, nem g 
kell magát szégyelnie és g 
mint az üzletkötéseknél g 
„mindent írásban", itt bi- g 
zony mindent előre meg kell g 
kérdezni. Eddig soha életem- g 
ben sem jutott az eszembe, g 
hogy egy hotelportástól meg- g 
kérdezzem, mennyi a szoba : 
ára, most azonban a felesé- g 
gem unszolására, aki úgylát- g 
szik, több üzleti szellemmel g 
bír, mint én, mindig ez volt g 
az első kérdés. Az ember nem I 
is hinné, mennyit lehet | 
ekképpen megtakarítani. Mi-
kor az ember a drága árak 
miatt már sarkon akar fordulni, akkor derül ki, hogy bi-
zony, fele árért is van szoba, ami semmivel sem rosszabb 
az első ízben említettnél. Sőt megvallom azt is, hogy al-
kudni is lehet vígan. Meg kell jegyeznem, ho'gy cikkem 
e részét nem azok számára írom, akiket az Isten, vagy a 
papa annyi pénzzel ereszt az útnak, hogy nekik egészen 
mindegy, mit kérnek utólag a szobáért, hanem az autóval 
rendelkező középosztály számára, akiknek bizony meg kell 
nézni, mennyit adnak ki, mert meg kell mindig gondol-
nunk, hogy ha vigyázunk és takarékoskodunk, akkor 
2—3 nappal tovább maradhatunk és többet látunk. A séta 
hamarosan meghozta gyümölcsét és a Royial-Hotelben 
(Eaux Ghaude et Froide—Chauffage Centrale—Salle de 
Bains) 40 francia frankért egészen elsőrangú helyet 
kaptunk. Magyar pénzben 10 pengő. A Diner ugyanott 
egyike volt a legérdekesebbeknek, amit valaha is ettem. 
Körülöttünk a legexótikusabb alakok A mellettünk levő 
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asztalnál három néger, előttünk két turbános marokkói, 
odébb más afrikai népfajból származók, idegenlégionis-
ták, amerikaiak, sőt még kínai is akadt. Később három 
egészen fehérruhás trópusi sisakos úr jelent meg. Alkal-
masint most mennek le Afrikába vadászni, mert nagyon 
tiszták voltak és az arcszínűk még nem vallotta az ellen-
kezőt. A hétfogásos Diner, kezdve a hatalmas vörös 
Langouste-tól a vanília krémig, sem került többe két sze-
mélyre 40 franknál, ami szintén csak 10 pengő. Ezért a 
vacsoráért Budapesten minimum 25—30 pengőt írt volna 
össae a pincér. 

Másnap reggel bár csak kilenckor startoltunk, már 
délelőtt tizenkettőre lenn voltunk Perpignanban (130 

km), a Pyreneusok keleti 
szélénél. Bejártam az egész 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Alpokat, a Kárpátokat, az 
^ Appeninekben, sőt a Balkán 
g egyes helyein is voltam, de 
g mégis mindig roppant kí-
g váncsi voltak a Pyreneusok-
g ra^ Háromezer méteren fe-
g lüli csúcsaikat tekintve, azt 
g gondoltam, hogy felveszik a 
g versenyt a középeurópai he-
§ gyekkel. Őszintén szóivá, csa-
l i lódtam. A Pyreneusokat 
g Svájccal és Tirollal, no meg 
g az észak-olasz és francia Al-
g pesekkel egy napon még em-
g líteni sem lehet. Nem taga-
g dom, láttam nagyon szép 
g vad és impozáns részleteket, 
g de hol maradtak mindezek a 
g Mont-Blanc, a Matterhorn, a 
g Jungfrau, a Bernina, az Ort-
g ler, a Meige panorámáitól, 
g hogy csak néhányat említsek, 
g Bár a magasságok, te-
g kintettel arra, hogy minden 
j a tengerszíntől veendő, hi-
g ezen a Pyreneusok nyúlvá-
g nyai Nyugaton is, Keleten is 
g egészen az Atlanti Óceánig, 
= illetve a Földközi-tengerig 
| nyúlnak, elég tekintélyesek, 

mégsem mutatják azt a jel-
leget, amit az Alpesekben 

látunk. A Pyreneusok hegylánca kiterjedését tekintve 80 
százalékban Franciaországban fekszik. A hegylánc 
hossza a Földközi-tengertől az Atlanti-Oceánig 
körülbelül 400 kilométer. A Pyreneusok két csoportra ta-
golhatok. Az északi, az alacsonyabb, az úgynevezett Bas-
Pyreneés és a magas déli rész a Haute-Pyreneés. A Bas-
Pyreneés keleten Narbonnenál kezdődk és a Carcassone— 
Mirepoix—Pamiéres—St. Girons—St. Gaudens—Montre-
jau—Bayonne — Lannemezan—Tarbes— Pau—Orthez— 
Peyrenorade—Biaritz-vonallal az Atlanti-Óceánnál végző-
dik. Alacsony dombvidék, állandó panorámával a Pyreneu-
sokra, melynek itt-ott hóval és jéggel fedett csúcsai a nap-
fényben kikandikálnak a hatalmas masszívból. A Pyreneu-
sok szebb része feltétlenül a Haute-Pyreneés, melyet a 
franciák igen ügyesen a „Route des Pyreneés" útvonal-
lal szeltek át. Ez az útvonal tulajdonképpen nem más, 
mint egy védelmi vonalnak a stratégiai útja. A Pyreneu-
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sok ugyanis legmagasabb csúcsaikkal és gerincükkel a 

francia-spanyol határt alkotják. Ennek a vonalnak az 

összekötő párhuzamos főútja a „Route des Pyreneés". A 

hossza, kivéve a nyugati alacsonyabb részt, amit meg-

nézni már nem fontos, 6—700 kilométerre tehető. Az 

autótúrista szempontjából legnagyobb hibája, hogy sehol 

sem merészkedik a magas csúcsok közelébe, hanem azok 

mögött marad egész hosszában. Az útba eső hágók tulaj-

donképpen nem mások, mint a Pyreneusok Kelet-Nyugat 

felé húzódó gerincéből északra kiágazó nyúlványokon ke-

resztül vezető utak. Ez az oka azután annak is, hogy a 

hágók magassága, kivéve egy esetet (Tourmalet), nem 

haladja túl a 2000 métert. A fentebb említett ok miatt a 

panoráma szempontjából messze elmaradnak az Alpesek 

hegyi útjai mögött. A Pyreneusok legszebb és legmaga-

sabb csúcsai, melyek nyáron át is fehérek és gletscherek-

kel vannak körülvéve, mind igen messze (30—40 km) es-

nek az autóval járható utaktóL így a Luchon-Superbag-

nerestől délre eső Maladetta (3312 im), a Pic D'Anéto 

(3404 m) , a nyugatabbra eső Pic de Vignemal (3298 m) , 

mind nagyon távol vannak a Route des Pyreneéstők Az a 

helyzet, ami például a Furkán, a Stilfser-Jochon, a Toná-

léban, a Lautareten, a Bernina-hágón és másutt előáll, 

hogy az autótúrista az örök hóval fedett csúcsokkal köz-

vetlen közelségbe jut , a Pyreneusokban ma még teljesen 

kizártnak tekinthető. 

Hátránya a pyreneusi hágóknak és általában az egész 

hegycsoportnak, hogy nagyon kopár. A vegetáció, dacára 

annak, hogy a tengerszín feletti magasság sokkal alacso-

nyabb, mint az Alpokban, sokkal hamarább szűnik meg. 

A Pyreneusokban például vannak 1600—1700 méteren 

fekvő utak, ahol jobbra-balra mást, mint csenevész füvet 

nem látunk. A fenyő aránylag kevés. A lomblevelű fák 

nagyon magasra nyúlnak, de viszont ahol megszűnnek, ott 

megszűnik a fenyő is. A hágók külön érdekessége, hogy 

sehol sem látunk Hospizot, vagy egyéb Hotelt, ami a ti-

roli és svájci, de általában az alpesi hágókat jellemzi és 

nekik e'gy bizonyos intim, meleg jelleget biztosít. Ha erről 

az oldalról figyeljük a pyreneusi hegyi átjárókat, úgy arra 

a konklúzióra jutunk, hogy azok, dacára sokkal kisebb 

magasságaiknak, sokkal vadabbak és elhagyatottabbak, 

mint az alpesi hágók, hol vad és fenséges tájak között, kö-

zel a 3000 méteres magasságokhoz, sohasem érezzük ma-

gunkat annyira elhagyatottnak, magunkra maradottak-

nk, mint a Pyreneusokban. Utamon megtörtént, hogy 

25—30 kilométeren sem embert, sem állatot, sem házat 

nem láttam. A hágók tetején legfeljebb egy tábla áll, 

mely a hágó nevét és a magasságát jelzi, más semmi. 

Az üdülőhelyek rendszerint nagyon lenn vannak. 

Ugylátszik, a franciák nem szeretik a nagy magasságo-

kat. Az egész Pyreneusokban csak két magaslati 

gyógyhely, illetve üdülőhely található. Az egyik 

Superbagnéres (1900 m), mely a 630 méter magasan 

fekvő Lunchonból közelíthető meg fogaskerekűn, de, saj-

nos, autóútja nincs, a másik a spanyol oldalon fekvő 

Panticosa, melynek magassága 1650 méter és legközelebb 

a spanyol Jacahoz fekszik Ennek kitűnő autóútja is van. 

A többi fürdőhely magassága mind az 1000 méteren alul 

marad. A Pyreneusok egyik főélőnye, ami különben álta-

lában Franciaországot jellemzi, az utak jóságában kere-

sendő. Az utak kitűnőek. A völgyekben levő utak kivétel 

nélkül aszfalt vagy más bitumenmasszából készültek. 

Általában egészen simák és még esőben sem csúsznak. A 

Bas-Pyreneés nagy fővonalai egészen szélesek, míg a 

magasabb Haute-Pyrenesésben keskenyebbek, de két 

kocsi csaknem mindenütt elfér. Azokon a hágókon, melyek 

francia-spanyol főátjárót képeznek, mint a Col de Puy-

morens és a Col de Somport, az út a legmagasabb pon-

ton is megfelelően széle3, egészen kis emelkedési százalé-

kokkal, azonban a Route des Pyreaieésbe tartozó kisebb 

hágókon bizony az utak állapota a többi francia útéhoz 

viszonyítva, még nagyon sok kívánnivalót hagy hátra. 

Néhol a hágó legmagasabb pontján, a legvadabb vidéke-

ken is láttam kilómétereken keresztül aszfaltutakat, né-

hol viszont a legkomiszabb törmeléken kellett átdolgoz-

nunk magunkat. A maximális emelkedések a kis hágókon 

bizony sok helyütt elérik a 17—18 százalékot is, sőt a leg-

nagyobb Pyreneus-hágón, a 2114 méter magas Col de 

Tourmaleten az utolsó rövid darabon a 20 százalékot. 

Sajnos, a két nappal előtte esett 30—40 cm-es hó miatt 

a Toarmalet alján már a „Fermée" tábla ott állott és így 

kénytelen voltam kihagyni utamból és impresszióimat 

csak a feltűnően intelligens bask parasztok bemondásai 

alapján megírni. A pyreneusi parasztok egészen intelli-

gens emberek. Az első szóra gondolkodás nélkül rávág-

ják, mi az illető vonalon a maximális emelkedés és min-

denütt a legpontosabb adatokat szolgáltatták az út álla-

potára vonatkozólag. 

A Pyreneusok legtöbb hágója kelet-nyugati irányú, 

kivéve azokat, amelyek a Franciaországból Spanyolor-

szágba való átjutást teszik lehetővé. Ezek a Carcassone 

és Bourg-Madame közötti Col des Oasteillou (1714 m), az 

Ax-les Thermes és Bourg-Madame közötti Col des Puy-

morens (1915 m) , a Pau-Jaca vonalon fekvő Col de Pour-

tatet (1792 m) és a legszebb francia-spanyol átjáró, az 

1632 méteres magas Col de Somport, mely ugyancsak 

Jaca és a francia Oloron között épült. A Somporttól nyu-

gatra épült és észak-déli irányt mutató alacsonyabb fran-

cia-spanyol átjárók, mint a Col de Ibaneta (1057 m), a 

Col de Velate (888 m) , a Col de Maya (712 m) , a 612 

a bőrruházat vezető világmárkája! 
*»IUI*"«llü',*»liII"""lllI*'*"IIin"tHII'"nili""Mllli* •MIII»'""lfHi,,<lllli,,M||I<'ni|||<*M||||i'*ii|Hi,,«lltlT"ii|||i"i|[iii"i|||iJ"i|j||i''iiii|i'«iill|i»,i||i|i'ni|0«* 

Kérje mindenütt a RALSON férfi-, női- és gyermekbőrkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, bőrsapkát és autóhaubét. 

Nagy választék, legdivatosabb s legfinomabb kivitel. 
) Motorkerékpárosok ! Vegyetek K A R N E R-mellényt! 

A legcélszerűbb úgy a versenyeken, mint a túrákon. 
Magyarországi vezérképviseld: 

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 

/  (Máictprocf\ 
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Országúton, 
sebességi ve rsenyeken , 
megbízhatósági túrautakon 

és szál l í tójárműben 
m i n i M 

helyen áll 

K i á l l í t á s i t e r e m : 

Budapest, IV., Váci-u. 1-3 

LODGE -GYERTYA 

URALTA A VILÁGVERSENYEKET! 

LODGE -GYERTYÁT 
HASZNÁLT A SCHNEIDER-TROPHY GYŐZ-
TES ANGOL REPÜLŐ 575.539 KILOMÉTERES 
SEBESSÉGET ÉRVE EL! 

LODGE •GYERTYA 

G Y O Z O T T ! 
MAGYAR TT 

250 kcm, 350 kcm, 500 kcm 
OSZTRÁK TT 

175 kcm, 250 kcm 
DÉLAFRIKAI TT 

175 kcm, 600 kcm 
BROOKLAND 200 MILES SIDECAR 
RACE 600 kcm 
NÉMET TT 

250 kcm, 500 kcm, 1000 kcm 
FRANCIA GRAND PRIX 250 kcm 
CSEHSZLOVÁK GRAND PRIX 

250 kcm, 350 kcm 
BELGA GRAND PRIX 

175 kcm, 250 kcm 
MAGYAR GRAND PRIX 

250 kcm, 500 kcm 
NÉMET GRAND PRIX 250 kcm 
OSZTRÁK GRAND PRIX 

250 kcm, 500 kcm, 1000 kcm 
SVÉD TT 250 kcm, 350 kcm 
ANGOL LIGHTWEIGHT TT EZEK EREDMÉNYEK, AMELYEK BESZÉLNEK! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

BIRÓ JENŐ 
BUDAPEST. VI. KER., LISZT FERENC-TÉR 2. SZ. 
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méter magas Col d'Ispegny és a Col d'Osquich (501 m) 
egészen jelentéktelenek. A Puymorens és a Somport a 
legszebb és legjobban kiépített átjáró, maximális 5—6 
százalékos emelkedéssel és nagy sugarú fordulókkal. 

Utamon Perpignannál kezdtem a Pyreneusokat. Ez 
a vidék, mely a francia Provence-al határos, teljesen 
szőlőtermelő. A szőlő nincs felfuttatva a karóra, mint 
nálunk, hanem bokor alakjában nő. Kilométerekre csak 
szőlőbokrot látunk. A falvakban éppen akkor volt a szü-
ret ideje. A gépek útján a must kisajtolása után vissza-
maradt cefre egész hegyeket alkot és átható bűzzel tölti 
el az egész falut. Ezt a cefrét itt, mint később láttuk, a 
földek trágyázására használják. A Perpignan—Bourg 
Madame részen láttunk igen érdekes falvakat, köztük 
egyet, mely egy hegyes tűzhányóhegyszerű emelkedést 
borított be. Egy cukorsüvegalakú falu. Ilyet még soha 
életemben nem láttam. Sajnos, nem vehettem le, mert a 
világítása sehogysem volt megfelelő és órákba tellett 
volna, míg egyszer egy megfelelő pillanatot elcsíphettem 
vona. Az első hágó, melyet érintettem, a Col de la Perche 

volt (1579 m). Tekintettel arra, hogy a tengerparttól 
jöttem, az emelkedés bizony 1579 méter volt. A túloldalon 
épült Bourg-Madametól 30 méternyire volt a spanyol 
határ. Délután 4-re értem be Bourg-Madameba vasárnap. 
Itt úgylátszik az a fő vasárnapi szórakozás, hogy az em-
berek átmennek sétálni Spanyolországba, a 300 méter-
nyire fekvő Puigcerda városba. Minket ie szó nélkül át-
engedtek. Bourg-Madame igen fontos hely. Aki Párisból 
akar Barcelonába, vagy Spanyolország más keleti part-
ján levő városba menni, az mind itt megy keresztül. A 
Hotel de la Paix előtt, mely a falu egyetlen, de jó kis 
Hotelje, nagy tábla áll: Páris 850 km, Toulouse 180 km, 
Frontié re d'Espagne 0.2 km. Most, hogy a barcelonai ki-
állítás nagy látogatottságot eredményezett, a forgalom itt 
is meglehetős nagy. Két nagy „D" jelzésű pompás német 
Horch áll kocsink mellett a garagéban, majd este egy 
Type Nürburg „Mercedes-Benz" is érkezett. Mindannyian 
berlini kereskedők, akik a barcelonai kiállításról jöttek 
haza. Déván István. 

(Folyt, köv.) 

Csak a vámok hatalmas redukciója és a luxus-
adó teljes eltörlése mentheti meg 

a magyar automobilizmust 
A tönk szélén áll minden, ami a motorral összefügg — Teljes pangásnak indult az autókeres-
kedelem — Sorra bocsátják el alkalmazottaikat a képviseletek - Sorra zárják be ajtaikat 
az autó- és motorkerékpárkereskedök - Redukció az egész vonalon — A javítóműhelyek 
munkanélkül állanak és ha az állam rövidesen nem látja át a helyzetet, meghal minden 

Rövid pár hónap előtt, még sokan azt mondották: 
„Itt a tisztulás ideje!" Tul sok a képviselet, tul sok a ke-
reskedő, tul SOK a javítóműhely! Lehet, hogy pillanatnyi-
lag igazuk volt. Most itt a tisztulás, de jaj, vigyázzunk, 
hogy mindannyian rajta ne vesszünk. A mai helyzetnek el 
kellett jönnie, ei kellett jönnie azért, hogy okuljunk, ta-
nuljunk belőle. De most már elég. Ha a helyzet nem válto-
zik, rettenetes időknek nézünk elébe. Az egész automobil-
kereskedelem, az egész vele összefüggő ipar a szó szoros 
értelmében haldoklik. Az okok mélyrehatók. Egyrészt 
szorosan összefüggnek az ország nehéz gazdasági helyze-
tével és a bizonytalan politikai állapotokkal. Az államot 
óriási terhek nyomják. Tul sok az intellektuel elem. Tul 
sok ember van koncentrálva Csonkamagyarországra, 
melynek javarésze, mondhatni, ellenszolgáltatás nélkül él 
az államból. Másrészt helytelen a vámpolitika. Nálunk 
még ma is azt hiszik, hogy az automobil, a motoros járómű 
luxus és mindenki, aki motorral, autóval rendelkezik, az 
már eo-ipso gazdag ember, annak adóját már eleve asze-
rint rójják ki. Azt mindenki elfelejti, hogy az autó, a 
motor ma már nem luxus, hanem egy fontos közszükség-
leti cikk, a közlekedés és a kereskedelem legfontosabb 
eszköze és létünk egyik legnagyobb ütőere. Mennél több 
egy országban a motorikus járómüvek száma, mennél 
több embernek van ma motorikus járómüve, annál gazda-
gabb, annál életképesebb, annál mozgékonyabb az ország. 
Ma rövidlátó politika az autónak luxusként kezelése 
és hatalmas vámokkal való távoltartása az országtól. 
Nézzük mi történik körülöttünk? Ausztria és Csehor-
szág, dacára fejlett automobiliparának, amihez képest a 
mienk csak próbálkozás, eltörli a kontingentálást, Romá-
nia amúgy is jóval alacsonyabb vámtételeit leszállítja, 
Jugoszlávia pedig, melynek miniszterelnöke úgylátszik a 
legmodernebb és legmesszetekintőbb az összes között, el-

törli a vámokat. Autót akarok látni! mondotta. Mennél 
több autó van az országban, annál több embernek adok 
munkát, annál több ember jut kenyérhez és annál több 
a biztos adóalany, nem is szólva arról, hogy Isten ne 
adja, egy háború esetén micsoda óriási értékkel rendel-
kezem. 

Mi a mai állapot? A vámok és az adók az automo-
bilra és motorkerékpárokra oly magasak, hogy egy, a ke-
reskedőtől megvett autó, melynek ára a luxusadóval 
együtt 11000 pengő volt, abban a pillanatban, amikor ki-
vittem a kereskedő raktárából, már csak 7000 pengőt ér. 
A többi adó és vám, ami az államot illeti. Az árcsökkenés 
rettenetes. Ennek folyománya, hogy napról-napra keve-
sebb az az ember, aki automobilt tudna venni. Elmondhat-
juk, hogy az ország telítve van automobilisztikus szem-
pontból. Szabad ennek bekövetkezni? Ugyanez a helyzet 
az üzemanyagoknál. Rettenetes az az összeg, amit az ál-
lam kincstári részesedés, vám, stb. révén beszed. Ehhez 
járul még a közlekedési adó és az az adótöbblet, amit az 
emberre kivetnek, mert autója van, akkor azután ne cso-
dálkozzunk, ha lassan kivész az autótulajdonos, meghal a 
kereskedelem és vele együtt meghal a már igen szép fej-
lődésnek indult alkatrész- és javítóipar. Az államnak meg 
kellene elégednie a közlekedési adóval és a kincstári ré-
szesedéssel, amit az üzemanyagnál bevesz, de le kellene 
a minimumra szállítani az új kocsik adóját és teljesen el 
kellene törülni a luxusadót. 

Ma egy fejlett automobilkereskedelem ezer és ezer 
embernek juttat kenyeret. Taglaljuk egy kissé. Ha olcsó 
lenne a kocsi és a motorkerékpár, mi történne? Több em-
ber vásárolhatna. A képviseletek nagyobb apparátussal 
dolgozhatnának, több alkalmazottat kellene tartaniok. 
Ügynökök, könyvelők, gépírószemélyzet, nyelvtani isme-
retekben gazdag emberek egész raja jutna újra álláshoz. 
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Növekedvén az automobilok száma, az ezrekre menő állás-

nélküli saffőr újra megélhetéshez jutna. A javítóműhe-

lyekben, ahol ma minden pang, újra megindulna a munka. 

Megtelnének a garageok, amelyek ,ma legtöbbnyire redu-

kált üzemmel dolgoznak. A segédszemélyzet révén ismét 

az emberek százai jutnának megélhetéshez. Az oly szé-

pen fejlődésnek indult precíziós műhelyek, melyek igye-

keztek a külföldi pótalkatrészeket hazaival pótolni, mind 

nagyobb és nagyobb munkakörhöz jutnának és újabb 

száz és száz embernek adnának alkalmazást. Növekedne 

a forgalom, ezzel arányban a benzin- és olajfogyasztás és 

az állam, amit vesztene az elmaradt luxusadón és vámo-

kon, százszorosan visszanyerné a kincstári részesedésen. 

A járómüvek szaporulatával a hazai pneumatikipar is erő-

sebb lendületet venne. Gépészmérnökök egész raja jutna 

álláshoz. A járóművek szaporulatával emelkedne az állami 

bevétel a közlekedési adóban és jutna nagyobb összeg az 

utak kiépítésére, ami viszont ismét több és több hazai 

vállalatnak és magyar munkásnak adna kenyeret. 

Mi a vámok magas voltának oka? Jelszó, védeni a 

magyar ipart! Nézzük, mit védünk. Ma 4 automobilgyá-

runik van. Ezek között legelső helyen áll nézetünk szerint 

a MÁVAG. Ez az egyedüli gyár, mely a külföldhöz úgy 

kvalitásban, mint 'kvantitásban egyenrangút produkál. 

Teljes mértékben aláírjuk, hogy vámvédelem alá kerül-

jön. A többi gyár védelemre nem tarthat számot. A Ma-

gyar Általános Gépgyár nem gyárt magyar autót. Egy 

Magosix több, mint 60 százalékban a külföldön készül. 

Emelllett olyan drága, hogy azért a pénzért, nem is szólva 

arról, hogyha eltörölnék a vámot és luxusadót, csaknem 

két külföldi kocsit lehetne kapni. A Weisz Manfréd-gyár 

a kísérletezés stádiumában van. Ma még effektív ráfizet 

minden kocsijára. Egy gyár, amelynek nincs még bemu-

tató helyisége sem, amiről azt sem tudja az ember, mi a 

kocsik ára, amelynek típusairól még eddig nyilvános szak-

leírást sem láttunk, az iszerimtünk még nincs. A győri 

vagongyár csak teherkocsit gyárt, tehát szintén elesik a 

személykocsi kritériumától. A Magyar Általános Gépgyár, 

mint olvassuk, iszünőfélben van. A finanszírozó Hitelbank 

megunta a ráfizetést és átadta a fegyvergyárnak. From-

merék csak úgy hajlandók tovább vinni az üzemet, ha az 

államtól 1 millió pengő szubvenciót kapnak és kilátásba 

helyezik a vámok újabb emelését. Hát reméljük, az állam 

nem fogja hagyni magát megfejni és reméljük, így a 

MÁG, mely ma már alig dolgozik számbavehető munkás-

létszámmal, magától meg fog szűnni. 

Nem vádolhatjuk meg magunkat, van bennünk még 

hazaszeretet, sőt talán több, mint kellene. Mért nem 

emeljük fel szavunkat a gumigyár ellen? Mert a gumi-

gyár produkál és produlktuma nemhogy nem drágább, 

mint a kü'lödi, hanem határozottan még dicsőbb, amellett 

jó vezetés alatt állván, a gyártmányok állandóan javul-

nak. Azt azonban, hogy nem létező magyar automobilipar 

miatt szisztematikusan megfojtsák a magyar automobi-

lizmust, azt mi sem nézhetjük ölbetett kezekkel. Apel-

lálunk a honvédelmi miniszter úrhoz és mindazokhoz, 

akik szívükön viselik az ország sorsát, vegyék revízió alá 

az automobilbehozatali vámokat, tegyék megfontolás tár-

gyává, hogy mi a racionálisabb. 

Lehet, hogy Magyarországon, a Motalko, elnemolt-

ható hátsó számlámpa é3 hasonló kinövések hazájában 

talán a vámok újabb emelése, a nem létező magyar sze-

mélyautóipar további hő pártolása lesz a fontos és ugyan-

akkor ezrek vesztik el kenyerüket és lesznek öngyilko-

sokká és a magyar automobilizmus, ami körülöttünk min-

denütt virágzik, nálunk végóráit éli. 

I 
I 
1 

1 

1 

FIGYELMEZTETEM ONT 
szerelje fel autóját azonnal 

HUNNIA-számlámoa 
« 

világítószerkezettel 
mert 1930 január 1-től tilos a számlámpát soffőriilésből eloltani. 

A HUNNI\-világítószerkezettel a soffőriilésből állandóan ellen-
őrizhető, hogy ég-e a számlámpa. 

Kívánságra prospektust küld 

SZILÁRD BÉLA VI.T Nagymezö-utca 15. sz. 
Telefon: Aut. 253 -34 -35 -36 
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Intervjú Citroennél 
A háború utálni években az automobil elvesztette 

luxusjelentőségét & lassan, de biztosan közszükségleti 

cükké válik. (Csak nálunk Magyarországon luxus az auto-

mobil. A szerk.) Az öreg Európában kialakult a széria-

gyártás szisztémája és egyideig úgy látszott, hogy Cit-

roen, Renault, Fiat stb. elegendők lesznek az európai 

szükséglet kielégítésére Az amerikai autógyárak azon-

ban erősen túlhaladták az amerikai szükségletet és rá-

vetették magukat az európai piacra. Mint ahogy előre 

látható volt, Franciaországban, illetve Párisban volt a 

harctér centruma. A kisebb, automobilgyártással nem ren-

delkező országokban az amerikaiak a külsőre luxussal 

kiállított kocsijaikkal rövidesen vezetőszerephez jutottak, 

de tudták, hogy az igazi győzelem az olasz és a francia 

gyárak meggyengítése volna. A német piac elleni ostrom 

éppen a német piac fellendülése idejében történt, így te-

há t nem vezetett különösebb eredményhez. Az első nagy 

roham Páris, illetve Milánó ellen 1923-ban jött. A Gene-

ral Motors, a Chrysler és a Studebaker már ekkor is 

nagy üzleteket tartottak fenn a Champs-Elyséen és innen 

.készültek Európa meghódítására. 

Az első három esztendő a sikertelenség jegyében 

mult el. A franciák snobnak tartották az amerikai ko-

csik tulajdonosait. Ennek oka az volt, hogy akkor még 

nem ismerték el az amerikai autók nagyszerű tulajdon-

ságait és tekintettel a nagyobb benzinfogyasztásra, lehe-

tetlennek találták a takarékos' franciák, hogy az amerikai 

gyárak az európai piacokon sikert arassanak. (Azóta sok 

idő telt el és bizony sok helyütt már azóta ki is ábrándul-

tak az amerikai kocsikból. Természetesen kivételek min-

dig vannak! A szerk.) Az amerikai módszer abban állt, 

hogy a kis gyárakat agyon kell ütni, a nagyokat, akik 

j ó kocsikat gyártanak, meg kell venni és 'végül azok, 

akik rossz kocsit hoznak a piacra, maguktól megszűnnek. 

Amerika 6 év után elég erősen megvetette lábát az euró-

pai piacon és ma már stabilan csak azok az európai gyá-

rak állanak, autonómiájukat megőrizve, akik ugyanolyan 

fegyverekkel harcolnak, mint az amerikaiak. Ezek között 

első helyen áll André Citroen. Abban a reményben, hogy 

az Automobil-Motorsport olvasóit érdekelni fogja, mi-

képpen viélekednek az európai helyzetről a Citroen-gyár 

vezetői, a közelmúlt napok egyikén felkerestem a gyárat. 

André Citroen nem volt Párisban és helyette egyik igaz-

gatója, Monsieur Hugue fogadott, ki fel lévén hatal-

mazva, kérdéseimre a gyár nevében válaszolt: 

„Nem elég j ó és' olosó kocsit gyártani — kezdte 

Monsieur Hugue —, az emberelőnek és mindazoknak, 

akik vevők lesznek, tudni is kell azt, hogy mi jó kocsikat 

gyártunk. Reklám, reklám és reklám. Az Eiffel-torony 

esténkénti kivilágítása csekély 30.000 frankjába kerül a 

gyárnak, de az nézetem szerint megéri és nagyban elő-

segítette azt, hogy ma a Citroen Franciaországban foga-

lom. A gyárban két nagy főosztály foglalkozik a reklám-

mal. Az egyik Franciaország, a másik mindazon országok 

reklámügyeit intézi, ahol Citroen-képviselet van, vagy 

lesz. Számunkra a vi lág négy részre oszlik: Európa, 

Ázsia, Afr ika és Amerika, André Citroen óriási pénze-

ket költ el reklámra. Hetenként égyszer minden lap utolsó 

oldala Citronené. Ez az oldal új típusainkkal, üzemünk hí-

reivel és jó tanácsokkal látja el a Citroen-tulajdonosOkat. 

Ezenkívül a francia utak jelzőtábláinak háromnegyed ré-

szét Citroen állította fel. A fentieken kívül plakátok, fény-

reklámok, postán küldött és repülőgépekről ledobott röp-

cédulák, levelek és prospektusok tudatják a nagyvilággal, 

hogy élünk és dolgozunk. Ma Angliától a koreai félszi-

getig mindenütt tailál Citroent és mindenütt olvashatja 

azt a nevet, hogy Citroen. Ez a reklámosztályunk hiva-

tása, amely kitűnően végzi hivatását. (A reklámhoz azon-

ban nézetünk szerint mégsem ért egészen, mert a magyar 

szaklapodban nem igen hirdet. A szerk.) Külön osztá-

lyunk foglalkozik annak megállapításával, hogy mely rek-

lámok érik el a legjobb hatást. A multévi kísérletek sze-

rint példáuí osak a függőleges helyzetben elhelyezett 

klisék hatnak igazán, a széles plakátok nem felelnek meg 

az emberek esztétikai ízlésének. 

Az európai autótrasztök? Véleményem, hogy a fran-

ciaországi Delahaye, Chenard és Rosengart érdekközös-

ség az egyedüli út, hogy az amerikai gyárak elilen fel-

• vehessük a küzdelmet. Ezt mutat ják a németországi 

fúziók is. Exportunk? Igen nagy! Ma a Citroen-gyár 

nemcsak a francia gyarmatokra, hanem Délamerikába is 

exportál. A brazíliaiak például nagyon szeretik az euró-

pai kocsit Az északafrikai francia gyarmatokon az ame-

rikai kocsi behozatala vámmentes. Ennek dacára, ma sok-

kal több ott a francia kocsi, m in t az amerikai. Casablan-

cában havonta 1000 kocsit ad el a Citroen-képviselet. 

Arra a kérdésemre, hogy mért olyan kevés ma Magyar-

országon a Citroen, Monsieur Hugue röviden és velősen 

felelt. Mert rossz a magyar képviselet reklámosztálya. 

Magyarországon neon tudják mi a Citroen, mert ha tud-

nák, úgy vásárolnák. 

Az amerikai gyárak nagyon jól dolgoznak. Főelő-

nyük a Service Stationok felállítása. Ez a legjobb pro-

paganda. Minden képviseletnek rendelkezni-e kell egy 

jó Service-el, ahol a feleket minden tekintetben ponto-

san kiszolgálják. A Service legfontosabb része a jó ja-

vítóműhely. Minden kocsi tulajdonosának a saját Servi-

cebe kell vinni a kocsi ját Ezúttal eléri a gyár, illetve a 

képviselet, hogy az esetleges hibákat a konkurrencia nem 

kürtöli világgá, mielőtt azokat a gyár, illetve a képviselet 

orvosolta volna Nemcsak eladni kell tudni, a művészet 

csak azután kezdődik, meg is kell tartani a vevőt és ál-

landó nexusban kell vele maradni. 

Mi a jövő ideális kocsija? Nyolc henger, elsőkerék-

meghajtás és négy szabadonlengő kerék. A távol jövőben 

talán majd a Diesel-motor. Mikor fog kihozni a Citroen-

gyár egy 8 hengerest? Egyelőre szó sem lehet róla. 

Addig, amíg az adókivetésnél a hengerek száma is szóba 

jön, addig a 8 hengerről beszélni sem lehet. Ugyanígv 

állunk a luxuskocsival. Minekünk nem az a célunk, hogy 

luxuskocsit gyártsunk, hanem az, hogy lehetővé tegyük 

azt, hogy minden embernek lehessen egy Citroenje. Az 

érdekes beszélgetés ezzel véget ért. Ezeket mondották 

.Európa egyik legnagyobb gyárában, ahol a munkások 

ezrei dolgoznak hatalmas gyárépületekben és ahol nem-

sokrára napi 1000 kocsi lesz a produktom. J. Breyer. 

AUTOPNEU 
MOTORPNEU 
LÉGKAMRÁS GUMMIK BALIONÍORD 

Vezérképviselet: 

V I A S Z T E S T V É R E K 
Budapest, Vi., Jókai-utca 3 

Telefon: 117-42 
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Hogy szolgálja hí a budapesti Képviselet vevőit ? 
A minap bennjártam egy budapesti kereskedő-

nél. Nyugodtan beszélgettünk. Kisvártatva beállít a 
cég egy régi vevője és melegen érdeklődik kilométer-
órája hogylétéről. A kalendáriumban péntek volt be-
jegyezve. „Sajnos kérem, még nincs kész a kilo-
méteróra. Nagyon sok munkája van a mechanikus-
nak és csak kedden lesz kész az óra." „De kérem, hi-
szen szerdán hoztam el és ma péntek van." A vége 
az. lett, hogy a bennfentes vásárló az üvegszekrény-
ben megpillantotta óráját, amelyről kiderült, hogy 
még munkába sem adták. Hát kérem ez az, amit nem 
lehet! Ez az, amiről a német lapok néha hasábokat 
írnak és az amerikaiak egész könyveket adnak ki. 
Ez az, amit úgy hívnak, hogy a „Vevővel való bánás-
mód!" 

A legtöbb cég, sajnos, ez így van Budapesten, 
csak elad. Eladja az autót, eladja a motociklit és az-
után kész. Jönnek a garanciamunkák, amit egysze-
rűen letagadnak és 100 közül 30 esetben egy-két hó-
nap múlva a vevő az eladóban és viszont, már ellen-
séget lát, akivel lassan megszakad az összeköttetés 
és a vevő igyekszik megvett kocsiiától lehetőleg 
gyorsan, ha vesztesé? árán is, szabadulni, mert ..Ts-
ten ments a képviselettől!" és a velük való további 
összeköttetéstől. És azután sokan panaszkodnak, 
hogy nincs üzlet. 

Nem az a fontos kérem, eladni, hanem a vevőt, 
akit megszereztünk, pontosan tovább is kiszolgálni 
és mégtartani. Ez legyen a képviseletek jelszava. Ve-
gyenek példát a német alapossággal berendezett 
Mercedes-Benz-képviselettől, melv ezúttal is pé'dá-
ját adta, miként kell bánni és eljárni a vevővel. Ez a 
rendszer azután lehetővé teszi, hogy egy Merced es-
Benz-vevő örökös Mercedes-Benz-vevő lesz, szinte 
összenő a képviselettel és amikor új vételről van szó, 
vagy arról, hogy mit ajánl egy barátjának, akkor 
nem is lehet másról szó, mint Mercedes-Benzről. 

A budapesti Mercedes-Benz egy igen szép kará-
csonyi és újévi ajándékkal lepte meg vevőit, illetve 
a Mercedes-Benc-kocsitulaidonosokat. A közelmúlt-
ban levél ment az összes Mercedes-Benz-tulajdonos-
nak, mely arról értesíti őket, hogy Budapestről el-
indult három Service kocsi és a december-január hó 
folyamán minden vidéki tulajdonost meg fog láto-
gatni. A három kocsi egyike a Tiszántúlra, a másik 

a Duna—Tisza közé, a harmadik a Dunántúlra in-
dult. Nemcsak az új Mercedes-Benz-tulajdonosokat 
látogatják meg, hanem a régi Benz és Mercedes-ko-
csikat is felkeresik. A kocsikat teljesen díjtalanul 
átnézik, mindent töviről-hegyire átvizsgálnak, kon-
statálják a fennálló hibákat, amit lehet, eliminál-
nak, amit nem képesek a magukkal vitt műszerekkel 
és szerszámokkal megjavítani, azt beutalják a buda-
pesti főjavítóműheiybe. A ^ átnézéssel kapcsolatban 
az összes kocsikat átvizsgálják, hogy a Motalkoval 
szemben nem voltak-e bajok és ha voltak, igyekez-
nek azokat megszüntetni. Hogy ez mit jelent, azt 
úgy hiszem, nem kell külön megmagyarázni. Ez egy-
értelmű a legpontosabb kiszolgálással, amit egy kép-
viselet megtehet. Ez egy Mercedes-Benz-tradíció. 

Ezt a tradíciót látjuk mindenütt. Nemcsak Bu-
dapesten, hanem mindenütt, ahol Mercedes-Benz-
kocsik rójják kilométerjeiket az országútakon. Ez a 
legtökéletesebb „Service", amit a gyár vevőivel 
szemben nyújthat. De újabban nemcsak a magán-
vevőket szolgálja ki a gyár a legmesszebbmenő ud-
variassággal, hanem bevezette, hogy minden sebes-
ségi versenyen, túraúton, hegyiversenyen, csillag-
túrán megjelenik, ahol a startolok között Mercedes-
Benz-versenyzőt lát. Ezt csak az tudja megmagya-
rázni, aki maga is versenyzett. Képzeljék el ol-
vasóink, amikor az ember elhagyatva mindenkitől 
küzd messze-messze a lakott helyektől és egy oldal-
útnál ott áll a Mercedes-Benz Service, mely meg-
kérdi, hogy rendben van-e mindene. A gyár egy ki-
adott jelentése szerint a lefolyt év versenyein szám-
talanszor adódott helyzet, hogy a Service kocsi a 
lehető legjobbkor érkezett és mentette meg a ..ki-
állástól" a Mercedes-Benz versenyzőit, akit amatőr 
létére nem ismerte fel azonnal a bajt és már arra 
gondolt, hogy a versenyt feladja. 

Üdvözöljük a Mercedes-Benz-képviseletet a há-
rom Service kocsi útbaindításakor és kívániuk ne-
kik. hogv koronázza telies siker a munkájukat. A 
többi képviseletnek nedier álljon példa gyanánt a 
Mercedes-Benz akciója, álljon követendő példa gya-
nánt a jövőre. Ha minden képviselet úgy törődne a 
vevőivel, akkor megkétszereződne a mai autóállo-
mány, mert emelkedne a bizalom és nyomában a vá-
sárlási kedv. 

AZ ÖN AUTÚJA 
CSAK v 

MERCEDES-BENZ 
BEMUTATÓ-HELYISÉG: LEHET! 
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. BUDAFEST, IV., VACI-ÜTCA 24. SZ. 
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Az 1930. évi teljesen új modellű 
HARLEY-DAVIDSON motorkerékpárok 

Elég hosszú várakozás után, a Harley-DavicLson-

motorosok nagy örömére a gyár kihozta új, teljesen meg-

változott, nagy kéthengeres 1200 kcm-es modeljét, olyan 

zseniális változtatásokkal, melyek az eddig is kiválóan 

megbízhatónak ismert gyártmányt egészen közel hozzák a 

tökéletes motorkerékpár fogalmához. 

csak kevés embernek lehetséges, nem gondolva csupán 

luxus célokra, hanem még üzleti elfoglaltsághoz is kevés 

esetben van meg a reális alapja, hogy akár egy egész kis 

autó honi költségeit fedezni lehessan. Ennek a szsmorú 

megállapítása után természetesen rendszerint jött ismét 

a gondolkodás, hogy mit vegyek? A motorkerékpár tartása 

Az új 1200 kcvi-es Harley-Davidson. 
Az új Harley-
villa, kovácsolt-
acél oldalrészek-

kel. 

Cserélhető kerekek, „Ricardo" levehető hen-
gerfejek, speciális ötvözetű fémdugattyúk, 
alacsony építésű váz, nagyméretű ballon-
gumik, minden keréken expanziós fék, 

duplarollnis láncok, stb., stb., 

a fontosabb változtatások, melyekből csak az egymásközt 

cserélhető patent kerekeket kiemelve, ami egymagában is 

olyan előnyt és kényelmet jelent, hogy gondolkodóba esik 

az ember vételi elhatározásában. 

Autó vagy motorkerékpár? Bizony el kell is-

mernünk, hogy az autó vétele iránti hajlandóság az 

eddigi kényelmetlenségeket okozó motorkerékpárszerke-

zetek miatt az utóbbi időkben előtérbe nyomult, sajnos, 

azonban a nyomasztó gazdasági viszonyok a vétel meg-

ejtése előtt számolásra késztetnek, amelynek eredménye 

az, hogy autót tartani ma csonka országunkban bizony 

Csak egyetlen anya meglazítása 
és a tengely kihúzása szükséges 

a hátsókerék Icivételéhez. 

lényegesen olcsóbb, mint az autóé, azonban vannak ké-

nyelmet szerető emberek, akik a motorvásárlással nem 

bírnának a szerelői iparba bekapcsolódni, bármennyire 

is hasznosnak tartják egyes komoly intézőkörök az ipari 

pályákat, a motorkerékpárok pedig túlnyomórészt ügy 

voltak ezideig ismerve, hogy vezetőjének feltétlen a sze-

reléshez is kell értenie, hacsak nem akar egy kellemesnek 

indult kirándulásról szomorú emlékekkel vonaton haza-

térni. Ennek az okoskodásnak, el kell ismerni, volt is va-

lami alapja, mert dacára az angol gyárak elismert modem 

konstrukciós elveinek, mégis volt egy óriási hátránya a leg-

elismertebben jó motorkerékpárnak is az autókkal szem-

ben, még pedig a kerekek körülményes és szerelői munkát 

igénylő hozzáférhetősége. Egy-két angol gyár kivételével, 

az összes angol és amerikai gyárak "mereven elzárkóz-

tak a kerekek egyszerű, patent szerelésének megoldása 

elől, talán nem is a szerkezeti megoldás nehézsége miatt, 

Az új Harley-Davidson motor-
kerékpárok beépített kormány-

azorítója. 

a porlasztó felöl nézve. Az új 1200 kcm-es 
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hanem feltehető, hogy üzleti politikából, amit esetleg 

mint szenzációs újítást a jövőbeni lanyhább üzletmenet 

esetére tartogattak. 

Télen kékre fagyott ujjakkal láncot le- és felszerelni, 

fékhuzalokat és vonórudakat oldani, gumit leszerelni, ra-

gasztani, felszerelni, ezek olyan követelmények voltak, 

amelyekről a kényelmet csak némiképpen szerető egyén 

még csak hallani sem szeretett. 

Ahelyett, hogy ezúttal egy sablonos, úgynevezett „új 

típus ismertetést" adnánk, nézzük, mennyiben sikerült a 

híres amerikai Harley-gyár konstruktőrjeinek 1930. évi 

modellj üknél a kényelem, veszélytelen üzem és megbízha-

tóság fogyatékosságait, amelyek a motorkerékpárokat 

eset. Kényelmet jelent a tökéletes villamos gyújtó- és vi-

lágítóberendezés is. Az akkumulátort töltő generátor 

töltőárama a fogyasztásnak megfelelően automatikusan 

állítódik, megóva az akkumulátort a túlkisütés, illetve 

túltöltés által előidézett defektusoktól és a tulajdonost 

ezeknek a defektusoknak sokszor igen költséges megjaví-

tattatásától. 

Áttérve a veszélytelen, biztos üzemmel összefüggő 

konstrukciós részletekre, ismét csak csodálkozással ve-

gyes örömmel áll meg a hozzáértő. Az eddigi fékek helyét 

teljesen új, a régivel hatékonyságban össze sem hasonlít-

ható fékberendezés foglalta el, lehetővé téve a nagy se-

besség és nagy súly ellenére a legrövidebb fékutat. 

Az J930-as 1200 kcm-es Harley-Davidson kombináció. 

A sebességváltót a motor 
főtengelyével kettős fogas-
kerekeken futó dupla lánc 

köti össze. 

általában jellemezték, kiküszöbölni, illetve megszüntetni. 

Menjünk tehát sorra az említett tényezőkön, egyenkint 

megfigyelve és értékelve az újításokat. 

A kényelem fokozása érdekében kifejtett konstruk-

ciós tevékenység legfontosabbikáról, a cserélhető kere-

kekről már szóltunk. Az 1930-as Harley-eknél ez már vég-

legesen megoldott probléma. 

A nagy amerikai autóhoz hasonlóan rugózott hatal-

mas oldalkocsi, a világon ma legjobbnak elismert vázcső-

rugós Messinger-nyereg, az eddig is tökéletesen rugó-

zott villa, a 27x4 méretű hatalmas ballongumiabronc6o-

zás olyan kényelmet nyújtanak, amit bizony nem lehet 

egy leírásból megismerni. De a kényelem növekedését je-

lenti az a több apróbb konstrukciós detail is, ami ezt a hí-

res amerikai motorkerékpárt egészen közel hozza egy 

komoly luxusautomobilhoz. I t t van pl. a kormányfejbe 

gyárilag beépített lakat, ami által az első kerék a motor 

hossztengelyéhez viszonyítva, bizonyos szög alatt rögzít-

hető, miáltal a motorkerékpár ellopása — az egy társze-

kéren való elszállítás esetét kivéve —• teljességgel kizárt 

„A legjobb fékekkel érhetjük el a legnagyobb sebessé-

geket" — mondotta egy híres autós és aki valaha tett 

hosszabb utat gépjáróművön, tudja csak kellőképpen érté-

kelni ennek a bölcs mondásnak igazságát. A Harley-

konstruktőrök, akik maguk is motorosok, úgylátszik, igen 

jól ismerték ezt a tételt, mert az ú j 1930. évi típusok ép-

pen a fékkonstrukció terén iskolapéldául szolgálhat-

nak nagyon sok motorkerékpárgyár konstruktőrjének. 

Az első és hátsó keréken elhelyezett igem nagyra mére-

tezett belső expanziós fékek szolgálnak magának a motor-

kerékpárnak fékezésére, míg az oldalkocsikeréknek külön 

fékét a lábfékkel kapcsolt huzal azzal egyidejűleg működ-

teti. Ez a hármas fékberendezés azt jelenti a motorkerék-

párnál, amit a négykerékfék az automobilnál. Gyakorlott 

oldalkocsivezetők, akik szeretik a simán és gyorsan vett 

kanyarokat, különösen fogják méltányolni tudni a Harley-

gépek új fékberendezését. Mint a biztonság egyik fontos 

tényezőjét kell kiemelnünk a beépített (csekély felárért 

szállítható) kormányszorítót, mely a rossz út és magas 

sebességek esetén gyakran jelentkező kormány-oldallengé-

Az 1930-as Harley-Davidson-
modellek könnyen kivehető és 

beszerelhető akkumulátorin, 

Az új lényegesen nagyobb 
lemezekkel bíró kupplung, 
a 6 darab nyomórugóval. 
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seket hivatott kiküszöbölni. Bár ez a jelenség a Harley-

gépeknél hosszú kormányuk miatt veszélyt eddig sem 

jelentett, az új kormányszorító nemcsak mint biztonsági, 

hanem mint kényelmi vívmány is — tekintve, hogy lehe-

tővé teszi a kormány lazább fogását és ezáltal nem fá-

rasztja a karokat — örömmel üdvözölhető. Végül a biz-

tonság és annak jóleső érzetének keltéséhez nagy mérték-

ben hozzájárul a már említett, masszív, nehézépítésű oldal-

kocsi, amellyel a feléje eső kanyarok vétele lépéstempótól 

a 60 km-es és sokszor azon felüli sebességig, egyáltalában 

nem okoz nehézséget. 

Az éjjeli túrák és utazások alkalmával teljes bizton-

ságot nyújt a ma motorkerékpárokon található legtöké-

letesebb kettős-fényszórós világítóberendezés, kétszálas 

országúti és ködfényt s külön városi fényt vető izzókkal, 

izzókkal. 

tartam és zajtalan működtetés jellemzik ezt a rendszert. 
Mint régen, úgy most is csak akkor lehet váltani, ha a 
kupplungot előbb kiemelték. így tehát a kezdő sem okoz-
hat kárt új gépében, azáltal, hogy esetleg elfelejtve ki-
kupplungozni, be akarná váltani valamelyik sebességfoko-
zatot. Oldalakat lehetne írni az új villáról, a legerősebb-
ről, melyet eddig motorkerékpárokon láttunk. Kovácsolt 
acél oldalrészek adják ennek a villának azt a szükséges 
nagymérvű masszivitást, amit a rossz utakon nagy se-
bességgel való haladás és a hatékony első fékkel való fé-
kezés folytán fellépő hatalmas nyomaték megkíván. A 
Harley-vázak elpusztíthatatlansága közismert és mindent 
megmondtunk, ha megmondtuk, hogy az 1930. évi model-
lek váza még erősebb, mint az eddi'gieké. Különös figyel-
met érdemel a motor főtengelyét a sebességváltóval ösz-

Az új állószelepes Harley-David-
son motorja. A képen jól látható 
a könnyen levehető Ricardó-féle 

hengerfej. 

Itt van végül a megbízhatóság, a motorkerékpárok 
leghosszabb időn át volt Achilles-sarka. Hány szép túra 
végződött váztöréssel, vagy motordefekttel, csak a jó 
Isten tudná megmondani? Az 1930-as Harley-gépeknél, 
amennyire ez emberileg lehetséges volt, a motorikus- és 
vázdefektek teljesen kiküszöböltettek. Kezdjük a motor-
nál. Az új Harley-Davidson motorja egy ultramodern 
V-alakú, állószelepes, kéthengeres, a legkedvezőbb telje-
sítményt biztosító Ricardo-féle hengerfej skkjl, amelyek 
néhány csavar megoldása után könnyen leszerelhetők, sza-
baddá téve csiszolás céljából a szelepeket és kikormozás 
számára a robbanótereket. A szelepek tökéletesen toko-
zottak, az olajjal összekeveredő és csiszolóanyagokat al-
kotó por stb. így nem koptathatja ki a szelepvezetékeket, 
a motor nem kap rövid használat után már úgynevezett 
„hamis" levegőt, ami megnehezíti a beindulást és csök-
kenti a teljesítményt. Az olajozás hasonló az 1929. évi 
típusokéhoz. • Racionális és üzembiztos. A gázadagolás 
növekedtével automatikusan növekszik az adagolt olaj-
mennyiség is. Az olajszivattyú tokozott, kiverődés, be-
piszkolódás nem fordul elő. Magát a motort, illetve telje-
sítményét külön méltatni nem szükséges. Aki vezetett 
HaTleyt, az tudja, hogy amit erőben, sebességben, nyu-
godt járásban és elaszticitásban egy erŐ3 kéthengerestől 
kívánni lehet, az.t a Harley-motor mind nyújtotta. Az ú j 
motor pedig a réginél közel 20 százalékkal nagyobb tel-
jesítményű. A hatalmas erőfölösleg egyszersmind az 
üzembiztonság egyik főtényezője is, hiszen az erős mo-
tor a gyakorlatban jóformán soha sincsen teljesen ki-
használva és éppen ez a gazdaságos kímélés az, ami az 
üzembiztonság és a hosszú élettartam garantálója. 

A sebességváltó maradt a régi, bavált háromsebss-
séges, melynél nem fogaskerekek eltolásával történik a 
váltás, hanem körmöskapcsolókkal. Szinte végtelen élet-

szekötő kettős lánc, mely hosszú ós defektmsntes üzsoist 
biztosít. A láncok kenéséről a motor maga gondoskodik, 
menetközben automatikusan végezve ezt a funkiiót. A 
kupplung is változott. Mérezetése erősebb lett, működ-
tetése pedig, tekintve a többrúgós megoldást, könnyebb. 
Némileg másalakú benzin-, illetve olajtank, víz- és 
piszdkmentesen acélburkolatba rejtett gyujtótekercsek, 
más felerősítésű, könnyen kiemelhető gyujtó-világító 
akkumulátor alkotja a további újításokat, melyek hiány-
talan felsorolása azonban túlnőne e cikk keretein. Az 
1929. évről jólismert többi modell, az ideális középsúlyú 
sidecar és sölo 750 kcm-es kéthengeres, az 1200 kcm-es-
hez hasonló kivitelben, továbbá az egyhengeres, 500 és 
350 kcm-es gépek álló- és függőszelepes kivitelben 1930-ra 
is szállíthatók, a fentebb felsorolt újítások, illetve változ-
tatások mindegyik típusnál megtalálhatók. Az összes 
modellek szállíthatók egyébként mint Bporttípusok, ma-
gas dugattyúval is. 

Ezt a rövid összefoglaló ismertetést elolvasva, min-
den motorkerékpárvásárló tudatára ébredhet annak, 
hogy a Harley-Davidson-gépek legújabb típusai messze 
felette állanak konstrukcióban és kiállításban az átlagos 
jó motorkerékpárnak. Itt egy minden ízében teljesen mo-
dern, sikerült és kiforrott konstrukcióról van szó, amely 
hosszú évek tapasztalatban gazdag eredményei után, nem 
mint az egyik napról a másikra kihozott szenzációs új-
donság, hanem mint egy sokszorosan, a legnehezebb vi-
szonyok között, a földgömb minden részén kipróbált, be-
vált és elismert gyártmánynak korszerű újításokkal ellá-
tott modellje lép piacra. 

A magyarországi Harley-Davidson vezérképviselet 
(Majláth Mihály, Gróf Zichy Jenő-utca 12.) árajánlattal 
szívesen áll rendelkezésre, ugyanott megtekinthetők a 
napokban érkező új modellek, melyekkel kívánatra 
próbaút is tehető. 

.1 z új Harley-Davidson rend-
kívül erős váza. 



1929 december 124. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 21 

Fokozott gondot igényel az automobil téli karbantartása 
Nem okoz kellemetlenséget a legszigorúbb hideg sem, ha megtesszük a szükséges óvintézkedéseket — Hogyan 
indul be könnyen a motor? — Ilűtővízbefagyás és annak megakadályozása — Az alkatrészkereskedelem a leg-

különfélébb készülékeket hozza forgalomba az automobil téli üzembentartásának megkönnyítésére 

Még mindig túlsúlyban van azoknak az automobilis-
tóknak a száma, akik ;i téli évszakot mint valami rette-
get rémet emlegetik. Hűtővízbefagyás, megindulni nem 
akaró motor, csúszós utak. sötétség, köd, ezek azok a 
tényezők, amelyek — mondhatjuk, hogy jogosan, — kelle-
metlen érzéseket keltenek az automobíltulajdonosokban. 
Minthogy — sajnos, — az időjárás szabályozása még 
mindig nem áll módunkban, nincsen más megoldás, 
mint alkalmazkodni hozzá. Igen nagy ma már azoknak 
az apróbb készülékeknek és felszerelési cikkeknek a szá-
ma. amelyek a téli automobilozás kellemetlenségeit eny-
hítik, de csodálatosképpen nálunk Magyarországon 
ezek nem igen vertek gyökerei Valószínű ugyanis, hogy 
nagy részüket autósaink egyáltalában nem ismerik és 
így talán ez volna elfogadható oka kis kelendőségüknek. 
Cikkünk keretében képekkel illusztrálva megemlékezünk 
egynéhány ilyen felszerelési cikkről, amelyek alacsony 
beszerzési költség mellett igen hasznos szolgálatokat 
tesznek. 

A hideg, a sötétség és a nedvesség. Ezek a téli auto-
mobilozás legnagyobb ellenségei. Ezek idézik elő mind-
azt a sok kellemetlenséget, költséget és bosszúságot, 
amelyet kisebb-nagyobb mértékben már minden autó-
tulajdonos ismer. Már reggel kezdődik a dolog, amikor 
az éjjel folyamán kihűlt motor semmi áron sem akar 
megindulni. Ott áll a drága pénzen vásárolt autó és bi-
zony már megesett, hogy a boldogtalan tulajdonos nem 
lévén képes életet lehelni belé. nélküle volt kényte-
len elmenni. Nem így a körültekintő automobilista, aki 
ügyel arra, hogy még a hideg beállta előtt rendbehozza 
motorját és így veszi elejét a későbbi kellemetlenségek-
nek. Kikopott szelepvezetékek, tömítetlen szívóvezeték 
6tb. által beszívott ú. n. „hamis" levegő, rosszul beállított 
üresjárati porlasztófúvóka, mindez nyáron, melegben, 
amikor a porlasztást nem nehezíti a hideg levegő, az 
indításnál fel sem tűnik. Télen ez okok közül bármelyik 
elegendő lehet ahhoz, hogy a motor csak nehezen, adott 
esetben egyáltalában ne legyen beindítható. Nagy sze-
repet játszik a mágnes állapota is. mely csak akkor ké-
pes alacsony fordulatnál is elég nagy szikrát adni. ha a 
megszakítója helyesen van beállítva (pólustávolság 0.4 
mm.), nincsen demagnetizálódva a mágnespatkója stb. 
Akkumulátorgyujtású kocsiknál különösen gondos ke-

zelést igényel a akkumulátor, mely a téli évszakban 
sokszorosan erősebben igénybevett, mint nyáron. A lám-
pák a nap legnagyobb részében égnek, a motor reggeli 
beindításához huzamosabb ideig kell működtetni az ön-
indítót és így valóban nem csodálható, ha az akkumu-
látor. kezelés és ellenőrzés hí j ján felmondva a szolgála-
tot, cserbenhagyja gazdáját Ezért igen praktikusak a 
szerelékfalon elhelyezett voltmérők, mint pl. az angol 
kétliteres Rover-nál, amelyek segítségével a Vezető-
ülésből bármikor fáradságmentesen ellenőrizhető a fe-
szütség és így elkerülhető az akkumulátor túlzott igény-
bevétele. Ajánlatos továbbá hidegben hígabb olajat töl-
teni a motorba, hogy a reggeli indítást és ezáltal az ak-
kumulátor munkáját megkönnyítsük. Egy, a fenti szem-
pontok szerint rendben lévő motor, hozzávéve még a he-
lyes hőértékű és szikratávolságú gyertyákat (ajánlási 
tábla!), még igen hideg időjárás esetén sem "fog makran-
coskodni az indításnál. 

Ha mindennek ellenére a hideg motor beindítása 
gondot okoz, további lépéseket kell tennünk. Melegen 
kell tartani a leállított motort. (Az ú. n. befecskendezés' 
tekintve, hogy az olaj felhígulását vonja maga után és 
így kenőértékét csökkenti, nem ajánlatos.) Ezt elérhetjük 
egyrészt a garázs fűtése, másrészt és gazdaságosabban 
egy speciálisan erre a célra készült melegítő lámpa segé-
lyével. mely utóbbit a motorfedő alá akaszthatjuk. Ilyen 
melegítő lámpák készülnek villamosáramra és paraf-
finra. Ott, ahol a garázsban van villany, a villamos-
melegítők kitűnően beválnak. Ahol villany nincsen, 
igen jó szolgálatokat tesznek a paraffinégők, amelyek 
közül némelyik egyszeri töltéssel napokig képes égni. 
Ha semmiféle melegítőberendezést nem alkalmazunk, 
ajánlatos bizonyos óvintézkedéseket tenni, melyek a 
hűtővíz befaaryását megakadályozzák, még teljesen zárt 
garázs esetében is. Így mindenekelőtt huzamosabb állás 
előtt eresszük le a hűtővizet — ez mindig a legjobb és 
legbiztosabb módszer. A vizleeresztőcsap azonban lehet 
túlságosan magasan, amikor is a hűtő aljíban megre-
kedt víz megfagy és a tulajdonos csodálkozik, hogy rö-
vid használat után, dacára hogy a vizet leeresztette, 
hűtője forr. tekintve, hogy a bennmaradt és befagyott 
víz a cirkulációt megakasztotta. A hűtővíz körforgását 
előidéző szivattyúk is kedvenc gyűjtőhelyei a víznek. 
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így tehát ezek a víz leeresztésénél különös figyelemben 
részesítendők. 

Befagyás elleni keverék. 

A hűtővíz leeresztése és feltöltése azonban kissé hű-
vös mulatság és ezért sokan előnyben részesítik a hűtő-
víz befagyását megakadályozó keverékeket. Régebbi 
számaink egyikében ismertettük az alkoholos keveré-
ket és tulajdonságait, most tehát közöljük a nagyon el-
terjedt glicerines fagyásmentesítőt. Az alábbi táblázat-
ból tisztán leolvashatjuk, hogy a különböző nagyságú 
hűtővel rendelkező kocsik hűtővizét a különböző hő-
mérsékleteknél milyen arányban kell a glicerinnel ke-
verni. 

A hűtőberendezés űrtartalma literben 

Hőmérséklet 
fokokban 18.16 27.24 3632 

13 3.9 6.2 8. 
17.1 4.8 7.3 9.6 J Glicerin 
22 5.5 8.5 11.3 i literben 
277 6.5 9.6 13 
38.8 7.3 11 14.6 ) 

A feltöltést úgy végezzük, hogy legelőször betöltjük 
a glicerint, körülbelül 9—10 liter hűtővízzel keverve és 
azután j á ró motor mellett hozzáöntjük a még szüksé-
ges vízmennyiséget, amíg az a szokott nívót el nem éri. 
Régi kocsinál ajánlatos a hűtőt kimosni, mielőtt a ke-
veréket beletöltenénk. A glicerines fagyásmentesítő ke-
verék a fémrészekre ós a hűtőt a blokkal összekötő 
gumicsövekre nézve egyaránt ártalmatlan. 

A fagyál ló keverékek megakadályozzák a víz befa-

gyását, de nem emelik a hűtővíz hőmérsékletét, mint azt 
némelyek hajlandók volnának hinni és ezért nem járul-
nak hozzá a motor beindításának megkönnyítéséhez. 
Ugyancsak nem könnyíthetik meg természetszerűleg a 
beindítást a kipuffogócső által melegített szívóvezeté-
kek sem. noha ezek a motor megindulása után igen 
hasznos tevékenységet fejtenek ki. 

A hideg motor beindításának elősegítésére — a me-
legítőkön kívül — még egyéb módok is állanak rendel-
kezésre. Vannak a porlasztást elősegítő olyan készülé-
kek, amelyeket az akkumulátor árama hevít. Néha ele-
gendő egy egyszerű porlasztó-túlfolyató berendezés, 
mely lehet esetleg a vezetőülésből is működtethető. 

Nem elegendő azonban a motort megindítani. Fon-
tos az is, hogy a megfelelő hőmérsékleten dolgozzék. 
Míg ugyanis nyáron a túlmelegedés okoz teljesítmény-
csökkenést, addig télen a túlhűlés veszedelme fenye-
get, ami főként a megnövekedett benzinfogyasztásban 
nyilvánul. A hűtővíz hőmérsékletének megfigyelésére 
a hűtővíz-hőmérők szolgálnak. Ezek kétféle főtípusban 
készülnek. Vannak, amelyek a hűtősapkára szerelhetők, 
míg mások a szerelékfalon, a többi műszer között fog-
lalnak helyet. Ha takarékossági szempontok fontos sze-
repet játszanak, akkor az olcsóbb kivitelű, hűtősapkára 
szerelhetők részesülnek előnyben. Ilyenkor olyan mo-
dellt válasszunk, melynek beosztásai sötétben a kereső-
fényszóró által megvilágítva is jól leovashatók. A mo-
tor, illetve hűtővíz hőmérséklete vagy automatikusan 
— thermostat által — vagy pedig kézzel szabályozható. 
A kézzel működtethető hűtőzsalugátereknek, illetve fel-
göngyölhető vagy felkapcsolható hűtőtakaróknak meg-
van az az előnyük, hogy mindjárt a megállás után be-

Elkészült 
az új világrekordkocsi 

Tavaszra kiújul ismét a harc a sebességért. Az ango-

lok miután hire járt, hogy az amerikaiak el akarják hódí-

tani a Segrave-féle 372.322 kilométeres világrekordot, 

meg akarják előzni őket. Ezúttal ismét Louis Coatelen, az 

ismert angol konstruktőr, a Sunbeam-gyár vezető főmér-

nöke lépett akcióba, Segrave tapasztalatai nyomán a Sun-

beam-gyárban építette fel az új kolosszust. A terveket 

Capri-szigeti villájában dolgozta ki a legnagyobb nyuga-

lom közepette teljes magányban és titokban. Az újabb 

autókolosszus a közelmúlt napokban készült el és került 

nyilvánosságra a legautentikusabb angol lapban, az 

„Autocar"-ban. Méreteiben még sokkal impozánsabbak, 

mint Segrave „Arany nyila" és a Campbell-féle „Kék 

madár". Ezúttal két darab, egyenként 12 hengeres, egy-

más mögött elhelyezett Sunbeam-motor szolgáltatja a 

hajtóerőt. Mindkét motor V alakú és hat-hat henger 60 

fok szög alatt hajlik egymáshoz. Méretei (furat-löket) 

eddig nem jutottak nyilvánosságra és csak annyit tu-

dunk még jelen pillanatban, hogy kompresszorosak 7000 

maximális percenkénti fordulatszámmal és egyenként 

2000 lóerő leadására képesek. Coatelen az ú j szörnyeteg-

gel fantasztikus sebességeket óhajt elérni, anélkül, hogy 

a maximális erőt igénybe vegye. Az angolok 500 kilomé-

A két 2000 LE. 12 hengeres 
Sunbeam-motor 

A7 összekötő főten-
gelyt és a hátsó-
motortenaelyt ö s-
szeköti fogaskerék 

Négylépcsős kompresszor, 
meghajtva a hátsómotor 

lötengelyétől 

A 40C0 percenkénti 
fordulattal 

mozgó főtengely 
összekötő knesi-

fötengely 

közös kocsifőtengelv össze-
kötő fogaskereke 

A két motort 
összekötő 
főtengely 

A hátsómotor főtengelye, 
mely ugyancsak 4000-rel 

forog percenként 

A hűtővizet tartalmazó 
kettős lemezburkolat 

A kocsi főtengelyétől meghajtott 
négylépcsős kompresszor, 
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csukhatók, szemben a thermostat és az általa automati-
kusan működésbe hozott hűtőzsalugáternél, ahol ez a 
víz lehűlésének megfelelően csak fokozatosan megy 
végbe. A thermostatok működésének alapját ugyanis 
egy, a meleg behatására érzékeny fémszalag Képezi, 
mely a hideg hűtővizet — elzárva a hűtőátömlö csövét 
— nem engedi cirkulálni, viszont amint az fokozatosan 
felmelegszik, a fém is tágul és lassanként szabaddá te-
szi az utat a víz számára. Már most hasonlóan, de for-
dított sorrendben megy ez végbe a lehűlésnél, vagyis a 
hűtővíz körfolyása csak akkor akadályozódik meg, ha 
a víz már egészen kihűlt. A hűtőtakarók használata 
esetén különös gondot kell fordítani azok megfelelő ke-
zelésére. Igen könnyen el lehet ugyanis felejteni a ta-
karó felgöngyölését és a hűtővíz felforrását rendesen 
csak akkor vesszük észre, ha megálitunk. Ahol a kiadá-
sok nem játszanak fontos szerepet, ott mondhatni, hogy 
egy automatikus thermostat és a vezetőülésből szabá-
lyozható hütőzsalugáter, kapcsolatban egy jó hűtővíz-
hőmérővel, megközelítőleg tökéletes berendezés. A 
'20 h. p.- és Rülls-Koyce-nál például egy vörös fény gyul-
lad ki a szerelékfalon, ha a hűtővíz hőmérséklete túlzot-
tan emelkedik. A szerényebbtárcájú autótulajdonosnak 
sem kell azonban bánkódnia: egy egyszerű hűtőtakaró 
és egy kis jó emlékezőtehetség ugyanúgy megteszi. 

A másik kellemetlenség, amely a hideg folytán 
mint nem kívánatos jelenség mutatkozik, a jeges út-
test, mely maga után vonja a (kocsik csúszását és taro-
lását. Igazi hathatós csúszásgátlót eddig még nem 
találtak fel, de van néhány apróság, amelynek figyel-
met szentelve, ez a veszély is csökkenthető. Kerüljük 
a hirtelen gyorsítást és fékezést, fékezésnél ne kupplun-
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gozzunk ki és általában hajtsunk óvatosabban. K i tűnő 
állapotban lévő jó futófelületi rajzzal biró köpenyek nél-
külözhetetlenek. Egy karambol vagy elütés folytán be-
álló esetleges kár sokkal költségesebb, mintha a téli 
évszak beállása előtt megújítjuk elkopott gumijainkat. 
Nagyon jeges felületű utakon használatosak a csúszás-
gátló láncok, amelyek akkor jók, ha könnyen szerelhe-
tők és nem zörögnek. 

A hideget azonban nemcsak a motor, hanem az uta-
sok is érzik és ezért nem lesz hiábavaló egynéhány szó-
val az utasok kényelméről is megemlékezni. A csukott 
kocsik fűtésére ma már vannak jól bevált fűtőberende-
zések, aruelyek lehetnek villamosak vagy a kipuffogó 
gázok által tápláltak. Nyitott kocsiban, a legmelegebb 
ruházat mellett, ajánlatos a hátsó ülések elé szerelhető 
második szélvédőüveg, mely sok hideg levegőt fog el 
az utasok elől. Különösen érzékeny személyek számára 
is van ma már megfelelő ruházati cikk a villamosfütésű 
ruhadarabok alakjában. Ilyen ruhákat hordanak az an-
gol légi haderő repülői speciális magassági repülé-
seknél. 

A gyakori — különösen reggel jelentkező — téli köd 
ellen legmegfelelőbbek a speciális üveggel ellátott köd-
lámpák. Ezekhez hasonló eredményt érhetünk el a ren-
des fényszóróra húzott ködhuzatokkal, amelyek szintén 
képesek a köd átvilágítására legmegfelelőbbnek talált 
orange-sárga színű fény előállítására. 

Mint látjuk tehát, egész katalógust tesznek k i már 
a téli automobilizmust megkönnyítő és kényelmesebbé 
tévő alkatrészek és készülékek és valóban alig van már 
olyan követelmény, amelyet az al'katrészkereskedelem 
ne volna képes kielégíteni. 

teren felüli gyorsaságról álmodoznak, ami tekintettel 
arra, hogy olyan korszakot élünk, amikor semmi sem 
lehetetlen, könnyen megtörténhetik. Az új Sunbeam na-
gyon eltér az eddigi világrekordkocsiktól. Az eltérés fő-
képen a kocsi testének karcsúságában mutatkozik. Bár 
a kocsi nyomtávja 160 cm, a karosszéria, illetve a test-
szélesség csupán annyi, hogy a motorok és a vezető elfér-
hessen és nem több, mint 80—85 cm. A két tengely egy-
mástól való távolsága 4.5 méter. A kocsi 6Úlya 2500 ki-
logramm. A kocsi legmagasabb pontja 120 cm. A moto-
rok vízhűtésesek ós mindegyiknek 2—2 szivattyúja van. A 
motorok erejét 2 kardántengely viszi át egyidejűleg a 
hátsó kerekekre. Fontos újítás még a vezetőülésnek oly-
ként való megszerkesztése, hogy az a kocsi minden hely-

zetében biztosítja a vezető súlyának egyenletes elosztását, 
ami a horribilis sebességekben nagyon fontos. A vezető 
egészen benn ül a kocsiban és még abban az esetben is 
sértetlen marad, ha esetleg a kocsi valamely külső hatás 
következtében felborulna. 

Az új Sunbeam vezetője nem Segrave őrnagy lesz. ő 
ezévben pihen és várja, mit hoz a jövő. A kocsit Kaye 
Don, egyike a mostani legjobb angol vezetőknek, fogja ve-
zetni. A kísérletek az American Automobil Association je-
lenlétében március 1—15. között lesznek a Daytona-Beach 
előtti fövenyen. Kaye Don február havában hajózik be és 
kezdi meg kísérleteit Floridában. A pneumatikokat ismét 
az angol Dunlop gyár készítette hosszas kísérletek 
alapján. 

A kiegyensúlyozó-készülékkel 
konstruált kormányzóülés 

A benzin-
tank 

A hydraullkus-
fékek 

„ M I L L A P 

V 
A több- A 3 sebességes 
lemezes váltómú 
kuplung 

A hátsókerekeket meghajtó 
tengely (7000 percenkénti 

fordulatszámmal) 

A kettős 
kópfogaskerekek 
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Elektromos ablaktörlő 

Motorfedő alá akasztható 
villamosmelegitő 

Hfltőzsalugáter 

Hűtővízbe helyezhető 
villamosmelegitő 

Gyorsan felerősíthető Összefüggő hólánc 
hóláncdarab 

A szerelékfalról kezelhető 
gázosltó-túlfolyató 
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A legmegelégedettebbek ma 
Magyarországon az 

tulajdonosok. 

Az FN motorkerékpárok 

mennek, 

mennek és 

mindig mennek 

minden baj nélkül. 

Győződj ön meg Ön isi 

Vczérkfipviselct» 

H A L M O S T E S T V É R E K Budapest, V. , Szabadság-tér 18 
Vidéki körzet ke piselök kerestetnek 

Irányjelzők, 
• n B H n x a a n 

automatikus kikapcsoló 
készülékek, 

speciális hátsó lámpák, 
• • ^ • • • • • • ( • • B M B n n B n 

figyelő tükrök 
dús v á l a s z t é k b a n , hűtő és gép-

háztető takarók, hóláncok, autókályhák, 

l e g o l c s ó b b a n 

Nagy Jószsef 
V I . , A n d r á s s y - ú t 34. s s á m . 

Telefon: 221-97, 285 - 63. 

A k ö z l e k e d é s i k ó d e x e l ő í r á s a i n a k m e g f e l e l ő e n 

az új számlámpav i l ág í t ás 

háromféle kivitelben: 

A régi számlámpa átalakításával — — — - P 1'— 

Uj kapcsolóval ellátott számlámpával és izzóval — — P 19'25 

Elektromos automatikus kapcsolóval, mely által a meggyújtás 

a vezetőülésből történik — — — — P 30'— 

Fe l s ze re l é s se l együ t t a l e g r ö v i d e b b i d őn be lü l . 

Urner és Berkovits, Scintilla vezérképviselet 
Budapest, V. kerület, Pozsonyi-út 4/f. sz. 

U t o l s ó P a l a t i n u s-h á z. S z i g e t-u t e a s a r o k . 

I 

m 
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ontos dátum! 
1930 január 1. 
A z ú j k ö z l e k e d é s i r c n d c 
l e t é l e t b e l é p é s é n e k n a p j a ! 
Szerelje fel autóját: 

önműködő számlámpa ellenőrző ké« 

szülékkel, irányjelzővel, figyelő tükörrel 

Lássa el motorkerékpárját: 

oldalkocsi lámpával, számlámpával 

és prizmával. 

A rendelet nem követeli, de saját 

érdeke megkívánja a hűtőtakaró, 

fagymentes Gefrieronette folyadék, 

villamos és katalytikus fűtő kályhák 

használatát. Kapható: 

A U T O M O B I L É S P N E U ' 
M A T I K RT. VI . , J Ó K A I -
T É R 5. - T E L E F O N : 
A . 2 0 2 - 3 4 . - A . 2 8 8 - 3 6 . 

PRÍM 
autóbundákat 
sofförbundákat 

g y á r t 

S Z Ű C S - ÉS S Z Ű R M E A R U G Y A R R.-T. 
Budapest, VII. ker., Király-utca 35. szám. 
Gyártelep: Csepel, Védgát-utca 43. szám. 
Telefon: József 415-96. Sürgöny cím: „Alaska" 

G y á r t j a é s v e z é r k é p v i s e l t : 

„ U N I T A S " 
AUTOMOBILIPAR ÉS KERESKEDELMI R I . 
Gyár: Budapest, V., Zápolya-u.13. Szálén: Bp.,VI.,KaBY mezfl-utca 9. 



Az „Automobil-Motorsport" fényképpályázatának győztese. Gróf Török Sándor felvétele. 

,,A Bükk alján, egu régi magyar kastély előtt." 



28 A UTOMOBIL — MOTORSPORT 1929 december 24. 

A Székely-féle kisautó 
A közelmúlt napok egyikén mutatta be Székely Mi-

hály oki. gépészmérnök saját maga szerkesztett kiskocsi-

ját a sajtó megjelent képviselőinek. Székely Mihály neve 

nem ismeretlen a régi emberek előtt. Talán a háború 

utáni generáció nem í esméri, de most, hogy ismét megje-

lent a színen és kiskocsijával magára vonta a figyelmet, 

neve újra ismertté lesz kis hazánkban. Székely Mihály 

egyike volt az első magyar repülőgép-konstruktőröknek. 

Már 1910-ben saját gépével vett részt a budapesti nem-

zetközi versenyen és 1911 juliusában, mint az első ma-

gyar ember repült Wienből—Budapestre. Ugyanekkor 

polgári ember létére, tábori pilóta kinevezést nyert. Mint 

európai műveltségű ember a háború után idejének egy 

részét annak szentelte, hogy egy olcsó és ennek dacára 

használható, kényelmes és biztos közlekedési eszközt hoz-

gép árával. Ha sikerülne a kocsit nagyabb szériákban 

létrehozni, úgy még csökkenteni is lehe'tne az árat. Ez-

által még hozzáférhetőbb lenne a kisemberek szá-

mára. Mindenesetre örömmel üdvözöijük Székely Mihályt 

és új kisautóját s reméljük, hogy nincs már messze-

az idő, amikor a városban lépten-nyomon fogunk talál-

kozni az ízléses kis magyar kocsikkal, ahol tényleg, a mo-

tort kivéve, minden itt, Budapesten készült. A kocsi rész-

leteiről a következőket jegyeztük fel. 

A motor az angol Villiers gyár produktuma. Két-

ütemű, a sebességváltóval egy blokkba épült vízhűtéses 

kéthengeres 472 köbcentiméter hengerűrtartalommal, 

lendkerékkel, mely a mágnest és az akkumulátor töltésé-

hez szükséges dynamót is magában foglalja. Az indítás 

kickstarter útján történik, ami azonban kívánatra, termé-

szetesen ártöbblettel önindítóval is helyettesíthető. Mivel 

azonban a cél az, hogy egy olcsó közhasználati kocsink 

•zon létre. Éveken keresztül tartó kísérletezés, valamint az 

első modellnek éveken keresztül való nehéz és kíméletlen 

próbák alá tétele után Székely Mihály megjelent kocsijá-

val a nyilvánosság előtt. A bemutató őszinte sikert 

aratott. 

Alkalmunk volt a kocsit Székely Mihály vezetése 

mellett kipróbálni. Véleményünk a következő. Külsőleg a 

kocsi az első kis autó, mely forma tekintetében megfelel. 

A kiskocsi a szó szoros értelmében automobil jelleget 

mutat. Könnyen kormányozható, a vezetővel és egy 

utassal nagyon szépen gyorsul, fékei hatékonyak, sebes-

sége a városi használatban teljesen kielégítő. Hegybírása 

megfelel a kívánalmaknak, miután Budapesten a leg-

erősebb (circa 16%-os) emelkedésű utcákat is könnyen 

és biztosan veszi. Ülései elég kényelmesek. Érdeke3 saját-

sága, hogy a sebességváltó karját, eltérőleg a szokásos el-

rendezéstől, nem a kocsi hosszában, hanem keresztben kell 

mozgatni. Ez az első pillanatban szokatlan, de rövid idő 

alatt megszokható. A sebességváltó, mely a motorral 

egybeépített, — három fokozatú. A konstruktőr igyeke-

zett kiskocsiját olyan egyszerű és praktikus szerkezeti 

megoldással előállítani, hogy az a mondhatnók vagyonta-

lan osztály részére is elérhető komoly közlekedési esz-

közt képez. így sikerült elérnie, hogy a kocsi ára 4000 

pengő, ami körülbelül megegyezik az erősebb oldalkocsis 

legyen, az önindító teljesen felesleges. A meghajtás 

erős és speciális módon felerősített láncokkal történik. 

A láncok egymástól függetlenül, egyszerű módon utánafe-

szíthetők. Az alváz tökéletesen szilárd, szegecselt 

U-tartóból készült. Elől két párhuzamos keresztrúgó, há-

tul negyed elliptikus rúgók szolgálják az utasok ké-

nyelmét. Az acélból sajtolt tárcsás kerekek egymás között 

cserélhetők és 24x440-es ballonok felerősítésére szolgál-

nak. Ez olyan túlméret, ami már maga is biztosítja a 

puha, zökkenésmentes közlekedést. A kormány a nagy-

autóknál is szokásos csavarorsós rendszerű. A fékek a 

hátsó kerekekre hatnak, a lábfék belső expanziós, a kéz-

fék külső szalagfék. A karosszéria a legizlésesebb, amit 

el lehet képzelni. Szép vonalvezetés, masszív konstrukció. 

Az alumínium motorfedő a kocsinak nagyon előkelő kül-

sőt biztosít. A kocsi súlya üzemképes állapotban 340 kg. 

A maximális sebesség 70 kilométeróra két személlyel. A 

fogyasztás egészen minimális, 4.5 liter benzin és 0.1 liter 

olaj, míg a pneuk, tekintettel a kis súlyra, alig kapnak. 

Nagyjából ezeket mondhatjuk az új konstrukcióról. 

Mint a fentiekből látjuk, általános véleményünk a lehető 

legjobb. A próbagépek, mint már említettük, hosszú pró-

báknak voltak kitéve, úgyhogy azok, valamint az általunk 

látottak alapján mindenkinek a legőszintébben ajánl-

hatjuk. 



1929 december 124. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 29 

43.5 filléres tiszta benzin az 
„Automobil-Motorsport" előfizetőinek 
Fizessen elő egy évre és nem kel! Motalkóval járnia! 

Az AUTOMOBIL-MOTORSPORT mindenkor a leg-

nagyobb súlyt helyezett arra, hogy előfizetőit kedvezmé-

nyekben részesítse. 1930. évre még fokozottabb mértékben 

áll fenn ez a törekvés. Szerkesztőségünk tudva, hogy igen 

sok automobilista nincs kibékülve a Motalkóval, eljárt 

egyik nagy benzinvállalatunknál és vele oly értelmű meg-

állapodást létesített, hogy az „Előfizetési igazolványt" fel-

mutató olvasóink 1 kg 734-es fajsúlyú tiszta benzint 

hordótétel vásárlás esetén 59 fillérért kap. Ez annyit 

jelent, hogy a benzin literje 43.5 fillér, ami alig drágább 

néhány fillérrel a Motalkó áránál. Ha ma valaki tiszta ben-

zint akar venni, a kutakban az 54—56 fillér. A kedvez-

mény tehát óriási. A helyzet folytán kölünösen azok, akik 

sok benzint fogyasztanak, óriási előnyhöz jutnak. Tessék 

előfizetni szerkesztőségünkben, ahol az előfizetés eszköz-

lésénél tudtára adjuk olvasóinknak, hogy hol és milyen 

formában eszközölheti a benzinvásárlást. Mint tudjuk, a 

Motalkókeverés csupán a 736 fajsúlyon felüli benzinre vo-

natkozik, tehát a 734-es már a szabad kereskedelem tárgya. 

Keressen fel bennünket és hozzájut az olcsó és finom ben-

zinhez. 

Fényképpályázatunk 
eredménye 

Lapunk f. évi 6. számában pályázatot írtunk ki Magyar-
ország szép vidékeit a turizmus szempontjából ismertető mű-
vészi fényképfelvételekre. 

A pályázatra 47 felvétel érkezett be. A Szerkesztősé-
günk tagjaiból és az általuk választott, illetve felkért mű-
vészemberekből alakult bíráló bizottság a következőképp itélt: 
1. díjat: gróf Török Sándor, „A Bükk alján, egy régi magyar 

kastély előtt'. 
2. díjat: Zilzer István, „Salgótarjáni halastó". 
3. díjat: lovag Haupt Károly, „Kiskunfélegyházai szélmalom". 
4. díjat: Szőllősy Kálmán, „Zánka-Szepezd vidékéről" cimű ké-

pének ítélte oda. 
Nagy tetszést arattak még a következő pályázatok: 

gróf Török Sándor az „Uj idők hirnöke a Felvidéken" c. ki-
válóan hangulatos és szép kidolgozású képén kívül még az 
összes beküldőt felvételeivel. 
Szőllősy Kálmán a „Zircz-cseszneki országúton". 
Riba Lajos a „Badacsony" című képével. 

Külön elismerést érdemel gróf Török Sándor, aki öt da-
rab remeknél-remekebb felvétellel vett részt pályázatunkon, 
a képek témájának megválasztásával, azok kifogástalan, 
szép kidolgozásával. 

Mai számunk műnyomó mellékletén közöljük az első 
díjat nyert gróf Török Sándor „A Bükk alján, egy régi ma-
gyar kastély előtt" cimű felvételét. 

A páplyázat győztesei között művészi plaketteket fogunk 
január hó első felében kiosztani. 

Forgalmi fiírete 
Már több Ízben volt alkalmunk dicséretet mondani a sok 

helyütt kitűnően dolgozó forgalmi, illetőleg közlekedési rend-
őrökről. Annakidején legelőször a Margithíd budai hídfőjénél 
szolgálatot teljesítő rendőrökről emlékeztünk meg, akik már 
egy évvel ezelőtt is magasan a többiek felett állottak. Cik-
keink hatása alatt lassan a Lánchídnál, valamint nagynehezen 
a Margithíd pesti hídfőjénél is javult a helyzet, úgyhogy ma 
már mindkét hídnál olyan legénység irányítja a forgalmat, 
kiknek énje egészen beleilleszkedett a nagyváros forgalmába 
és akiknél ma már „igen helyesen" az követ el kihágást, aki 
lassan megy és aki miatt esetleg pillanatokra is, megáll a 
forgalom. Sajnos, nem így áll a helyzet az Erzsébethíd budai 
hídfőjénél. Itt még ma is a közlekedés "irányításának kőkor-
szakát éljük. Nem vizsgáljuk, ki ennek az oka. Valószínűleg 
a vezetésben, illetve a közvetlen feljebbvalókban lehet a hiba, 
de annyi bizonyos, hogy az Erzsébethíd budai hídfőjén állo-
másozó rendőrlegénységnek fogalma sincs arról, mi az „a for-
galmat gyorsan, zökkenőmentesen lebonyolítani". Itt még 
ma is lépésben kell hajtani és itt még ma is döcöghet az 
automobilista 25—30 métert egy ember által húzott taliga 
után. És jaj neked, autós vagy motorkerékpáros, ha előbb 
merészelsz a sínekre lépni, mint a hídfőt jelző trafikosbódé. 
Nem tudom, kihez tartozik az Erzsébethíd, azt hiszem, a ne-
gyedik kerülethez, annyi azonban bizonyos, hogy el vannak 
maradva egy évvel. Nagyon kérjük azokat, akik az ott állo-
másozó legénység erényeire ügyelnek, oktasssák ki Őket afe-
lől, hogy a „ma" közlekedésének mottója a gyorsaság és a 
célszerűség. A motorosjárómű nem talyiga, abban azért van 
motor, hogy menjen, nem pedig azért, hogy a hídfőn álló 
rendőr kéjelegjen abban, hogy most ez a kocsi az ő paran-
csára kénytelen lépésben bandukolni addig, amíg eléri a híd-
főt, vagy ameddig kegyeskedik megadni az „előzz balra!" 
jelt. 

* 

A sötétség! Az éjszakai Budapest egyik fő ismertetőjete. 
Annakidején a Margit-körút miatt emeltük fel vétónkat, ahol 
egy este az egyébként kitűnő vezető, Albrecht kir. herceg 
lelki nyugalommal beleszaladt a régi János-kórház előtt egy 
teherkocsiba. Hála Istennek, ma már a Margit-körúton csak-
nem nappali fényt árasztanak az út közepén elhelyezett ív-
lámpák. Nem úgy azonban másutt. A Retek-utca, a pompás, 
aszfaltozott Attila-utca ma is koromsötét. Reflektort hasz-
nálni a városban igazán nem ildomos, mégis mindkét útsza-
kaszon fel-felcsillannak a fényszórók és elhiheti a székesfő-
város, hogy nem játékból csavarják fel és le a reflektorokat 
az autóvezetők. Igazán ideje volna már, hogy az utcák egy 
kissé világosabbak legyenek és az ember mentesülne már 
egyszer az állandó rettegéstől, hogy vagy egy rendőrt gázol 
el, vagy egy kocsirúdba szalad be. fővárosunk és villanytele-
pének jóvoltából. Türelem rózsát és egy pár friss sírt terem 
a Farkasréten. 

* 

A közmondás azt mondja, hogy „Ami késik, az nem 
múlik!" Tévedés, mert Budapesten, úgy látszik, még a köz-
mondások sem igen válnak be. Hányszor pedzettük már, 
hogy jó lenne a székesfőváros területén felállítani a motoros-
rendőrséget, ami hatalmasan javítaná a forgalom biztonságát. 
Már-már elfelejtettük az egészet, amikor a minap egy Méray-
gépeken elvonuló, hosszú motorkerékpárososztagot láttunk a 
Váci-úton. Felcsillant a reménysugár és sietünk mi is felele-
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Olvassa az „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" által nyújtandó kedvezményeket! Siessen, fizessen elő, 
hogy azonnal megküldhessük az előfizetési igazolványt. Vagyont takarít meg egy év alatt!! 

veníteni a dolgot. Lehet, hogy tévedtünk és a motorososztag 
nem is arra a célra oktatódik, mint amire mi gondoljuk. Lát-
szik ez ugyanis abból, hogy a vezetők és bennülök egyenruhás 
emberek voltaik, már pedig egy mozgórc-ndörségnél első kö-
vetelmény az lenne, hogy felismerhetetlen legyen. Komoly 
munkát csak civilben mozgó rendőrlegénység tud produkálni. 
Már ismételten rámutattunk arra, hogy a vadvezetők nem a 
rendőr előtt bűnöznek, hanem ott, ahol semkisem látja őket. 
Ott vágják a kanyarokat, ott rohannak ki eszeveszett iram-
ban a mellékutcákból és veszélyeztetik a nyugodtan haladók 
életét. Ezekre rácsapni, az lenne a mozgó közlekedési rendőr-
ség feladata. Igazán kíváncsiak vagyunk, mikor fog végre 
erre is sor kerülni. Itt azután lehet tettenérni, mert a tetten-
érés tényleg bizonyítható. Ajánljuk az ügyet a Főkapitány úr 
szíves figyelmébe, mert nézetünk szerint, akik igen sokat 
közlekedünk hivatalból, nagyon sokat látunk, sokkal többet, 
mint a jelentésüket a zöldasztalnál író urak. A mi nézetünk 
pedig az, hogy csak ilymódon tudnánk rendet teremteni. 
A nyilt utcán előttem hirtelen megálló soffőr, aki a füle bot-
ját sem mozgatja, még kevésbé a jobb kezét, a minden jelzés 
nélkül jobbra forduló vezető, nézetem szerint, sokkal erőseb-
ben büntetendő és durvább kihágást követ el, mint az, akinek 
az egyik lámpája kialszik, vagy az, aki elinduláskor elfelejti 
felgyújtani a lámpáját. Előbbit figyelmeztetni kell, hogy 
gyújtsa meg, utóbbit keményen meg kell büntetni. 

* 

Ha már a forgalomról beszélünk, beszéljünk pár szót 
azokról is, akik azt irányítják. Emlékezzünk a múltévi 15—20 
fokos hidegekre és gondoljunk azokra, akik odakünn 4 órát 
éllanak a dermesztő északi szélben. Gondoljunk szeretettel a 
közlekedési rendőrökre és kövessük az angol példát. Az angol 
„Autocar" múltévi száma jut kezünkbe. Egy fénykép tűnik 
fel az egyik oldalon. Oldalkocsis rendőrkerékpár, a sidecar-
ban hatalmas üst, forró, édes teával. Mellette a közlekedési 
rendőr, aki vígan szürcsöli az édes, meleg nedűt. Jólesik 
neki, ő is ember, ő sincs kőből. És ha meggondoljuk, hogy az 
angliai 4—5 fokos hidegek hol maradnak a mi 'időnként bi-
zony igen erős, hideg napjainktól, akkor sokszorosan előtérbe 
nyomul annak a szükségessége, hogy posztoló rendőrőrsze-
meinket a hideg napok alatt meleg teával lássuk el. Nem 
kell ahhoz Hornimans-tea, csak legyen meleg, cukros és ru-
mos és a legénység lássa, hogy elöljárói törődnek vele. Ve-
gyünk. példát a külföldtől és ami jó, azt utánozzuk. 

* 

Nemrégen az Apponyi-téren a Királyi Magyar Automobil 
Club előtti' térségén, tekintettel arra, hogy egyes esetekben 
sok a klub előtt állomásozó autó és motocikli, a rendőrség 

külön állomáshelyet jelölt ki a várakozó kocsik számára. Fel 
is festették ezt a helyet szép fehér négyszögekkel. Szép, 
szép, csak dicsérni tudjuk a megteremtőjét, de . . . és itt az 
a bizonyos „de", ami nádunk Magyarországon oly sokszor 
ott van. Hát kérem, ha valamit csinálunk, csináljuk célszerűen. 
Rzeket a négyszögeket nem lehet a járdára merőlegesen fel-
festeni, hanem ferdén, úgyhogy a Kossuth Lajos-utca felől 
jövő kocsik minden nehézség nélkül beállhassanak a he-
lyükre. Elnéztük a minap este. Egy kccsi akart beállani egy 
üresen hagyott helyre, ami 4—6 reverzálás után nagynehe-
zen sikerült is neki, de közben megállott a forgalom. Állt az 
autóbusz és állt mögötte 4 kocsi. Hát uraim, ezt a szépen el-
gondoH vonalfelfestést kérjük a jövőre a forgalom zavarta-
lan lebonyolítása érdekében célszerűbben megoldani. Krizsa-
necz kapitány úr szives figyelmébe!!! 

» 

A Retek-utca! Elkezdtük és nem is nyugszunk addig, amíg 
célunkat el nem érjük. A Retek-utca forgalma, dacára most 
van a holtszezon, a mostani formájában tarthatatlan. A há-
romtengelyes autóbuszkolosszusok megjelenése óta a Retek-
utcai forgalom a szó-szoros értelmében kezdi utóiérni a Mar-
githídat. A Retek-utcán átjutni néha bizony valóságos művé-
szet. És ha elgondoljuk, mi lesz a tavasszal, ha megindulnak 
a budakeszi, nagykovácsi és hidegkúti svábok, megindul az 
építkezés és kibújnak a télire leállított kocsik, megélénkülnek 
a hűvösvölgyi, zugligeti és pasaréti villák, na akkorra el le-
hetünk készülve a legrosszabbra. Reméljük, addigra már el 
fog tűnni az úttest melletti gyalogsétány és a Retek-utca vi-
lágvárosi képet fog kapni. Ajánljuk a mult számunkban 
megjelent tervezetet a székesfőváros és az államrendőrség 
szíves figyelmébe. 

* 

Fél év!!! Tipikus Magvarország!!! Fél éve van benn a 
Királyi Magyar Automobil Club kérvénye a székesfővárosnál 
és még ma is elintézetlen. Miről is szól az a kérvény? A 
KMAC idegenforgalmunk elősegítése és a külföldiek kényel-
mét szolgálandó táblákat óhajt felállítani a forgalmasabb 
pontokon és útvonalakon, melyek az útirányt jeleznék. Az 
idegennek fogalma sincs, mikét vegve útját Wien, Belgrád, 
Kolozsvár, Kassa, Lemberg, Grác, Klagenfurt stb. felé, nem 
is szólva arról, hogy a Budapesten keveset járt vidékiek sem 
állanak jobban, mert szintén csak sok kérdezősködés után 
találnak ki a Miskolc, Székesfehérvár. Győr, Pécs, Szeged 
stb. felé vezető utakra. Fél éve nyugszik a kérvény a székes-
főváros irodáinak dzsungeljében. Igazán nevetséges. Nálunk 
nem azt nézik, hogy praktikus-e valami, célszreű lesz-e, fon-
tos-e, hanem, hogy nem-e ütközik ez valakinek, vagy valami-
nek a hatáskörébe, mit lehetne ezért kémi, avagy kapni ? Vé-
leményezni itt, ott és a végén majd bedugiák az irattárba, 
mert hát . . . Mikor kerülünk már ki ebből az istenverte vi-
lágból, mikor emelkednek már az emberek egyszer ebben a 
szegény országban helyzetük magaslatára, mikor . . . Talán 
sohasem. 

RENDELET. 
A járóműközlekedés rendezése céljából a VIII. ker. egyes 

utcáira vonatkozóan az 1881. évi XXL t.-c. 8. §-ában biztosí-
tott jogom alapján a következőket rendelem el: 1. A Szent-
királyi- és Eszterházy-utcának a'Rákóczi-út és Főherceg Sán-
dor-utca által határolt szakaszán egyirányú közlekedést ren-
delek el, olyképpen, hogy a Szentkirályi-utcában csak a Rá-
kóczí-út irányából, az Eszterházy-utcában pedig csak a Fő-
herceg Sándor-utca irányából szabad? hajtani. 2. A Gyulai 
Pál-utcának a Sídhly-utcától a Kőfaragó-utcáig terjedő sza-
kaszán csak a Rákóczi-út irányából, a Vas-utcában pedig 
csak a Főherceg Sándor-utca irányából szabad hajtani. 
8. A Szentkirályi-utca, Eszterházy-utca, Gyulai Pál-utca és 
Vas-utcának a fentiekben meghatározott szakaszain csak a 
menetirány szerinti baloldalon szabad a járóművckkel vára-
kozás céljából megállani. 4. A Főherceg Sándor-utcában, 
valamint a Práter-utcában járómüvekkel várakozni, a ko-
csiúttestnsk csak a páratlan számozással biró házak előtti 
szakaszán szabad. Aki jelen rendelet 1—4. §-ában foglalt 
rendelkezések ellen vét, kihágást követ el és a fentidézett 
törvény 8. §-a alapján, az 1923. évi X. t-c. 1—5. §-ai értelmében 
100 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Jelen íren-
deletem a kihirdetéstől számított 8-ik napon lép életbe. Buda-
pest, 1929 november hó 14. Bezegh-Huszágh Miklós s. k., fő-
kapitány. 

LÁTTA? n n i T | | f l D p i r L Á T T A ? 

Az angol 350 I I I I I I I 1 1 I I | T a TTC pálya-
kcm es k I I I I I I E a versenyén 

Ízléses, szép kiállítás, üzembiztos, tejesen tokozott vezérlésű motor, dupla 
bölcsőváz, íekete vagy eiefántcsontszin zománeozá3. hosszú é eltartani 

350-es ohv. sport . . . 1550 P 
350-es ohv. supersport 1750 P 
Komplett oldalkocsi . . 450 P 

öszl árak, előnyös leltéte ek, prospektus 

díjmentes. Vezérképviselet: 

K L E M E N T Z ÉS T Á R S A 
o k l e v e l e s m é r n ö k ö k 

Budapest, IV., Váci-utca 52. Telefon: Aut. 846 -27 
Jö bonitásű, solvens é« agl is körzetképviselőket keresünk 
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Olvasók! Fizessünk elő 
AZ AUTOMOBIL-MOTORSPORTRA! Használjuk ki a kedvezményeket. Beérkezel ! íeveíek arról tanúskodnak, hogy 

egyes elöüzeiöink az e lmúl ! évben 7 0 - 8 0 , söt 100 pengöke! takarüctlsk 
meg, Ma minden pénz fontos! A pengőkből lesz a tíz és a tizből a 1 0 0 ! 

HíreK 
AUTOMOBILHfREK. 

BELFÖLD. 

Hartmann László vette meg Zichy Tivadar gróf Bugatti-
ját. December 7-én délután 3 órakor ott állunk a budai Gellért-
garázs bejáratánál. Egy szomorú aktusra gyűltünk 1 össze. 
Én csaik mint néző vagyok jelen. Három órakor ütik dobra 
a híres Bugatti „Type Targa Floriot", mellyel a fiatal Zichy 
Tivadar gróf pompás svábhegyi rekordját futotta és amely-
lyel megnyerte Magyarország 1928. évi bajnokságát. A kocsi 
két év előtt 44.000 pengőbe került. Egy évet futott. Maximá-
lis sebessége 204 kilométer. Ennyit futott vele a fiatal gróf 
Táton. Az emberek lassan gyűlnek. Alig van ismerős. Egy 
pár ügyvéd, Rózsahegyi István, a Bugatti-vezérképviselő. 
ő csak azt szeretné, ha komoly kézbe kerülne a 'kocsi. Mint 
hírlik, Lyka, Wolfner László, Hartmann és a bécsi Lichten-
stein herceg aspirálnak a kocsira, de állítólag négy várbeli 
fiatal fiú is összeadott 10.000 pengőt és közösen akarják meg-
venni. Hogy mire, azt nehéz volna kitalálni. Mind többen és 
többen vannak. Csupa ismeretlen arc. Ezek árverési hiénák, 
mint hallom. Ha lehet, olcsón vásárolnak. Itt ma nem lesz jó 
napjuk. Már itt van Wolfr.er és Hartmann. Mindkettőt meg-
interjúvolom. Mindkettő tiltakozik. Hartmann kijelenti, hogy 
őt abszolúte nem érdekli a kocsi. Wolfner csak azért jött el, 
hogy lássa, ki veszi meg. Kezdődik az árverés. A végrehajtó 
kikiáltja, hogy 12.000 pengő. Egy szó se hallatszik. Gyors 
egymásutánban hallatszik: 11.000, 10.000 9000, ;>8000, 7000, 
6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Valaki megszólal: 1100. 
Teljesen ismeretlen emberek licitálnak. 2500. Először, másod-
szor. Wolfner: 3000, Hartmann: 3100, Valaki: 3140, Wolf-
ner: 3200. Először, másodszor, Jakabffy: 3300. Hartmann: 
3400. Tíz pengőnként emelik az árat. Wolfner, Hartmann és 
egy ismeretlen. Wolfner 4000 pengőt kínál. Mire (kikiáltják: 
először, másodszor, Hartmann már belevág: 4050. Egy isme-
retlen, úgy látszik, valakinek a strohmannja, felveri '5000-ig. 
Már azt hinni, övé a kocsi, de Hartmann az utolsó pillanat-
ban azt mondja: 5020. Senki többet. Először, másodszor, har-
madszor. Hartmanné a kocsi. Sokan gratulálnak. Legalább 
egy komoly versenyzőé lett, aki tudja értékelni. Hartmann 
azonnal kifizeti és már vontatják is haza a kocsit. Mint utó-
lag megkérdeztük, kiderült, hogy 14—15.000 pengőig ment 
volna. Wolfner 10—12.000 pengőt szánt a kocsira, de amikor 

látta, hogy Hartmann nem enged, visszalépett. Igaza volt. 
Gentlemanül Miért verje fel az árát. A jövő évi versenyeken 
tehát új ember fog megjelenni a versenykocsibajnokság 
startjánál, Hartmann Láczló (MTK) személyében. (XY.) 

Az angoloknak nagyon fáj a BMW világrekordja. Mult 
számunk egyikében részletesen foglalkoztunk Ernst Henne 
sebességi világrekordjával, amit egy kompresszoros, 750 kcm 
BMW nyergében futott, München mellett. Azóta összeült a 
FICM és ennek dacára a világrekord még ma sincs hitele-
sítve. A hitelesítés főleg az angolok intrikája miatt késik, 
akik apró-cseprő kifogásokat emelnek és gördítenek a hitele-
sítés elé. Annyit máris elértek, hogy a kilométerrekord nem 
lesz hitelesíthető. Kisütötték ugyanis, hogy Henne nem ugyan-
azt a kilométert futotta oda-vissza. Ez tényleg igaz és mivel 
a szabályok úgy intézkednek, hogy a távnak hajszálnyira meg 
kell egyezni, tehát a kilométerrekord hitelesítése tényleg el-
marad. A németek ugyanis egyszerre futották a kilométert 
a mérfölddel, ami 1609 métc-r. így azután a második futam-
nál a kilométert ott kezdték mérni, ahol az első futamnál a 
mérföldet befejezték, tehát csupán 391 méter egyezett meg a 
távból a két futamnál. Ez, ha szigorúan vesszük, tényleg 
szabályellenes, de tekintettel arra, hogy a teljes 1609 iméter 
vízszintes volt és azon sem az oda-, sem a visszamenetnél 
esés, illetve emelkedés nem volt található, a rekord realitá-
sához szó sem fér. A helyzet most az, hogy a FICM új jelen-
tést kért az időmérőktől. Ettől a jelentéstől lesz függővé téve 
a mérföldreikord hitelesítése. Hogy az angoloknak fáj Henne 
eredménye, az tudott dolog, de hogy a pompás eredményt a 
zöldasztalnál igyekeznek lehetetlenné tenni, azt senkisem 
várta az angoloktól. 

Szabályszerkesztőbizottság működik most minden ked-
den a KMAC-ban. Célja a magyar nemzeti autoinobilverseny-
szabályok megszerkesztése. A bizottság elnöke Delmár Wal-
ter, oszlopos tagjai dr. Feledy Pál, Balázs László, Szénásy 
Alán, dr. 'Schmidt Gyula, Heteés Sándor, Wolfner László, dr. 
Simon Gábor, Lyka István, Hartmann László, Bosnyák Iván. 
A bizottságban igen komoly munka folyik és a kérdéses pon-
tok megszületése csak hoszas, mindenre kiterjedő •vita után 
történik. 

A Gróf Tisza István-utcában, tekintettel annak nagy for-
galmára és szűk voltára, a főkapitány, igen helyesen, elren-
delte, hogy automobiloknak ezen a szakaszon várakozni nem 
szabad. A - várakozásra a József-tér, valamint a Nádor-utca 
baloldala szolgál. 

5 pengőéri oldja meg célszerűen, 
kényelmesen és megbízhatóan 
az új hátsó számlámpavilágítást 
a 

Nébel Szirmai Vadász Aufomobilipari rf. autójavítöiizeme 
Budapest, VI. kerület, Lehel-utca 17/a. 
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o lcsón vállaljuk. 

KISS ISTVÁN 
Budapest, II. ker., Margit-körút 79. 
( B u d á n a g á z g y á r m e l l e t t az udvarban) 

Magyarok, figyelem! A rigai Automobil Club, tekintettel 
arra, hogy a montecarlói csillagtúra résztvevői közül igen so-
kan Rigából startolnak, most egy Rigai Csillagtúrát írt ki, 
melynek finise egy nappal megelőzi a Rallye Monté Carlo 
startját. Ha nincs hó, Riga jó start, de ha az időjárás hideg 
és csapadékos, úgy a muitévi tapasztalatok alapján óva in-
tünk mindenkit a rigai starttól. Carraciola és társai is ott-
hagyták a fogukat a rigai behavazott utakon. A montecarlói 
csillagtúra nevezési határideje december 31. Nevezési díj 200 
frank. Nevezni lehet a L'Auto párisi lapnál és Montecar-
lóban. 

A teljes pangásnak indult eladás az autó- és motorkerék-
párképviseleteknél oly nagyarányú, hogy az ország gépjármű-
állománya képtelen a 30.000 fölé emelkedni, sőt az előjelek 
szerint 1930 január 1-én sem leszünk még azon felül. Októ-
ber hónapban például az egész emelkedés csupán 350 darab 
volt. A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
a szeptember—októberi kimutatás a következő: 

s z é p t e m b e r o k t ó b e r s z é p 
h ó v é g é n 

összesen Budapesten összesen Budapesten 

Személykocsik 11.584 6 .056 11.653 6 .086 

Bérautók 1.564 1 .123 1 .680 1.224 

Autóbuszok 651 283 678 303 

Teherkocsik 4 .258 2 .227 4 .332 2.254 

Egyéb kocsik 652 462 659 469 

Gépkocsik összesen 18.709 10.151 19.002 10.336 

Motorkerékpárok 10.301 5 .220 10.358 5 .138 

Összesen 29.0Í0 15.371 29.360 15.474 

A legutóbb — december 10-én — megjelent párisi L'Auto 
érdekes képet közöl abból az alkalomból, hogy ifj. Horthy 
István egy évre az Egyesült Államokba ment, a Ford-gyárba, 
ahol a repülőgépgyártást fogja tanulmányozni. A kép a Kor-
mányzó két fiát négy év előtti Norton-sidecarjukon ábrázolja. 

A BÉMAC (Bükk- és Mátravidéki Automobil Club) de-
cember hó 29-én tartja rendes évi közgyűlését, melyre a ta-
gok figyelmét ezúton is felhívja. 

Déván István főszerkesztőnk a Királyi Magyar Automo-
bil Club meghívására január hó folyamán az európai hágókról 

és azok építéséről vetített képekkel egybekötött előadást tart. 
Az előadást valószínűleg a vidéki automobilklubbokban is 
megismétli. Az előadás különösen a jövő nyári túrák szem-
pontjából bir nagy fontossággal. 

A KMAC elhatározta, hogy minden vita elejét veendő, 
lefordíttatja a nemzetközi automobil-, motorkerékpár- és 
motorcsónak-versenyszabályokat és azokat kinyomatva, ön-
költségi áron bocsátja az érdekeltek rendelkezésére. Éljen! 
Végre! 

A montecarlói csillagtúrán ezúttal ismét több magyar 
versenyző indul, 'Többek között Hartmann László startja és 
biztos, aki ezúttal is Hupmobilon indul. Kíséretében lesz 
Rostás István is. 

A KMAC végre kezd komoly dolgokkal foglalkozni. Leg-
utóbb beadványt intézett a belügyminiszterhez a kéziduda 
használata, valamint a motorkerékpárok kitiltása tárgyában 
a belváros területéről. A beadvány, nézetünk szerint, nem elég. 
A beadvánnyal egyszerre a legmesszebbmenő sajtóhadjárat 
volna keresztülviendő az erőszakos és igazságtalan rendele-
tekkel szemben. 

A MAC motorosztálya a téli hónapokban a hó első csü-
törtökjén (január 2, február 6, március 6, április 3) a Váci-
utca és Duna-utca sarkán lévő Posch-étteremben társasvacso-
rát tart. 

A Hungária Automobil Club tavaszi gellérthegyi verse-
nyére már pénzdíjakat óhajt kiírni. Hír szerint az első 10.000, 
a második 5000, a harmadik 3000 pengőt kapna. Ha a íterv 
sikerült, úgy biztosra vehető, hogy hatalmas külföldi me-
zőnyre lesz kilátás. 

KÜLFÖLD. 

Myers, az Indianapolis Motor Speedway Co. egyik el-
nöke, ismét átjött a kontinensre a jövő évi nevezések ügyében. 
Azt hiszik, hogy az új, változott szabályok folytán a Bentley, 
a Bugatti, a Mercedes és az Alfa-Romeo is indít csapatot 
Ir.dianapolisban. A franciák, hír szerint már egy Divo, Chi-
ron, Conelli és Williamsból álló teamet le is kötöttek. 

December 11-én nyilt meg <a Grand Palais-ban, Párisban 
IV. nemzetközi motorcsónakkiállítás. A kiállítást a köztársa-
ság elnöke, Doumerge nyitotta meg. 

Az Osztrák Automobil Club lemondott elnöke, báró 
Haymerle helyett Van der Straten-Pontholz grófot választot-
ták meg. 

Amerikában az 1929. év első 10 hónapjában 5,017.806 
automobilt gyártottak, ez a ,szám 1.150,303 darabbal haladta 
túl a muitévi első 10 hónap produkcióját. Az USA-ban még 
növekedésre számítanak, tekintettel arra, hogy az export ál-
landóan növekszik. Ha mindenütt úgy növekszik, mint ná-
lunk, akkor az amerikaiak hamarosan becsukhatnak. .' 

Segrave őrnagy, aki jelenleg az automobilsebességi világ-
rekordot tartja, 1930-ban nem vesz részt a floridai rekord-
kísérleteknél. A jövő évben csak motorcsónakversenyeken 
indul. A „Miss England"-ba 2 új motort építtetett és reméli, 
hogy eléri a 200 kilométeres sebességet I 

Csehszlovák automobilderbyt írnak ki a jövő évben /a 
csehek Biünn mellett. Egy kör 29.470 méter, 119 ifordulóval 
és 14 emelkedései. A vesreny dátuma szeptember 19. A táv 
17 kör, ami körülbelül 500 km. A díjak 80, 40 és 20.000 
csehkorona. 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapes', 
VI11., Thék Endre-u. 15. Tel.: J. 303-45. Alapítva 1903 
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Egy egészen 
tij, s e m m i t sem használt 

1000 kcm-es BSA motorkerékpár teljesen 
csukott oldaikocsival 

gpgsj ( t a x i célokra probaminta 
volt) olcsón e l a d ó . Cím a 
szerkesztőségben 

dugattyúgyűrük.olajlehúzógyü-
rük, zslrzocsapszegek minden 
kivitelben. Dugaityúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munkált es nyersszelepek, zsirzOprések. Nagy raktári 
„Kérjea Árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-kőrút 27. Tel. 295-39 

Ismét Mayer lett Amerika automobilbajnoka. Lou Mayer 
ezúttal másodszor nyeri az értékes címet. Elődei közül eddig 
csak Jimmy Murphy és Peter de Paolo nyerték két ízben az 
USA 'bajnokságát. Az eddigi bajnokok: 1920: Gaston, Chev-
rolet, 1921: Tom Milton, 1922: Jimmy Murphy, ,1923: Eddie 
Heame, 1924: Jimmy Murphy, 1926: Peter de Paolo, 
1927: Peter de Paolo, 1928: L. Mayer. 

93 napig futott egy Chrysler az Avus-pályán. Ezalatt 
86.439 kilométert futott be. A kísérlet még tovább folyt volna, 
de a kocsi vezetője a Berlin körül uralkodó 'ködben kiszaladt 
a pályáról és felborult. A kocsi által fmegtett átlag a 93 na-
pon keresztül óránként 38.9 km volt. A 93 »nap alatt a motor 
egyfolytában dolgozott. 

Az Automobil Club von Deutschland, Németország ve-
zető automobilegyes ilete nemzetközi pályázatot írt ki „lopást 
meggátló berendezésekre az automobiloknál". Lehet pályázni! 

12.000 darab volt az 1928. évi automobilszaporulat Ro-
mániában. 4927-ben 6200, 1926-ban 4170 volt az évi többlet. 
Ezzel szemben Magyarországon állandóan csökken az évi 
többlet, hála azoknak, akik gazdasági politinkánkat irányít-
ják. 

A benzinkutak számáról Európában közöl érdekes ki-
mutatást egy német autószaklap. Eszerint Dániában a leg-
jobb 'az arány. Itt 5700 a kutak száma a 106.000 gépjárómű-
vel szemben, vagyis 18.4 gépjárómüre esik egy 'benzinkút. 
Magyarországon a mai 5—600 benzinkútat véve alapul, min-
den 46—47 autóra, illetve gépjárómüre jut egy benzinkút. 
Franciaországban 22.1, Svájcban 22.9, Németországban 23.3, 
Hollandiában 23.7, Angliában 27.6 az arányszám. 

1930-ra is kiírták az automobilvilágbajnokságot. Hét 
versenyt állapítottak meg' a pontszerzésre. Ezek az Indiana-
polis 'Grand Prix, az Európa Grand Prix (Belgium), az an-
gol, spanyol és olasz Grand Prix, valamint a francia és német 
Nagy Díj. , 

Castrol „R"-olaj lesz a világrekordaspiráns új, 24 hen-
geres Sunbeamben, amit az 'angol Kaye Don fog vezetni feb-
ruárban Daytona-Beachben, Floridában. 

Hang von Stuck, a ,szerencse-ember, ismét közeljárt a 
halálhoz. Londonból repülőgépen akart hazautazni Német-
országba. Már csomagja is benn volt ia fülkében, amidőn te-
lefonon visszahívták egy fontos ügy megbeszélésére. A re-
pülőgép röviddel (felszállása után lezuhant és utasai egytől-
egyig meghaltak. így menekült meg Stuck, dacára, hogy 
automobilról ezúttal szó sem volt. 1 

Február 16-án lesz Oslo mellett, a Gjersjoen-tavon a 
norvég téliverseny. Ezidén már francia körökben is nagy az 
érdeklődés. Benoist, a két év előtti világbajnok, ismét indul. 
Ezenkívül a francia Bugatti-menők közül is teokan mennek 
Norvégiába. 

120.000 motorosjárómű van a kis Dániában, Eszerint min-
den harminc emberre esik egy járómű. Ebből 98200 automo-
bil, 21.800 motorkerékpár. Kopenhágában csaknem annyi a 
motorosjármű, mint egész Magyarország motorosállománya. 

MOTORKERÉKPÁRHÍREK. 

BELFÖLD. ! 

A Budapest Sport Egylet a következő évben a Tatter-
salban dirt-track-versenyeket fog rendezni. A már régen 
megkezdett tárgyalások eredményre vezettek és a pályát 
ennek megfelelően át is fogják alakítani. 

Kovácsházy Vilmos székesfővárosi tanácsjegyző, a BSE 
ügyvezető elnökének 25 éves szolgálati jubileumát ünnepelték 
december 9-én a Millenáris-versenypálya nagy dísztermé-
ben az egybegyűltek. Sok ilyen derék, önzetlen harcost kívá-
nunk a motorsportnak. Éljen sokáig! ' 

1930. év elején újból be kell mutatni a veruenysisakokat 
a KMAC-ban. Ez a rendelkezés azért vált szükségessé, mert 
igen 'sok sisak a folytonos használat folytán már félig-meddig 
tönkrement és nem nyújt biztonságot viselőjének. Az újbóli 
hitelesítések a KMAC-ban délelőtt 10—1 és délután 4—7 óra 
között történnek. 

Hild Károly végzi újabban & KMAC-ban a motorkerék-
pár- és versenyügyeket. Ambiciózus munkájának már meg-
van a látszatja. Iliid évekre visszamenőleg rendezte a ver-
senyeredményeket, úgyhogy ma már minden adatot egy perc 
alatt rendelkezésre bocsájtanak az érdeklődőnek. A jövő évi 
terminusok hatalmas falitáblán függenek közszemlére téve. 
Hild Károly személyében a KMAC egy roppant tehetséges és 
ambiciózus fiatalembert nyert meg az adminisztratív munká-
nak. 

V Motorosok! Használjatok 

w F E R B A 
K É Z M O S Ó S Z E R T 

F ö l e r a k a t : P Í P Í I ÉS SZAJKÓ, VI. Lázár-utca 20 . sz. Az Opera m ö g ö t t . , 

TÚRÁN NÉLKOLÖZHETETLEN a 

„ T E V E S " 
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Igen helyes intézkedést szándékozik életbeléptetni a 
KMAC. Tekintettel a bejelentett versenytömegre, behozzák 
a kötelező kauciót. (Minden bejelentett versenyért 100 pengő 
kaució teendő. Ha a •bejelentő a versenyt megrendezi, úgy a 
kauciót viszakapja, ha .nem, a kaució ottvész. A kaució posta-
takarékpénztári vagy egyéb bankletét alakjában is eszközöl-
hető. A terv több helyütt nem váltott ki tetszést, mindazon-
által kérészül fog menni és igen helyes. 

Az Auomobil—Motorsport húsvéti triálja, illetve a ;Del-
már Walter-vándordíj negyedik küzdelme elé 1930-ban aka-
dályok tornyosulnak. A BSE húsvét vasárnapján óhajtja 
megrendezni hármashatárhegyi versenyét. Szerkesztősé-
günk, tekintettel a húsvéti verseny többnapos jellegére, át-
irattal fordult iá BSE-hez, hogy tekinsen el a húsvéi termi-
nustól, egyúttal a KMAC-ban is intervenciót jelentett be. 
Szerkesztőségünk az 1929. évi versenynél, tekintettel a korai 
húsvétra, kénytelen volt későbbi dátumra kiírni és a közna-
pok folytán 100 induló helyett 40 volt. Ha a BSE ragaszko-
dik a húsvéti terminushoz és a húsvéti dátumhoz való elő-
jogainkat nem ismeri el, úgy szerkesztőségünk lemond a 
verseny megrendezéséről és a Delmár-vándordíjat átadja a 
KMAC-nak. Hogy azután a KMAC mit kezd vele, azt mi még 
nem tudjuk. Reméljük azonban, hogy a BSE vezetősége 
tekintettel lesz a (nagyjelentőségű versenyre, melynek védője 
is és más, alkalmasabb terminust keres a hármashatárhegyi 
versenynek. 1 

KÜLFÖLD.! 

A franciák dirt-track-versenyeket akarnak rendezni a co-
lombesi stadionban. Egy csoport felkereste ebben az irányban 
a Racing Club de Francé vezetőségét, akik azonban, tekintet-
tel az atlétikai versenyekre, elutasították az ajánlatot. 

Nagyon olcsók lettek az angol RADCO-gépek. Az Olympia 
Show-n megjelent kilenc modell közül a legolcsóbb a 147 kcm 
Villiers-beépítés (20 Guinea), legdrágább az 500-as two-port, 
ami 65 Guinea. 

KLG a világrekorder gyertya. KLG-gyertyával állította 
fel Denly a 117 AJS-vilégrekordot. KLG volt Herbert Le 
Vaek Brough-Superiarjában, mikor Monthléryben 27.673 km 
és Henne BMW-jében, amikor München mellett1 216.651 kilo-
métert futott. KLG-vel nyerték a Senior és Junior TT-t, az 
osztrák, belga, holland, francia, német és délafrikai TT-t és 
Grand Prix 21 kategóriáját. 

SZAKMABELI HÍREK. 

Az Automobil-cégek ajándéka. Az automobil és autóalkat-
részeket árusító cégek egy célszerű ajándékkal lepik meg 
vásárlóközönségüket és a gépjáróművezetőket ez év karácso-
nyára. Egy pár nap múlva az alant felsorolt cégeknél 'kap-
ható lesz az 1930. évi Autónaptár, amely tartalmánál fogva 
nélkülözhetetlen lesz minden automobilistának. A szépkiállí-
tású zsebkönyv tartalmazza többek között: Naptár, Havi 
üzemköltség-napló, pneumatik-napló, hatósági előírások, 
kilométer-napló, kövezetvám, határátlépő állomások, hidak, 
helységek kilométertávolságai, nemzetközi rendelkezések 'or-
szágonként, a nemzetközileg elismert európai autóklubok 
jegyzéke, az útadó kiszámítására való táblázatok, !az idegen 
államok képviseleti és a külföldi magyar követségek és kon-
zulátusok jegyzéke stb. stb. Az ízléses könyvet már egy pár 
nap múlva mindenki megkaphatja annál a cégnél, ahol a ko-
csit vagy az alkatrészeket és felszerelési cikkeket vásárolja. 
Többek között kapható: Automobil és Pneumatik Ipari és 
Kereskedelmi Rt. (Vajda és Hollán), Jókai-tér 5, Dénes és 
Friedmann Rt., Dessewffy-utca 29, Nébel, Szirmai, Vadász, 
Lehel-utca 17/a, Firestone Service, Dembinszky-utca 1 32, 
Castrol, Jókai-utca 8, FN-képviselet, Szabadság-tér 18, 
Unitas-Tátra, Zápolya-utca 13, Polus-Sirius akkumulator, 
Szentkirályi-utca 34, Majláth Mihály, Gróf Zichy Jenő-utca 
17, Mercedes-Benz-Mavag, Váci-u. 24, Nash-Packard, Apponyi-
tér 1, Fehér Miklós, Váci-út 80, „4ustro-Daimler, AF, Puch, 
Liszt Ferenc-tér 9, Fiat, Figyelö-u. 15 és Váci-utca 12, Cyklop-
garázs, Kertész-utca 24. 

Az 1930 január 1-én életbelépő új közlekedési rendelet 
előírja, hogy az autószámlámpa világítóberendezés kapcsolójá-
tól függetlenül, a soffőrülésből ne legyen eloltható, csak ma-
gán a lámpán elhelyezett kapcsoló segítségével. Tehát az ed-
digi számlámpák átalakításra szorulnak, aminek legolcsóbb 
módja a számlámpához külön vezeték készítése és annak kap-
csolóval való ellátása. A szabadalmazott Hunnia-világítószer-
kezet igen ötletesen oldja meg a problémát. E készülék hasz-
nálatával ugyanis a vezetőnek nem kell minden indulás előtt 
hátul külön felgyújtani, hanem a számlámpát ugyanúgy, mint 
eddig, a soffőriilésből lehet felgyújtani és csupán 'az eloltást 
kell a rendelet intencióinak megfelelően, a hátsó kapcsoló se-
gítségével végezni. A Hunnia-világítószerkezet a számlámpa 
ellenőrzését is igen ötletesen oldja meg! A készülékhez tarto-
zik ugyanis egy ellenőrzőlámpa is, amely a szerelékfalon nyer 
elhelyezést és amellyel a vezető a soffőrülésből állandóan 
ellenőrizheti, hogy ég-e a számlámpa vagy sem . Igen nagy 
előnyt jelent ez egyrészt azért, mert elkerülhetjük a szám-
lámpa kialvása miatt kirótt kisebb-nagyobb pénzbüntetéseket, 
egyben azonban elejét vesszük annak is, hogy a kocsit a ga-
rázsba leállítva, a számlámpát feledékenységből égve hagy-
juk. Az autóvezetőnek ugyanis a kocsi leállításánál az első-
lámpák eloltása után még hátul külön el kell oltani a (szám-
lámpát, ami bizony igen gyakran elkerüli a vezető figyelmét. 
A Hunnia-készülék ellenőrzőiámpája a kocsiból való kiszál-
lásnál is figyelmeztet arra, hogy a számlámpa ég és az 
eloltandó. Ajánlatos a készüléket mielőbb beszereltetni, mert 
januárban bizonyára nagy torlódás áll ibe 'majd a szerelések-
nél. A Hunnia-szerkezetet a Szilárd Béla cég hozza forga-
lomba, amely kívánatra prospektussal is szolgál. 

A Motor- és Autókellék Rt. a téli szezonra két egészen 
elsőrangú cikket hoz forgalomba Az egyik a „Dreadnaught 
hólánc", a másik a „Glys Antin", hútővízbefagyást gátló szer. 
Alkalmunk volt mindkét cikket behatóbban megvizsgálni. Az 
új hólánc alapjában eltér a muitévi modellektől. Legnagyobb 
előnye, hogy nem rozsdásodik, mert ezt egy sötét bronzáthú-
tás meggátolja. A keményre edzett acéllánc nem rontja a 
pneukat, mert a szemek megvannak csavarva és mindegyik 
lapjával fekszik a pneu felületén, emellett oly szilárd, hogy 
a szakadása teljesen ki van zárva. Tekintettel a minőségre 
és a fentebb említett előnyökre, az új lánc ára 10—15 Száza-
lékkal magasabb, mint a muitévi modelleké. A Glys Antin egy 
egészen ú j német találmány. Sem glycerint, sem alkoholt nem 
tartalmaz, tehát nem is foglalja magában azokat a hátrányo-
kat, amelyek a fenti két szernél fellépnek. Nem párolog és 
így egy feltöltés az egész télre elég. Fajsúlyát tekintve, egy-
forma a vízzel. Tíz fok hidegig 1:5, 20 fokig 1:3, azon'felül 
1:2 arányban keverendő a'vízzel. Az elpárolgott víz állandóan 
pótolandó, óriási előnye, hogy ha netalán rossz keverés foly-
tán a hűtővíz mégis befagyna, úgy a motorban hiba nem tör-
ténhet, mert a folyadék a Glys Antinnal keverve, elveszti tá-
gulását. Mindkét újdonságot a MAK, Budapest, VI., Lázár-
utca 7. hozza forgalomba. 

A 'beállott hideg idő újra meghozza az automobilistának 
a megszokott kellemetlenségeket. A kihűlt motor nem gyújt 
be és ez ellen csak egy hatásos módszer 'van, az Athmos ben-
zinpumpa, amely egyszerű gombnyomásra benzin- és gáz-
keveréket fúj a szívócsőbe és ezáltal a motornak azonnali 
megindulását lehetővé teszi. A szivattyú kezelése a lehető 
legegyszerűbb és egy gombnyomás által történik Beszerez-
hető és szerelhető a vezérképviseletnél, Dénes és Friedmann 
Rt.-nál, VI., Dessewffy-utca 29. sz. 

Motalko a gyakorlatban. A Mercedes-Benz Automobil Rt. 
megelégedéssel közli velünk, hogy eddigi kísérletei és gya-
korlati tapasztalatai eredményelölt megállapítható, hogy a 
Motalko az utomobiioknál semmiféle zavart nem idézett elő. 
A Mercedes-Benz személy- és teherkocsik, valamint a Mavag-
Mercedes-Benz teherautóknál elsőrangúan bevált az új ben-
zinszeszkeverék, úgy hogy sem a karburátornak az állítása 
nem vált szükségessé, sem az üzemanyagtöbblet nem volt 
konstatálható és ugyanekkor a kocsik teljesítőképessége meg-
tartotta a tiszta benzinhasználat melletti nívót. 

o 
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CHRYSlERÉ™ffiPiymoutk1 
ÁRTEUE51TMÍNY, TARTÓSSÁGBAN, UTOLÉRHETETLEN . ^ J ^ 

VEZÉRKÉPVISELET: VI, ANDRÁSSY-UT Z ^ 
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Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN I S TV A N 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 

111. IV. emelet. Hivatalos órák hétköz',lapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Automata 136—6b. 
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M O T A L K O Nagy arkedvezmeny! — Oriasi pénzmegtakarítás! 
Érdeklődjék telefonon (136-64) 

Előfizetőink igazolványuk ellenében a PHÖBUS Műszaki is Olaiherashedelml Rt.-nát, 
Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 9. (ezelőtt Országház-tér) és szerkesztőségünkben vásá-
rolhatnak csekkfüzeteket. A csekkfüzetek beválthatók minden PHÖBUS- és SHELL-kútnál. 

Autóalkatrészek. 
Goodrich-pneu. Zenith gázosító. R I V golyós 
csapágyak: 10 Hzázaiék. Sziliírd Béla autóa'kat-
rész szaküzlet, Budapest, VI., Nagymező-n. 15. 

Motorkerékpáraikatrészek 
és Dneumatikok: 10 százalék. B iró Jenő motor-
kerékpárszaküzlet, Budapest, VI., Liszt Ferenc-
tér 2. 

Motorkerékpár-oldalkocsik 
és azok javítása: 10 százalék. Jaukovits Ferenc 
oldalkocsigyártó üzem, Budapest, VI. . Hegedűs 
Sándor-utca 25. 

Automobilnagyjavítás. 
Autójavítások 100 pengőig 10 százalék, azon fe-
lül 5 százalék. Nébel és Szirmai autójavítóüzem. 
Budapest. VI.. Lehel-utca 17. 

Kilométerórák, sebességméröórák és javításuk! 
Jager kilométerjelzfik magyarországi vezérképviselfije: STERN RICHÍRD, 

V, Lehel-u. 10/a. Tel.: L. 903-73. JSger kilométer-, sebességméröórák 

5°/o. Mindennemű kiloméierórák és sebességmérők javításából 10°/o 

Autó- és motorkerékpárszerszámok. 
10 százalék. Székely Ignác szerszámnagykeres-
kedés, Budapest, VI. , Podmaniczky-utca 18.. Jó-
kai-utca sarok. 

Elektromos javító-
és szerelőüzem: 10 százalék. Urner és Berkovits. 
Scintilla-képviselet. Világítások és dinamók. 
Budapest, V., Pozsonyi-út 4/f. 

RALSON bőrruházat. 
Bőrmellényeknél és bőrnadrágoknál: 10 száza-
lék. Egyéb bőrárúknál: 5 százalék. Scheuer Osz-
kár, Budapest, VI., Vörösmarty-u. 13. 

Kocsímosószivacsok, 
szarvasbőrök, speciális polírozóruhák, különböző 
tisztítókefék (drótkefék): 10%. Kartschocke J . 
és Fia, Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4. 

Rádiócikkek 
A katalógusárból adott 20 százalékon télül még külön 5 százalék! 

BARTA ÉS TARSA Budapest, VI. ker., Podmaniczky-utca 39. sz. 

Fotócikkek 
és látszerek: 10 százalék. Chmura László fotó-
ipari kellékek és látszerész. Budapest, IV., Fe-
renciek tere 2. 

Autóbőröndök, 
bőrdíszműárúk: 10 százalék. Máskát László bőr-

árukereskedő, Budapest, V I I I . Rákóczi-út 1. 

CASTROL-olaj. 
10% engedmény. „PETROL" Milszaki és Olajkereskedefmi Vállalat 

ezelőtt „vitéz GYURKOVICH ÉS TÁRSA" Budapest, 
V. ker., Dorottya-utca 3. 

Soffőriskola-Ürvezetőiskola. 
20 százalék. Viktór ia Aatószakiskola, Budapest. 

VI., Vörösmarty-utca 53. 

DUCG-gyártmányokból 

10 s?ázalékos engedmény. 

B A L K A N L L O Y D R.-T. 
Budapest, I. ker., Budafokl-út 9—11. szám 

Browning és egyéb önvédelmi pisztolyok 
Külföldi gyártmányoknál 10 százalékos engedmény 

SKABA ÉS PLÖCKL VI, Vilmos cs.-űt 33 

Kerék- és küllőmunkák. 
5 százalék. Magyar Abroncs- és Kerékgyár Rt.. 

Budapest, VL, Jókai-utca 8. 

Delco Remy-Hyatt elektromos telszerelési cikkek, 
Carter carburátorok, Love Joy hydralikus lökhárí-
tók, 10 százalékos engedmény. 
„ G A R T " R E T E Z Á R ÉS TÁRSA VI, Andrássy-úMO 

Karosszériamunkák. 
Javítások és fényezés: 10 százalék. Ü j karosszé-
riák építésénél: 5 százalék. Nagy Géza, Buda-
pest, VI., Erzsébet királyné-út 50. 

Görgős- és golyóscsapágy-
munkák, 10 százaléKos engedmény. 

SPIRAI SPECIÁLIS GOLYÓSCSAPÁGY-ÜZEM 
Budapesf, VI., Szív-utca 71. 
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Gummajavífás 
15 százalék. Vulkán Gummijavító Rt. Budapest, 

VI., Rózsa-utca 90 és,VI. Mozsár-utca 12. 

BUGATTI és egyéb autók javítása, 10 százalék 
Bugatti javí .ómühely , Rózsahegyi és Sziancsik 
Budapest, IX. ker.t Vendel-utca 10. sz. 

Motorcsónakok 
és siklótestek: 5 százalék. Dóka Mátyás csónak-

építő üzeme, Budapest, I I I . , Lajos-utca 145. 

Versenydifak 
Serlegek. Ezüst. 10 százalék. Toch Manó éksze-

rész, Budapest, IV . , Városház-utca 16. 

Textiláruk és selymek 10 százalék 
SZÉNÁSSY GYULA, !V, KRISTÓF-TÉR 4 

Javítási munkák 20 százalék 
FÜRPASZ TESTVÉREK, MISKOLC 

Javítások 10 százalék 
ANTAL JÁNOS, KAPOSVÁR 

Javításokból 8 százalék 
Sphynx-benzin literenként 40 fillér, Vacuum-
és Castrol-olajoknál 10 százalék, mosás 2 P 
MESTRiTS JENŐ, BELVAROS'-GARAGE, PÉCS 

Budapesti garageok: 
Carlfon-garage 10 százalék 
Cykiop-garage 10 százalék 

Park-szálló garage mosással 6 P, mosás nélKül 4 P 

Engedmény 

Vidéki szállodák 
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S z o m b a t h e l y , S a b a r i a - s z á l l o d a 2 0 % 1 0 % 2 . — 

Eger , Korona Nagyszá l ló 20°/o 1 0 % — G :rage é; 01 

Eger , Hemzet i - s zá l l oda * 
1 0 % d í j ta lan * 1 ágyas 2.— P 

* íg>as :!.60P 

S á t o r a l i a u i h . M a g y a r K i r á l y - s z á l l á 1 5 % 1 0 % 1.20 

Tapo lca , P a n n o n i a - s z á l l o d a 1 0 % 1 0 % 2 . - B o x 

K i s v á r d a , Magyszá l loúa 2 0 % 1 0 % — 

D e b r e c e n , Arany Bika 1 0 % — 

O r o s h á z a , A l fö ld l a g y s z á l l o d a 2 0 % 1 0 % 1 . — 

S o p r o n , P a n n o n i a - s z á l l ó 1 5 % 1 0 % 2. -

G y ö n g y ö s , H u n g á r i a - s z á l l o d a 2 0 % 1 0 % — 

P é c s , í r a n y h a j ó - s z á l l o d a 2 0 % 1 0 % 

Kaposvár , Turul Hagyszál loda 2 0 % 1 0 % 

Vidéki garageok: 
KAPOSVAR, ANTAL JÁNOS 10 SZAZALÉK 

MISKOLC, FÜRPASZ TtSTVÉREK 10 SZÁZALÉK 

Lakkok, festékek 
és háztartási cikkek: 10 százalék. Schwabl Alajos 
lakk- ée fcstéknaf>y kereskedés. Budapest, V., 
Vilmos császár-út 22. 

SPEEDWELL-oBaj 
20 százalék engedmény. Phöbus Műszaki és Olaj-
kereskedelmi Itt. Budapest. V.. Kossuth Lajos-
tér 9. 

Motorkerékpárjavitó-míílielyek, 10 százalék 
Burghardt István, VI., Kazár-u. JO 
Friedmann József, V., Váci-út 28 

Autófelszerelési és motorcikkek 5 - 1 5 százalék, 
Castrol- és Lardoiine Ricit-olajok 10 százalék 

LÉOERER LÁSZLÓ, KISKUNFÉLEGYHÁZA 

TISZTA BENZIN 
7.34 fokos 

A címe! csak akkor tudja meg, ha előfizet!1 
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Mindennemű kannázott olajokból 10 százalék 
Vitéz Antal János és vitéz Kaszala Károly műszaki olajkeresk. 

Budapest, VI. ker., Jókai-utca 29 

Autóakkumulátorok töltése 
és javítása. Ahemo anódpótlók és töltőkészülékek, 

rádiókészülékek, 5 százalék engedmény. MÜLLER 

L Á S Z L Ó oki. vegyészmérnök. VI., Liszt Ferenc-tér 6 

Budapesti szállodák: 
Carlton-szálloda szobaáraiból . . 10 százalék 
Continenial-szálloda szobaáraiból 10 százalék 
Park-szál loda szobaárakbá l 20 száza lék , étkezésből 10 száza lék 

Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest, VI., Rózsa-u. 111. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

KÉPVISELET ÁRUSÍTJA 

CHENARD & WALKER 
KISAUTÓKAT 
ÁTALAKÍTHATÓ 
KÖNNYŰ 
TEHERAUTÓKAT 

MOTORCSONAKOKAT 
VÍZITAXIKAT 
SIKLÓ CSÓNAKOKAT 
OUTBOARDMOTOROKAT 

BUGATTI AUTÓK 
magyarországi vezérképviselete 

V., József-tér 11. Telefon: A. 802-05 

Műhely: József 410-01 
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