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H I V A T A L O S R É S Z 
A Magyar Touring Club vezetősége. Elnök: 

nagybudafai Vermes Gyula földbirtokos. Alel-
nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt-
Der Ervin műépítész. Végrehajtó-bizottság: 
Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén 
László és Harsányi Jenő oki. mérnök. Választott 
választmányi tagok: i f j . Csonka János mérnök, 
dr. Glósz Miklós min. titkár, Haag Dezső fő-
mérnök, dr. Hajós Imre, Harsányi Jenő oki. 
mérnök, Havas Jenő vezérigazgató, Kirsehner 
Béla Autótaxi r.-t. igazgató, Korbuly Géza földbirtokos, 
dr. Kovács Sebestyén László, Lindner Ernő m. kir. fő -
mérnök, Pilaszanovich Antal ny. min. tanácsos és Sis-
eovich József Autótaxi r.-t. igazgató. Hatósági meg-
bízottak a Magyar Touring Club választmányában: 
Gömöry Laiml László min. tanácsos a Külügyminiszté-
rium részéről, Kontz Endre dr. min. tanácsos a Belügy-
minisztérium részéről, Makó-Kléger Sándor min. taná-
csos a Népjóléti Minisztérium részéről, Máry Dezső al-
ezredes a Honvédelmi Minisztérium részéről és Pisz-
telka Rezső ezredes a Honvéd Főparancsnokság részé-
ről. Meghívott tagok a Magyar Touring Club választ-
mányában: Brunswick György őrnagy a Kormányzó-
ság részéről, dr. Tormay Géza államtitkár, Forster 
Gyula h. államtitkár és Markhot Jenő min. tanácsos a 
Kereskedelmi Minisztérium részéről, Magyary-Kossa 
József min. titkár a Pénzügyminisztérium részéről, 
Andrássy Sándor gróf v. b. t. t., mint a K M A C elnöke, 
Erődy-Harrach Tihamér orsz. képviselő, Ehrmann Kor -
nél, a Magyar Euggyantaárugyár igazgatója, Iványi 
Gusztáv százados, a M A C motorosztályának főtitkára, 
Kornfeld Pál báró, Rassay Károly orsz. képviselő, Szi-
lágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Kálmán tábor-
nok, a D A C elnöke, Vojnits Miklós báró orsz. kép-

viselő ós dr. Tausz Béla, az Idegenforgalmi 
Szöv. alelnöke. Választmányi póttagok: Ber 
nárd Győző min. osztálytanácsos és Szabó Ár-
pád mérnök. Számvizsgáló-bizottság: Borossy 
Jenő magántisztv., Pintér Káro ly magántisztv. 
ós Röck István vezérigazg. Póttagok: báró Kazy 
Ferenc miniszteri titkár és Münnich Aladár 
műépítész. Ügyész: Dr. /Vermes Nándor ügy-
véd. Főtitkár: Kirchknopf Ernő nyugalmazott 
konzul. « 

Triptique-t, cornet-t és nemzetközi útigazolványt a 
Magyar Touring Club csak tagjainak ad ki. A trip-
tique ára országonként 10 pengő. A carnet ára 30 P. 
A nemzetközi útigazolvány autóvezetőknek 20, motor-
kerékpárvezetőknek 10 pengő. A vámszavatossági biz-
tosítás díjai motorkerékpárnál 4—9 pengő, automobi-
loknál 18—36 pengőig terjednek. A vámszavatossági 
biztosítást a Magyar Touring Club szerződéses bizto-
sító intézete, az Anglo-Danubian Lloyd eszközli, mely-
nek megbízottja állandóan a Magyar Touring Club 
helyiségében található. Mindezen díjtételek egy évi idő-
tartamra értendők. 

A Magyar Touring Club hivatalos helyisége: Buda-
pest, V., Deák Ferenc-u. 10. I. em. Hivatalos órák: d. e. 
10—2-ig, d. u. 4—6-ig. 

A Magyar Touring Club tagjai négyfélék, a) Ala-
pító tagok: Felvételi dí j 40 pengő. Tagsági dí j egyszer-
smindenkorra jog i személyeknél 600 pengő, magán-
személyeknél 300 pengő, b) Rendes tagok: Felvételi dí j 
40 pengő. Évi tagdíj három évre szóló kötelezettség 
mellett, évi 40 pengő, c) Pártoló tagok: Felvételi dí j 12 
pengő. Tagsági dí j két évre szóló kötelezettség mellett 
évi 12 pengő, d) Junior-tagok (kiskorúak): Felvételi d í j 
6 pengő. Tagsági dí j két évre szóló kötelezettség mel-
lett, évi 6 pengő. 

A M A G Y A R T O U R I N G C L U B Ű T J E I E N T É S E I 
1930 február 12. 

Ausztria. A közelmúlt napokban beállott havazá3 
folytán az osztrák utakat, amelyek a kedvező időjárás 
folytán csaknem kivétel nélkül hómentesek voltak, újra 
20—25 centiméteres hólepel borítja. Ezért igen ajánla-
tos Ausztriába való utazásnál okvetlenül hóláncot ma-
gunkkal vinni. Az automobilközlekedés elől teljesen 
elzárt utak ma a következők: Arlberg (St. Anton és 
Langen között), Flexenstrasse, Pass Thurn, Katsch-

berg, Radstátter—Tauern, Pass Gschütt, Pötschenpass, 
Phyrnpass, Stubalpe, Prábichl, Glocknerstrasse, Kárnt-
ner Seebevg, Loiblpass. A Mariazellbe vezető utak, ki-
véve a Seebergen át és a Kernhof—Halltal útvonalat, 
járhatatlanok. Előbbiek hólánccal járhatók. Az Anna-
berg—Josefsberg, amelyet éppen pár nap előtt nyitot-
tak meg, hófúvások következtében újra el van zárva. 
A Fernpass, Reschen-Scheideck, Brenner, Pass Strub, 
valamint a Gasteinbe vezető utak, a Leoben—Schober-
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pass—Liezen—Bischofshofen, a Gailbergnyereg, a 
Felső Drávavölgy, a Wien—Linz—Salzburg—Lofer— 
Innsbruck, a Wien—Gráz, Wien—Klagenfurt, Wien— 
Budapest, Gráz—Marburg, Wien—Brünn, Wien—Znaim 
útvonalak már járhatók. Mindazonáltal a helyenkénti 
hófúvások a hólánc készenlétbentartását még megköve-
telik. Ezek az utak, ha újabb havazás nem jön, úgy feb-
ruár 16-ére mind kellően ki lesznek járva és tisztítva. 

Svájc. Az 1930 január 31-én befutott jelentések alap-
ján Svájcban az összes alacsonyanfekvő utak hómente-
isek voltak. A lapzártakor érkezett jelentések nagy ha-
vazásokról tanúskodnak, amelyek sokkal nagyobb-
arányúak voltak, mint Ausztriában. Ennek folytán az 
összes 1000 méteren felül fekvő helyek több napra el 
vannak zárva az autombilforgalom elől. A munkálatok 
mindenütt folynak. Az 1500 méteren felüli utak és há-
gók kivétel nélkül zárva vannak. 

Magyarország. A Mátrában esett hatalmas hóesés 
folytán a Mátrahágó ezidőszerint csak hólánccal jár-
ható. A hómagasság meghaladja az 50 centimétert. 
A többi magyarországi utak kevés kivétellel hómentesek 
és hólánc nélkül járhatók. Lapzártakor érkezett jelen-
tés szerint a veszprém—pápai úton fekvő Herend és 
Bakonyjágó községek között az út hófúvás miatt nem 
járható. 

Hol és mi történik Európában 
március havában? 
Közli a Magyar Touring Club 

Mult számunkban a február havi jelentősebb esemé-
nyeket közöltük. Ezúttal a márciusi eseményeket adjuk 
közzé. így olvasóinknak alkalmuk nyílik a legteljesebb tájé-
kozódást szerezni mindarról, ami a kontinensen történik 
és esetleg tervbevett útjaikat úgy összeállítani, hogy azok 
a nevezetes eseményekhez alkalmazkodjanak. 

1. Twickeniham. Angol Army-Navy rugbymatch. 
1. Stockholm. Birkózó világbajnokságok. 
1. Davos. Nagy síugróversenyek. 
1—15. Daytona—Beach (USA). Világrekordkísérletek. 
2. Oslo. Holmenkollen síversenyek. 
2. St. Raphael (Riviéra). Coupe l'Esterel. Autó. 
2. Nizza. Karnevál és konfetticsata. 
2. Hora—Dalarma 91 km-es svéd síversenyek. 
2—6. Leipzig. Bőr- és cipőkiállítás. 
2—12. Leipzig. Technikai és építészeti kiállítás. 
2—8. Lipcsei tavaszi vásár. 
3. Lengyelország. Nagy nemzeti ünnepek. 
3—4. Wien. Nagy karnevál. „Gschnasfest." 
3—7. London. Gyermekvédelmi kiállítás. 
3—16. Lyon. Nemzetközi árumintavásár. 
3. Aberdeen. Skócia—Irland rugbymatch. 
4. Nizza. Karnevál. Éjjeli ünnepségek. 
4. Stockholm. Álarcosbál az Operában. 
4—15. Glasgow. Hús- és sütőipari kiállítás. 
6—8. Nizza. „Trois jours des Alpes." Motor. 
6—10. Pau (Pyreneusok). Lovasversenyek. 
8—9. Trondjem. Norvég síbajnokságok. 
9. Nizza. Motorkerékpár Grand Prix. 
9—15. Wien. Nemzetközi vásár. 
9—18. Hamburg. Szállodai és vendéglői kiállítás. 
9—23. Verona. Gazdasági és lókiállítás. 

11—13. Cheltenham. Nemzetközi ló- és vadászversenyek. 
11—20. Manchester. Nemzetk. csok.- és süteménykiállítás. 
11—20. Utrecht (Hollandia). Városi munkák kiállítása. 
13. Nizza. Nagy farsangi ünnepségek. 
14. Nizza. Nemzetközi vitorlásversenyek. 
14—16. St. Anton. Alpesi gyermek-síversenyek. 
15. Twickenham. Anglia—Skócia rugbymatch. 
15. Budapest. Nagy nemzeti ünnepségek. 
15. Saltsjöbaden. Nagy svéd síugróversenyek. 
15—20. Páris—Nizza motorkerékpárverseny. 
16. Budapest. Magyarország kardbajnokságai. 
16—20. Egyiptom tenniszbajnokságai. 
16—23. Prága. Tavaszi árumintavásár. 
17—20. Páris—Nizza automobilverseny. 
17—25. Budapest. Gazdasági kiállítás. 
19. Grenoble. 3 km-es sebességi síkverseny. Autó. 
18—29. Hull (Anglia). Háztartási kiállítás. 
20—26. Budapest. Mezőgazdasági kiállítás. 
21—23. Stuttgart. Lovasversenyek. 
23. Nizza. Turbiehegyi verseny. Autó. 
21—22. Sandown-Park (Anglia). Katonai akadályvers 
21—23. Geneve. Nemz. automobilkiállítás. 
22. Twickenham (Anglia). Franciaország—Anglia rugby. 
22—23. Budapest. Magyar ping-pongbajnokságok. 
22. Páris. Hat nemzet cross-country versenye. 
23. Tunis. Futball. Franciaország B.—Tunisz. 
23—26. Köln. Nemzetközi tavaszi vásár. 
23. Geneve. Kilométerlancé (automobil). 
24. London. Lakberendezési kiállítás. 
25—26. Hoylake (Anglia). Oxford—Cambridge. Golf. 
27. Biarritz. Nagy farsangi ünnepségek. 
27—29. Montecarlo. Concours d'Elégance. 
28. Anglia. „Le Grand National" akadályverseny. 
29. Koppenhága. Nemz. bőrárumintavásár. 
30. Páris. Katonai rugby-meccs. Anglia—Franciaország. 
31. Páris. Argenteuil autó hegyiverseny. 

• TURIZMUS • 
Svájci jelentések alapján 1929 decemberében 3360 

automobil és 19 motorkerékpár lépett svájci területre. 
Ebből 1805 ideiglenes határátlépési igazolvánnyal lé-
pett be. 1928 decemberében 2236 járómű lépett be 
Svájcba. 1929. évben a Svájcban megfordult idegen 
automobilok száma 134.386 volt. Ebből 65.654 a Schwei-
zerische Verkehrszentrale által kiadott ideiglenes en-
gedéllyel lépte át a határt. Átlagban 4 embert vehetünk 
egy járóműre, ami eszerint azt jelenti, hogy csak auto-
mobilon és motorkerékpáron 300—450.000 ember járt 
Svájcban. 

Mult számunkban közöltük, hogy az SHS-állam 
mily szigorú rendszabályokat óhajt életbeléptetni a 
határt kijelentés nélkül elhagyó automobilistákkal 
szemben. Mint az Alliance International de Tourisme 
tudatja a Magyar Touring Clubbal, az Alliance a na-
pokban tiltakozást jelentett be az SHS-államnál a drákói 
rendszabályok ellen. Az Alliance óva inti a jugoszlávo-
kat az ily túlszigorú rendszabályok életbeléptetésétől, 
mely esetben Jugoszlávia idegenforgalma fogja ennek 
kárát látni. 

ixtosiísa magúi balesetre 
és autóját törésre, tűzre és szavatosságra 

am ElaO Hagyar Általános BJ»(o»ll<t Tdraonlnndl, V.. Vígaaó-íér 1. axúm 
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Egy magyar mérnök véleménye 
asz amerikai automobilokról 
Sstemelvény Sándy Róbert oki. gépészmérnök cikkéből 
A közelmúlt napokban kezünkbe akadt a „Technika" 

1929. évi decemberi száma. A technika a magyar mérnö-
kök lapja. Komoly, magas nívón álló szaklap. Egy nagyon 
érdekes cikket fedeztem fel benne. Sándy Róbert oki. gé-
pészmérnök írta Párisból a XIII. párisi Autószalonnal kap-
csolatban. Idézem hatalmas cikkének egy szakaszát, mely 
különösképpen amerikai kocsikkal foglalkozik. A cikk igen 
érdekesen megvilágítja a helyzetet, ami a kontinensen 
uralkodik. Miként látja azt a gépészmérnök? 

„Érdekes figyelemmel kísérni azt a hadjáratot, amit 
az automobilokra kivetett adók, főkép a 12%-os luxusadók 
ellen itt Franciaországban folytatnak. A szaklapoknak 
állandó témája ez a kérdés, de a napilapokban is gyakran 
lehet erre vonatkozó cikket találni. 

Egyik folyton ismétlődő érvük, hogy az automobil 
már nem luxuscikk, hanem a mai kornak nélkülözhetetlen 
közlekedési eszköze, és mégis nemcsak a rendőrhatóságok 
üldözik elfogult és rosszindulatú ítéleteikkel, hanem még 
az állam is elviselhetetlen adókkal -sújtja. A háborúban az 
automobilipar mentette meg jóformán Franciaországot. 
Közismert tény, hogy a marnei csatát a párisi autótaxik 
segítségével nyerték meg. A kitűnően megorganizált és 
elasztikus francia automobilipar látta el az entente had-
erőinek nagyrészét fegyverekkel, tankokkal, szállítóesz-
közökkel; a francia automobilipar közvetlenül több mint 
1200.000 embernek ad kenyeret és kb. 1,000.000-ra tehető 
azoknak a száma, akik közvetve az automobilipar révén 
élnek (soffőrök, alkatrészgyárak, autó- és alkatrészkeres-
kedések, garázsok, autóbusz-, autótaxi- és teherszállító-
vállalatok stb.). Égbekiáltó igazságtalanság tehát ezt az 
ipart adókkal agyonterhelni és így tönkretenni igyekezni. 
Ilyen és ehhez hasonló felkiáltásokkal lehet állandóan ta-
lálkozni. Sorra járják a képviselőket és ha valamelyik ha-
sonlóképen nyilatkozik, úgy véleményével együtt arcképét 
is közlik, hogy ismerje meg a világ a felvilágosult embe-
reket. Prezumptív statisztikát közölnek, hogy mennyivel 
növekednék a forgalombanlévő automobilok száma, ha el-
fogadhatóbb adók lennének és így a közönség olcsóbban 
jutva az automobilokhoz, nagyobb számban vásárolna, 
miáltal nemcsak az automobilipart lendítenék még jobban 
fel, hanem behoznák az adóleszállítások következtében el-
maradt jövedelmeket is. 

Legnyomósabb érvük azonban az Egyesült-Államok 
példájának felhozása és az európai piacnak amerikai áruk-
kal való elárasztása. Franciaországban nagyon sok alkat-
résznél a 2%-os forgalmiadó 10%-ra is emelkedhetik, míg 
a nyersanyag a bányából a vásárlóközönség kezéhez jut. 
A luxusadó 12%, 'úgyhogy csak ez a két;adó átlagban 
20%-kal drágítja meg a francia kocsikat. A benzinre 12% 
az adó. Üj alakulásoknál, fúzióknál, gyárterületek vásár-

lásánál a francia gyáros 25% adót fizet, az amerikai 
1 %-ot. Az Egyesült-Államok forgalombanlévő 25,000.000 
kocsija évi 16 jmilliárd franknak megfelelő összeget fizet 
különféle adók címén, Franciaországban 1,250.000 kocsi 
3 milliárdot. A forgalombanlévő francia autókat tehát kö-
zel négyszer akkora adók terhelik, mint az amerikaiakat. 
A behozatali vámok ugyan nyújtottak ideig-óráig némi 
védelmet (kész autóárukért Franciaország 180% behozatali 
vámot fizettet), az amerikaiak azonban nagyon hamar ki 
tudják ezt a vámot játszani. Egyszerűen szerelőműhelye-
ket állítottak fel és nyers, vagy félig kész alkatrészeket 
importálnak, amelyekre elenyészően kicsi a vám. Tehát 
S. O. S. mindenfelé! különben Amerika elnyeli Francia-
ország egyik legvirágzóbb iparát. 

Bármennyire elismerem is azt, hogy nevetséges do-
log az autóbuszt, vagy egy városi kiskocsit luxuscikknek 
nyilvánítani és igazságtalanság az, hogy az útburkolatot 
sokkal jobban rongáló és a forgalmat megbénító közúti 
villamosvasutak és állati erővel vontatott vasabroncsos 
járművek semmi vagy nevetségesen kis adót fizessenek 
akkor, amikor az automobilok roskadoznak a mindenféle 
adók terhe alatt és szűklátókörű, kicsinyes álláspont min-
iden közúti balesetért az automobilistát felelőssé tenni ak-
jkor, amikor ezeknek a baleseteknek 80%-át a gyalogjárók, 
kerékpárosok, áz otromba, elavult és egészen kivételes pri-
vilégiumokat élvező közúti villamosvasutak és a rosszul 
megorganizált forgalmirendőrség okozza. Az azonban, 
hogy amerikai autóinvázióról beszéljenek éppen Francia-
országban, kizárólag üzleti fogás az adók csökkentése és 
így az automobilok olcsóbbátétele érdekében. 

Kis autóiparral rendelkező országban még tud-
nak az amerikai gyártmányok az európaiakkal versenyezni 
az egyenlőmértékű behozatali vámok következtében, ám-
bár ezekben az országokban sem tudná azt hiszem sok 
ember megindokolni mással, mint az „Amerika" szónak 
annyi embert elbűvölő erejével, hogy miért nem európai 
kocsit vásárolt. Némileg meg van tehát indokolva, hogy a 
franciák féltik exportjukat. Valóban a francia autóexport 
mérlege, dacára annak, hogy az automobil mindenütt 
erősen terjed, meglehetősen stagnáló tendenciát mu-
tat. Franciaországban azonban amerikai kocsit vásárolni 
kizárólag snobizmus, elsősorban, mert dacára a nagy fran-
cia adótételeknek és az amerikai vámkijátszásnak, nem 
olcsóbbak az amerikai kocsik, több benzint fogyasztanak, 
alkatrészek utánpótlása nehézkesebb, mint a francia ko-
csiknál, másrészről pedig az anyagok kvalitása van olyan 
jó, mint az amerikai kocsiké, műszaki szempontból pedig 
az európai, különösen francia kocsik jóval magasabb szín-
vonalon állnak, mint az amerikaiak. 

A szalon amerikai standja előtt állva mindig az az 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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érzésem volt, hogy egy nagy humbuggal állok szemben. 
A nézőközönséget elárasztották pazarkivitelű katalógusok 
tömkelegével, amelyekben azonban komoly műszaki le-
írást nem igen lehet találni, annál több tájképet elegáns 
„gentlemanekkel" és „missekkel", akik éppen ki- vagy be-
szállnak valamilyen automobilba. A kiállított kocsik körül 
megfelelő szakemberek helyett rikítólibériás lakájok ug-
rándoztak tollseprőkkel kezükben, eltávolítva a legapróbb 
porszemet, azt azonban személyes inzultusnak vették, ha 
az ember a kocsi szerkezete iránt mert érdeklődni, vagy 
a motorfedőt próbálta felemelni. Nem csoda, mert annak 
a dzsungelnek a feltárása, amit egy ilyen amerikai kocsi 
motorfedője takar, még egy dolgokhoz nem nagyon értő 
lakájnak is méltán keltheti fel a szégyenérzetét. Kívülről 
elég szép vonal, belül azonban össze-vissza hajigált és 
csomózott kábelek, minden logika és műszaki érzék elle-
nére kacskaringózó szívó- és kipuffogócsövek, fantaszti-

kusan ide-oda hajlítgatott benzin- és olaj vezetőcsövek, ál-
landóan meglazuló csavarok, összetákolt és lépten-nyomon 
megfolyósodó benzintartályok, egyszóval nagyfokú nem-
törődömség: ez az amerikai kocsik jellemzője. Szellemes, 
.nagyhorderejű műszaki újításokat nem nagyon tudnak 
hozni, a szerkezeti tökéletesítések terén pedig állandóan 
néhány évvel Európa után kullognak. A Ford valahogyan 
még kiállja a versenyt a vele egy kategóriába tartozó Cit-
roen, Fiat, Peugeot, Morris, Mathis stb. kocsikkal, hol 
van azonban az amerikai középkocsi, amely versenyezhetne 
a Talbot, Delage, Mercedes, Hotchkiss, Lancia Lambda, 
Bugatti, Alfa Romeo kocsikkal, vagy melyik amerikai 
nagy luxuskocsi tud az Isotta-Fraschini, Hispano Suiza, 
Lancia Dilambda, Horch, Voisin autók nyomába hágni és 
hol találunk Amerikában olyan merészen újító konstruk-
ciókat, mint Bucciali, Harris Leon Laisne, Cottin Des-
gouttes Meisser?" 

El&őkerék-inegfiaiiás 
Irta: Nagy "Pál Sándor 

A mindent túlszárnyalni akaró versenyzési láz ve-
tette fel az elsőkerék-meghajtás gondolatát. Termé-
szetesen Amerikában, a rekordőrületek hazájában. 
(James Murphy hamisítatlan amerikai ötlete volt, hogy 
az elsőkerekek által húzott autóval az amerikai ola-
jos, csúszós fapályán nagyobb sebességet tud elérni, 
mint a hátsókerekek által tolt autóval.) 

Murphy a versenyző érzékével ítélte meg a jelensé-
geket és a felmerülő problémáinak megoldását kereste. 
A farolás, sodródás, iránybetartás, kanyarodok vétele, 
fordulóból való kihuzatás stb., azok a főbb mesteri 
munkák, amelyek a versenyzők magas iskoláját képe-
zik. Murphy itt talált még hiányosságokat. Ügy érezte, 
hogy ha a toló-, illetőleg húzóerő a kanyarodás irá-
nyába hatna, nem pedig az egész kocsitest pillanatnyi 
irányában, akkor a kocsi engedelmesebben követné a 
szándékolt irányt. 

A Miller-speciálok eredményei igazolták Murphy 
elképzelését és megindította azt a lassú, de kitartó kon-
strukciós munkát, mely az új rendszer összes előnyét 
felkutatni és kihasználni, — veleszületett hátrányait el-
tüntetni, vagy legalább is csökkenteni óhajtja. 

Ha figyelembe vesszük a közúti járóművek meghaj-
tási módját akár a legősibb példákig, majdnem kivétel 
nélkül azt látjuk, hogy a hajtóerő — legyen az bár em-
beri, állati vagy gépi — elől, húzás formájában műkö-
dött. H o g y az automobilnál — eltekintve a borzalmas 
emlékű „Cyclonettek"-től — hátsókerék-meghajtást ta-
lálunk, annak okát abban kereshetjük, hogy az első-
kerekek a kormányzás céljaira voltak lefoglalva és 

ezeknek meghajtása olyan nagyfokú szerkezeti fejlett-
séget követelt, amit csakis a legújabb időkben mondhat-
tunk a magunkénak. 

Sokak előtt talán merésznek f og látszani állításom, 
pedig pontosan kimutatható, hogy az elsőkerék-meghaj-
tás előtt ki kellett fejlődni a mechanikai négykerókfék 
elsőkerekeknél alkalmazott formáinak is és az itt kifej-
lesztett megoldási formák és tapasztalatok adtak fontos 
útbigazítást az új rendszert követni óhajtó gyáraknak. 

A z elsőkerék-meghajtás több olyan előnyt mutat fel, 
mely nagyobb utazási gyorsaságot, kényelmesebb veze-
tést, valamint tömeggyártásra alkalmasabb, egysze-
rűbb és szilárdabb kocsiszekrényépítóst enged meg. 
Nézzük sorban ezeket az előnyöket. 

A nagyobb sebesség megköveteli a kerekek minden-
kori biztos és hatásos érintkezését az úttesttel, továbbá 
a nagy stabilitást. A modern automobilrúgózásról és 
futóműszerkezetekről részletes ismertetést adott az Auto-
mobil-Motorsport IV. óvf., 4. számában, úgy hogy e he-
lyen csupán érinteni óhajtom az. itt felmerülő kérdést. 
Minél könnyebb a kerék, a fékdob, a tengely és a ve-
lük közvetlenül összekötött részek, szóval azok. melyek 
a hordrúgók és az úttest között vannak, annál nagyobb 
rájuk a hordrúgók gyorsítása és annál nagyobb bizton-
sággal követik az úttest egyenetlenségeit gyors hala-
dásnál. Az úttesttel való, közel állandó nyomás alatti 
érintkezés biztosítja a pneumatik biztos tapadását ós 
ez megakadályozza a járómű súrlódását. A rúgózatlan 
tömegektől való szabadulást a legszebben a saját sík-
jukban rúgózó kerekeknél látjuk. Ezek általános alkal-

a bőrruházat vezető világmárkája! 

Kérje mlndenüH 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 vezérképviselő: 

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

/ ^Wxiicrpvocf 
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mazást nyertek a mellsőkerék-meghajtású autókon. 
Elterjedésüket nagyban előmozdította az a körülmény, 
hogy nincs a jobb- és baloldali kereket összekötő nehéz-
kes, sok helyet foglaló tengely és ez a mellsőkerék-
meghajtás térbeli elrendezésénél nagy előnyt jelentett. 

Az elmaradó differenciálsizekrény megengedi a ko-
csiszekrény alacsonyabbra való építését. Amíg ugyanis 
a hátsóhidas szerkezeteknél a differenciál fölött a 
rúgójátéknak helyet kellett hagyni, sőt bizonyos biz-
tonsági térközzel is kellett számolni, addig az első-
kerék-meghajtású autónál az alváztartók egészen mé-
lyen helyezhetők el, csupán a talajtól kell egy bizonyos 
biztonsági távolságot betartani. Ez olyan alacsony al-
vázépítést tesz lehetővé, hogy szükségtelen a külön fel-
hágó alkalmazása. Az úttestről közvetlenül a kocsi-
szekrénybe lehet belépni. Ez egyúttal lehetővé teszi a 
kocsiszekrény interieurjének tágítását, anélkül, hogy 
szükségképpen a magasságát növelnénk. Az alacsony 
alváz, alacsonyabb kocsiszekrény a súlypont alacso-
nyabb elhelyezkedését eredményezi, ami a fordulóban 
keletkező centrifugális erő által okozott, felborításra 
törekvő nyomatékot is megfelelően csökkenti. 

Az elsőkerék-meghajtással szemben több aggoda-
lom támadt Így felvetődött az a kérdés, hogy nagy 
emelkedőre való felkapaszkodásnál a mellsőkerék tapa-
dása nem lesz-e veszélyeztetve azáltal, hogy a tengelyekre 
eső súlyarány a hátsókerekek javára eltolódik, az elülső 
hajtókerekek pedig részlegesen tehermentesülnek. A 
szokásos elrendezési arányoknál ezen aggodalom sze-
mélyautók esetében kevéssé látszik indokoltnak. Teher-
autóknál és autóbuszoknál, vagyis olyan járóműveknél, 
melyeknek hátulsó kerekei a tulajdonképpeni kocsi-
szekrény, illetőleg terhelés közepetája alá kerülnek, ez a 
kérdés már nagyjelentőségű. 

A főnehézséget kétségkívül a kormányzott mellső-

kerekek meghajtása okozta..Gondoljunk csak arra, hogy 
az elsőkerék rendes körülmények között is milyen bo-
nyolult elállítási viszonyoknak engedelmeskedik. Min-
denekelőtt a kerekek síkja kifelé dől. Másodszor, felül-
ről nézve, bár csekély mértékben, de összeszaladnak. 
Végül a kormánycsuklók is meglehetősen ferdén van-
nak elhelyezve a kormánykerék önműködő Qcözépreállá-
sának előmozdítása céljából. Vegyük most még mind-
ehhez hozzá a kifordított kerekek meghajtását kardán-
csuklókkal. tört tengelyek segítségével. A legelső ame-
rikai kísérleteknél a mellsőkerekek előbb leírt külön-
böző szögek alatti állását egyszerűen elhagyták és min-
denütt derékszöget alkalmaztak. Ennek természetes fo-
lyománya a kormányzás bizonytalansága lett, különö-
sen akkor, midőn a hajtóerő működését megszüntették, 
például a gázpedál felengedése utáni üres menetben 
vagy lejtőmenetben. Újabban természetesen ismét visz-
szatértek a bevált elrendezéshez. 

Másik kellemetlenséget a kardáncsuklóknál erős 
tengelytörési szög esetén fellépő szögsebességingadozás 
okozta. E tünemény részletes ismertetése túlmessze ve-
zetne. Tény az, hogy a kormányzás által megkívánt 40 
—-429-os szögnyi kihajlás esetén a jelentkező szöginga-
dozás olyan nagymértékű, hogy erősen észrevehető vib-
rálást okoz, ami természetszerűleg a csuklókban és ten-
gelyekben nagy erőhatásokat ébreszt. Csökkentésére 
általánosan nagyon is drága megoldást alkalmaznak. 
A kardántengelyeket nem egy, hanem két helyen törik, 
rendszerint magában a kerékagyban alkalmazva, az 
egyik csuklót és ezáltal mintegy megosztják a tengely 
törési szögét. Hogy ez drága, sok romlásnak kitett rész-
ből álló ós kényes szerkezethez vezet, különösebb ecse-
telés nélkül is belátható. 

A Miller-kocsinál! még megtaláljuk a jobb- és bal-
oldali kerekeket mereven összekötő tengelyeket és a 

ORVOSOK, ÜGYVÉDEK! 
400 pengő l e f i z e t é s e után 

napi 13 pengő 50 fillér 
részlet f izetés mellett szállítunk 

MINOR 
22 lóerős, 4 üléses csukott személyautomobilt. 
Angol vezető márka!! 5 lit. benzinfogyasztás 100 km-re. 

John Fowler et Co. Morris autók képviselete 
B u d a p e s t , VI., A n d r á s s y - ú t 28. szám. 
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rég bevált, egyszerű félelliptikus rugókat. A francia 
és angol elsőkerék-meghajtású autókon szinte szerte-
len tobzódásban látjuk viszont a független, saját sík-
jukban rugózó futómű alkalmazását. A Tracta- és az 
Mvis-kocnin még továbbmenően, annyira mentek a 
rugózatlan tömegek csökkentésével, hogy a fékdobokat 
is a differenciálszekrényből kinyúló 'tengelycsonkokra 
szerelték, nem pedig a kerékre magára. Ez tagadhatat-
lanul egyszerűsítést nyújt a fékszerkezetben, azonban 
a fékhatást a költséges, finom és bonyolult szerkezetű 
kardántengelyeken át juttatja el a kerékre, ami e ré-
szeknek sokszor igen durva és megerőltető igénybe-
vételére vezet. A Bucciali, Voran, Selve-Selecta, 
Chaigneau-Brasier, Cord és Ruxton éppen ezért visz-
szatértek a régi talán bonyolultabb megoldáshoz és a 
fékdobot a keréken alkalmazták. 

Talán mondanunk sem kell, hogy az elsőkerók-
meghajtású autók horribilis pénzbe kerültek. Ennek 
természetes magyarázata, hogy nagyobbrészt kísérleti 
stádiumban van a szerkezetük, tehát szinte darabról-
darabra szerkesztettek és egyébként is költséges szer-
kezeti megoldásúak. Az építő gyárak ezt, részben tusso-
landó. mindenben a legköltségesebb megoldást alkal-
mazták. Nyolchengeres motorok, különleges sebesség-
váltók, kolosszális méretek és pazarul kiállított karosz-
szériák veszik élét a magas árak feltűnésének. 

Feltűnő az elsőkerék-nieghajtású autók rendkívüli 
hossza. A hátsókerék-meghajtásnál a sebességváltó-
szekrény rendszerint a szerelékfalon belül, a vezető-
ülés padozata alá került. Az új meghajtási módnál, a 
motor fordított elrendezése folytán ez lehetetlen és a 
motorfedő alá kerül. A nyolchengeres motor amúgy is 
nagy hossza, a sebességváltó és a differenciál rendkí-
vül nagy helyet foglal el, mely végeredményben a ka-
rosszábilis hosszból vesz el. Ezt a veszteséget a ten-
gelytáv megnagyobbításával igyekeztek kiküszöbölni. 
Legügyesebb megoldást a Ruxton amerikai kocsinál 
találjuk, ahol a differenciálmű, igen szellemesen, a 
sebességváltómű közepébe van beépítve. Ezáltal lénye-
ges megtakarítás volt elérhető a karosszéria javára. 

Az Aubum-Cord, hasonlóan a Ruxtonhoz, meg-
tartja a jobb- ós baloldali kerekeket mereven összekötő 
tengelyeket, azonban rendkívül gondos szerkesztéssel 
és anyagmegválasztással, tekintettel van a rugózatlan 
tömegek csökkentésére. A kerekek meghajtása három-
szoros kardáncsukló alkalmazásával történik, miáltal 
a szögsebességingadozás a lehető legcsekélyebbre van 
leszQrítva. 

A Cord és a Ruxton a legmodernebb képviselői az 
elsőkerék-meghajtásos rendszernek. Szerkezetükben 
némi visszalépést találunk az angol és francia kísér-
letekhez képest, de ezt az egyszerűsítés céljából kötött 
kompromisszumnak is tekinthetjük. 

Az eddigi kísérletek biztató jövőt jósolnak az új 
meghajtásnak. Kétségtelenül megoldódik sok olyan 
probléma, amit a hátsókerék-meghajtás szabadon ha-
gyott. A felmerülő nehézségek eltüntetése a jövő dolga. 
Az elsőkerék-meghajtás mostani megoldási formái 
még korántsem kiforrott alkotások. Ismert gépelemek 
újszerű, logikus elrendezése csupáni, mely a pazar ki-
állítás dacára is lényegében még durva, darabos. Még 
csak tapogatódzás a lehetőségek felé, amit a régi, ki-
alakult formákhoz való kötöttség nem enged érvénye-
sülni. 

Európa az újvilág ellen 
Kontingentálni fogják az amerikai behozatalt 

Európába 
Amire a beavatott körökben el voltak készülve, a be-

fejezés stádiumához közeledik. Az európai államok végre 
feleszméltek. Sajnos, elég későn. Most, amikor a világ-
háború okozta pénztelenség és rossz gazdasági viszonyok 
folytán az egész európai automobilipar legválságosabb 
óráit éli, most végre észretértek az európai államok gaz-
dasági szakemberei. A hatalmas túlprodukcióval rendel-
kező Amerika, mely egyébként a világháborúban a leg-
jobban járt, óriási reklámmal elárasztotta kocsijaival Euró-
pát. Tömeggyártmányaival, melyeket óriási szériákban 
dob a piacra, olcsóbb tudott lenni, a kvalitásban magasan 
az amerikai felett álló európai gyártmányoknál. Ezt tá-
mogatta a milliárdos propaganda és mire az öreg európai 
gyárak feleszméltek, egyes országokban már ezrekre rú-
gott az amerikai kocsi és az európai gyárak sorra csukták 
be kapuikat. Most végre feleszmélt az öreg Európa. A nagy, 
fejlett automobiliparral rendelkező államok, mint Anglia, 
Németország, Franciaország, Belgium, Olaszország, 
Ausztria és Csehszlovákia most közös akcióra szánták el 
magukat. Kontingentálni fogják az amerikai kocsik be-
hozatalát. Amerika adja el kocsijait odaát. Az európai ve-
gyen európai kocsit. Ez a mottó. A tárgyalások az egyes 
országok kiküldöttei között a közelmúltban megindultak 
és remélhetőleg rövid időn belül már meg is történik a 
döntés. Az akciót maguk az államok kezdeményezték. 

G O O D R I C H P N E U 
asz uialk. Királya 

Szilárd Béla 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefon: Aut. 253-36. 
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BY aPPOINTMENI 
TO H1S MAJESTY THE KING 

Ó V A S ! 
'"Pudomásunkra jutott, hogy egyes 

helyeken a motorosok, akik 
Wakefield CASTROL-olajat óhajt-
ván vásárolni, „ C W " vagy „XL" 
olajat kértek, selejtes minőségű 
olajat kaptak, amelyek tartályán 
ugyanolyan típusú betűk voltak, 
mint a mi kannáinkon. 
Természetesen a W a k e f i e l d 
C A S T R O L mindent megtesz 
gyártmányainak jóhíre érdekében, 
de kéri a motorosokat, hogy ne 
egyszerűen csak „ C W " vagy „XL" 
olajat kérjenek, hanem kifejezetten 
CASTROL „ C W " vagy „XL" olajat. 
C é l r a v e z e t ő v é d e k e z é s , ha 
CASTROL-t l e z á r t kannákban 
vásárolunk. 
Jegyezze meg, hogy a CASTROL 
betűi lemásolhatók, de maga a 
CASTROL utánozhatatlan. 

WAKEFIELD 

W MOTOR OIL 

V E Z É R K É P V I S E L E T : 

MAGYAR ABRONCS- ÉS KERÉKGYÁR R.-T. Budapest, VI., Jókai-utca 8. 
T e l e f o n : 133—56. 
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Közeledik a iúrásás ideje 
Merre menjünk? 

Ma még ugyan csak február 15-ikét írunk, de már a 
tavasz fuvallata megcsapta arcunkat és a szép verőfényes 
napok után esténként bizony már gondolkodni is kezdünk 
afelett, hogy a nyáron megyünk-e ismét valahová. Azt 
kérdjük, hogy megyünk-e ismét? Hát bizony szeretnénk 
menni! De hogy mit hoz a jövő, azt bizony még nem lehet 
tudni. Rosszak a gazdasági viszonyok és ha nem áll be 
javulás, úgy bizony bajosan lesz 1930-ra sok külföldi 
programm. No de reméljük a legjobbat. Annyi mindig 
lesz, hogy egy jól megérdemelt két hétre jusson is, marad-
jon is. Mint azt már sokszor megírtuk, az autótúrázáshoz, 
nem is szólva a motorkerékpárral való utazásokról, alapjá-
ban véve nem kell olyan sok pénz, mint azt az ember 
gondolja. Manapság nem kell szégyenkezni, össze kell 
állani, meg kell mondani a jóbarátoknak, hogy a régi jó 
idők elmultak, amikor még az autótulajdonos azt mondta: 
„Gyertek, fiúk, vagy gyere, komám, ti is jöttök, te hozod 
a feleségedet is, én is az enyémet, vendégeim vagytok és 
megyünk kicsit világot nézni." Ma elég, ha az autótulaj-
donos az autót adja, a költségekben bizony részesedni kell 
mindenkinek. A részesedés aránya azután attól függ, 
milyen az egymásközti viszony, mennyi a pénz, milyen 
nagy lesz az út, stb. Nézetünk szerint az automobilon, de 
még a motorkerékpáron való túrázás is 100 százalékkal 
értékelendő magasabbra, mint a vasúton való utazás. Ezt 
a témát már igen sokszor letárgyaltuk és bizony alig van 
ember, aki ezt el ne ismerné. Már maga az, hogy ott állok 
meg, ahol akarok, akkor indulok, amikor akarok, oda is 
elmehetek, ahová a vasút nem visz, továbbá az a tény, 
hogy nem kell hordár, nincs jegyváltás, nincs villamos, 
autótaxi, autóbusz, omnibusz, társaskocsi, stb., nincs loko-
motívfüst, nincs meleg, nincs hideg, nincsenek kellemetlen 
útitársak, nem fújja senki a szemembe a dohányfüstöt, 
elegendő a fenti állításunk bebizonyítására. Ha tehát 
mindezeket figyelembe vesszük, arra a konklúzióra jutunk, 
hogy az utasunk fizesse meg a II. osztályú gyorsvonati 
útiköltséget. Ez nem veendő egészen szorosan, hanem 
átlagban. Például, ha túránk célja Svájc és a végcél Genf, 
úgy a Budapest—Genf II. osztályú gyorsvonati útiköltség 
számíttatik. Ebbe az összegbe már belevesszük a benzin, 
olaj, pneu, zsír, stb. költségét, a garázsdíjakat, valamint 
a kocsinak a túra előtti és túra utáni rendbehozatalát. 
Az egyes városokban való szétnézést, ami néha szintén 
többszáz kilométerre rúg, már nem számítjuk fel külön. 
Ugyancsak nem vesszük tekintetbe a különkirándulásokat 
sem, amelyek egyes esetekben adódnak. így a tulajdonos 
is jól jár, mert kiadásainak egy része fedezve van, az utas 
is jól jár, mert autón utazik, többet lát, kényelmesebben 
él és mentesítve van mindazon tortúráktól, amelyek a 
vasúton való utazásnál érhetik. És ha meggondoljuk, hogy 
például a svájci hágók közül csak 3—4 esik az utunkba, 
ahová a külön postaautomobilok horribilis pénzbe kerül-
nek, úgy érthető lesz, hogy egy csomó pénzt meg is 
takarítunk. 

Az automobilon vagy motociklin való utazás általában 
az ember ízlésének megfelelően kétféle. Az egyik ember 
szereti a sík vidéket, illetve a tengert. Ezek az emberek 
különösen szeretik a városokat is. Túráik végcélja rend-
szerint a Riviéra vagy az Északi-tenger egy-egy fürdő-
helye, de néha el-ellátogatnak a francia tengerpartra is. 
Ilyenkor Páris, Zürich. Bem, Geneve, Strassburg, Brüsz-

szel, Antwerpen, Berlin, Wien, Lipcse, Drezda és a tömér-
dek nagy német város megtekintése a főcél. A másik kaszt 
a természetimádó. Ebből van a több. Ezek a hegyeket, a 
festői tengerszemeket, a tavakat, a havasokat, az ózondús 
erdőket, a kis tiroli falvakat keresik fel előszeretettel. 
Ezeknél már a vezetnitudás is nagy szerepet játszik. A 
kezdő vagy túlóvatos automobilista nem igen szeret a 
hegyekbe menni. Fél a fordulóktól, fél a vele szemközt 
jövőtől, fél a mélységektől, sőt olyan is van, aki határo-
zottan kerüli a hegyeket, mert szédül a magasban. Nézetem 
szerint az igazi túrázás csak a hegyekben képzelhető el. 
Nincs is szebb annál, mint mikor az ember legelésző tehe-
nek, alpesi mezők, magas fenyők, égnek meredő szikla-
óriások, vadul alázuhanó vízesések, habzó hegyi patakok, 
kéklő tengerszemek, örök hóval fedett csúcsok, szakadozott 
jégárak, kis alpesi házikók, szelíden bégető kecskék és a 
magasba húzódó szerpentinek között tölti el a pihenésre 
szánt napjait. 

Cikkemet nem a sík vidéket, nem a tengert, nem a 
városokat kedvelő emberek számára írom, hanem a 
természetimádóknak. Felsorolok az alábbiakban egynéhány 
túrát, amelyek között lesznek hosszabbak-rövidebbek, 
könnyebbek-nehezebbek, lesz köztük olyan is, amely már 
részben sport is, de mindmegannyi a hegyek között vonul 
végig. Nézzük legelőször a közelieket. 

Sajnos, nekünk magyaroknak kevés hegyvidékünk 
maradt. Oda pedig, amit elvittek, nem visz a szívünk. 
Marad a nyugat, a volt szövetséges Ausztria, a most is 
velünkérző Tirol, a barát Olaszország és a semleges Svájc. 
Ha pedig nagyon messze akarunk menni és még mindig 
újat akarunk látni, hát ellátogathatunk a francia Alpokba 
és esetleg a messze nyugaton fekvő Pyreneusokba. 

Mi maradt meg idehaza? Tulajdonképpen az auto-
mobilista számára csak a Mátra és a Bükk. Mindkettő 
nagyon szép és igen jó kezdetnek. Lillafüred Ízelítőt ad a 
kis Hámori-tóval milyenek is azok az alpesi tengerszemek, 
a Mátra-hágó kitűnő előtanulmány a normálisan épült és 
nem nehéz alpesi hágókhoz. De nem megvetendők a budai 
hegyek sem, ahol a svábhegyi, jánoshegyi, hármashatár-
hegyi, mártonhegyi, guggerhegyi, gellérthegyi, csillag-
völgyi utak mindmegannyi kitűnő előtréningül szolgálnak 
egy nagyobb külföldi hegyi úthoz. 

Csodálkozni fogunk, de úgy van. A legközelebb eső 
osztrák hegyek között vannak aránylag Európa legnehe-
zebb hegyi útjai. Ha csak a Katschberget, a Turracher-
Höhét, a Loiblpasst, a Wurzenpasst, a Stubalpet, a Pack-
sattelt, a Seeberget, a Niederalplt vesszük a sok közül, 
már éppen eleget mondottunk. Ezek mindegyikén találunk 
20—22%-os emelkedést, de némelyike eléri a 28—30%-ot 
is. Ezek a hágók már teljesítmények úgy a kocsinak, mint 
a vezetőnek és a kezdő sokat kell hogy túrázzon, amíg 
ezekre felmerészkedhet. 

A kezdők számára itt a Semmering, a Grác melletti 
Riesberg, a JVIariazell felé vezető Annaberg, Josefsberg, 
a Salzburg melletti Gaisberg, az Innsbruckból kiinduló 
Brenner, a Pustertal, a Kitzbühel és Mittersill közötti 
Pass Thurn. Mindezeket összevéve, az első túra a követ-
kező lenne: 

Budapest, Wien, Linz, Salzburg, Reichenhall, Lofer, 
Innsbruck, Brenner, Franzensfeste, Bozen, végig a Puster-
talon, Toblach, Oberdrauburg, Villach, Klagenfurt, Grác. 
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Riesberg, Fürstenfeld, Körmend, Veszprém. Székesfehér-
vár, Budapest. Közben pompás és emellett könnyű letérések 
adódnak. így igen szép Salzburgból lemenni Bad Aussee, 
Ischl felé. Ugyancsak szép út le Salzburgból a Pass Lue-
gen keresztül, ami szintén igen könnyű Zell am Seebe. 
Zell am Seeből Mittersill és a Pass Thurnon át Kitz-
bühelbe és tovább Innsbruckba. Innsbruckból nagyon 
könnyű és pompás kirándulás a Fernpass. Toblachból le-
ruccanhatunk Cortina d'Ampezzóba, de már tovább nem. 

Ha így eléggé beletanultunk a hegyek között való 
vezetésbe, következnének a másodfokú túrák. Ausztriát ez 
esetben a Tauernrennen útvonala, az Arlberg, a Reschen-
Scheideck képviselheti. Ekképen az előbbi túránkat meg-
toldhatjuk és Innsbruckból Imst-Landecken keresztül, a 
Reschen-Scheidecken át lemehetünk Meránba, majd onnan 
Bolzanóba (Bozen) és a me-
sés szép Karersee (Karer-
pass) érintésével a Dolomit-
hágók közül is megnézhetünk 
néhányat. Sem a Pordoi, sem 
a Falzarego nem okoz külö-
nösebb gondot. A Dolomitok-
ban a Rollepass, a Costa-
lunga, a Gardena, a Sella, a 
Lugano egytől-egyig meg-
próbálhatok. Talán legjobban 
a Sella és a Gardena fogja 
igénybevenni a vezetői tudá-
sunkat. Ugyanígy, tekintettel 
az új utakra, felmehetünk 
Cortina d'Ampezzóból a 
Misurina-tóhoz. A kiváló 
olasz útépítés itt is sietett 
eltüntetni a 20—23%-os régi. 
háborúelőtti utakat. 

A Dolomithágók után 
már a legnagyobb lelki nyu-
galommal mehetünk Svájcba. 
Itt igen kevés kivétellel (Um-
brail, Forclaz) valamennyi 
hágóval megpróbálkozhatunk. 
Egyedül kellemetlen a For-
claz (Martigny—Chamonix 
között). Itt a kanyarok szű-
kek és erősen emelkednek. A 
többi svájci hágón, mint az 
Ofenpass, a Grand St. Ber-
nard, az Albula, a Furka, csu-
pán a postaautomobilokkal 
való találkozásnál kell némileg vigyázni. A svájci utat 
rendszerint egy olaszországi hazatéréssel lehet kombinálni 
A bemenet az Arlbergen keresztül történhet, majd Bux, 
Wallenstadter See, Kerenzenberg, Mollis, Glarus, Linthal, 
Klausenpass, Altdorf, Flüeien, Brunnen, Küssnacht, Lu-
zern, Sachseln, Brünigpass, Brienz, Interlacken. Ezalatt 
már csodás panorámáknak voltunk szemtanúi. Interlacken-
ből feltétlenül fel kell mennünk a Beatenbergre, ámbár ez 
némileg már a nehezebbek közé tartozik. Innen van a leg-
szebb Jungfrau-panoráma. A hajtűk kissé élesek. Annál 
könnyebb azonban Grindelwald és Lauterbrunnen. Előbbi-
nél a mesés gleccserek, utóbbiban a híres Trümmelbach-
vízesések megtekintése elmaradhatatlan. Interlacksnből az 
obligát túra a Grimsel és a Furka. És ha keresztül-
jutottunk rajtuk, akkor szaladjunk le a Gotthardon Luga-
nóba, az olasz tavak gyöngyébe. Innen Milano—Brescia és 
ha már elegünk volt a nagy hegyekből, úgy Tarvison 
keresztül haza. 

• • 

On csak e kettő 
közt választhat: 

TYPE 220 
a legolcsóbb 

I U R A M O T O R K E R É K P Á R ! 
Gyárfiók: 

VI. kerület, Liszt Ferenc-tér 9. sz. 

A Svájcban szebbnél-szebb túrákat kombinálhatunk. 
Ha például Landecknél az Unter-Engadinba megyek és 
Süsnél a Flüelapasson át Davost érintem. Innen le Tiefen-
kastelba és a Julieren vagy az Albulán át fel St. Moritzba. 
Innen a Berninapasson le az Adda-völgybe és fel Európa 
legmagasabb hágójára, a Stilfser-Jochra. Le Meránba és 
a Jaufenpasson le Sterzingbe, fel a Brenneren Inns-
bruckba és haza. 

Ha a fenti hágókat már bejártuk, úgy nézetem sze-
rint már mindenüvé elmehetünk. Most már csak a kocsi-
tól függ, hogy felvisz-e? Három nagyon szép hágónégy-
szöget ajánlok 'még olvasóinknak megtekintés végett. Az 
első nagyon könnyű, az utóbbi kettő magas iskola. Az 
egyik a Dolomitokban van. Kiindulópont Arabba. Fel a 
Costalungspassra, le Corvarába. Innen fel a Passo di 

Gardenára. Le a Sella elága-
zásáig. Fel a Sellajochra, le 
a Pordoi elágazásig és vé-
gül fel a Pordoira, majd le 
Arabbába. Négy igen szép 
hágó egy négyszögben, köz-
ben kolosszális dolomitpano-
rámákkal. Ennek egy kiseb-
bítettjea Schluderbach (Car-
bonin), Cortina d'Ampezzo, 
Tre Crocipass, Misurinasee. 
Schluderbach. Könnyű, de 
ugyancsak igen szép. Követ-
kezne a második. Ez már 
impozánsabb, de arányosan 
nehezebb. Ez volna a „Tour 
de Mont-Blanc". Kiinduló-
pont Martigny. Fel az igen 
kellemetlen Forclaz-hágón, le 
Chamonixba, a Mont-Blanc 
tövébe. Innen a Col de 
Mégeve-en át (könnyű), le 
Albervillébe. Majd Moutier-

Bourg St. Maurice-Seez 
érintésével fel a Petit St. 
Bernardra. Le Aostába. Fel 
a Gran St. Bernardba és le 
Martignybe. A folytonos 
Mont-Blanc-panorámák felejt-
hetetlenek. A kellemetlen 
Forclaz-hágót kihagyhatjuk 
és vagy a Pas de Morginson, 
vagy a Genfi-tó mellett me-
gyünk Lausanne, Geneven 

keresztül Chamonixba. A harmadik természeti szépségeit 
tekintve, vetekszik az előbbivel. Talán valamivel könnyebb. 
De csak azért, mert nincs benne a Forclaz. Azt levéve, 
nehezebb az előbbinél. Kiindulópont Bozen. Fel a Mendel-
passra, majd innen a Tonaléba. Le Ponté di Legnóba és a 
Passo di Gavián át Bormióba. Innen természetesen a 
Stelvióra és le Trafoion át Meránba és vissza Bozenbe. 
Hogy itt egy még tökéletesebb képet nyerjünk az Ortler-
masszívról, mely körül az út vonul, úgy Gomagoinál 
(Trafói és Spondinig között) még be kell hogy látogas-
sunk Suldenbe, az Ortler és Königsspitze lábához. Ez a 
kör sem megvetendő. Az itt adódó Ortler, Presanella, 
Adamello és Bernina panorámák vetekszenek a Chamonix-
beliekkel. 

A fentebb elmondottak után a Francia-Svájc, illetve 
a Haute-Savoy hágói már nem bírnak olyan vonzó hatás-
sal. A legtöbbje nagyon elhagyatott és meredek. Igazi 
nagy jégpanoráma csak a Lautaretről látható, ahol a 

TYPE 250 
a legmodernebb 
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Meije közül 4000 méteres, hóval és jéggel fedett csúcsai 
emelkednek ki. A többi hálgó javarészt kietlen. Ugyanez 
mondható el nagyjában a Pyreneusokról. Oda is elnéz-
hetünk, de csak azért, mert ott még nem voltunk. Anyagot 
tehát már adtunk, most azután kiki válogassa ki magának 
azt, amelyik neki legjobban tetszik. 

Vegyük elő a térképet, állapítsuk meg az útvonalun-
kat, a tavaszra már megjelenik az általunk beharangozott 
„Európa hágói és magasutai" és annak segítségével azután 
a legapróbb részletekig megállapíthatjuk, hogy tetszik-e 
valamely útvonal, bírjuk-e vezetési technikával, bírja-e a 
kocsink? Ha igen, úgy ki a hegyekbe! 

mOUTBOARDm 
Mint mult számunkban már említettük, egy öttagú 

társaság az outboard-versenyzés megkönnyítése céljából 
egy két pontonon nyugvó tanyahajót vásárolt. Akkoriban 
tévesen közöltük a társaság tagjainak nevét. Mint pon-
tosan megállapítottuk, a tanyahajó Delmár Walter, 
Delmár Tódor, dr. Schmidt Gyula, Vida Pál és Wolfner 
László tulajdonát képezi. Mindannyian intenziven fog-
nak versenyezni. A tanyahajó a nyár folyamán az Újlaki 
rakparton fog állani, szemben a margitszigeti Strand-
fürdővel. 

Négy outboard-verseny megtartása biztos 1930-ban. 
Az idén, úgy látszik, végre megindul Magyarországon is 
a siklócsónak-versenyzés. A Királyi Magyar Automobil 
Club motorcsónak-szakosztálya is megalakult és így a 
ráruházott jogok folytán egyelőre a KMAC fogja a fen-
hatósági jogokat is gyakorolni. Eddig a KMAC, MAC és 
a HAC jelentették be hajlandóságukat egy-egy verseny-
rendezésére, de biztosra vehető, hogy a közeljövőben 
megalakuló Magyar Motorcsónak Club is felveszi prog-
rammjába egy-egy verseny rendezését. 

A KMAC első outboard-versenyét a szentendrei Szi-
get körül óhajtja megrendezni egy hosszútávverseny 
alakjában. A verseny startja és célja a Margitsziget 
mellett lenne. Itt nemcsak a motorhoz való hozzáértés, 
hanem a Duna sodrának, valamint a zátonyoknak a pon-
tos ismerése is szükséges lesz. 

H. G. Ferguson, a legismertebb Johnson-vezető, aki 
egymaga 11 hivatalos világrekordot tart. egy 32 lóerős, 
régi, 2 hengeres Johnson „Sea Horse"-motorral megja-
vította E. Class sebességi világrekordját, 49.34 mérföld 
(79.388 km) sebességet érve el. Ezzel tehát ismét 2 hen-
geres lett az E.-kategória és egyben a világ leggyorsabb 
outbardja, 810 köbcentiméterig. 

Delmár Walter, aki a mult évben egy Elto-Quad-
outboarddal kísérletezett, most végképen áttért az Evin-
rudehoz. Akkoriban a 4 hengeres Eltoval a MFTR ki-
tűzött kilométerszakaszán lefelé 62, felfelé 70 másod-
percet ért el. ami tudvalévően a 60 kilométeren alul 
maradt, most hengerűrtartalomban jóval kisebb Evin-
rudejával már az 500-as fordulatszámot is elérte, ami 
közel van a 70 kilométerhez. 

Az USA 1929. évi outboard-bajnoksága 5 csoport-
ban került lefutásra. A bajnokok a következők lettek: 
Class A. Douglas Haskins (Lockwood), Class B. H. G. 
Ferguson (Johnson), Class C. Carl Koeffler (Evinrude), 
Class D. Dick Upsall (Johnson) és F. E. Ludolph (Elto). 
Mint látjuk, a Johnson 2, az Evinrud, Lockwood és Elto 
l - l bajnokságot nyertek. 

Balázs László már megkapta 32 lóerős Johnson-
versenymotorját. Hogy az előírt 40 bejáratási órát elke-
rülje, álló helyzetben, a iszárazon járatta be motorját, 
melyből a gyertyákat kiszerelte és transzmisszió által 
állandó 1000-es fordulatszámon tartva a motort, termé-
szetesen bő olajozással végezte el a bejáratást. így azu-
tán Balázs nemsokára már meg is kezdi a rendszeres 
munkát. Kíváncsiak vagyunk, hogy a vizén is megtartja-e 
a belemenős motorstílust, vagy respektálni fogja a Duna 
hideg vizét. 

Az idei versenyek a Johnson—Evinrude-párharcok 
jegyében fognak lefolyni. Eddig Balázs László (32 HP 
Johnson), Szemere István (32 HP Johnson), dr. Schmidt 
Gyula (32 HP Johnson), Vid-a Pál (32 HP Johnson), 
Delmár Walter (Evinrude) Wolfner László (Johnson). 
Gyöngy Pál (Evinrude) rendelkeznek kimondott ver-
senymotorral és versenytesttel. Mint hírlik, Szénássy 
Alán, Petrovits Vidor, Vadász Miklós, mindannyian be 
szándékoznak lépni az outboardosok névsorába. Termé-
szetesen ők is Johnson—Evinrude-válaszúton vannak. 
Urbach, akinek eddig egy kis Eltoja volt, szintén fog 
versenyezni, de hogy mivel, azt egyelőre nagyon titkolja. 

Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint a mult 
évben először gyártott, '5 csillagban elhelyezett hengerü 
Cross-outboardmotorral, melynek hngerürtartalma 1200 
köbcentiméter, a mérföldön 83 kilométeres sebességet 
értek el. 

A budapesti Castrol-képviselet, tekintettel az idei 
nagy siklócsónakszezonra, már gondoskodott, hogy az 
outboardosok megfelelő olajhoz jussanak. A közeli he-
tekben már megérkeznek a zárt kannák „Special Cast-
rol for Outboard Motors" felírással, melyek a híres 
Wakefield „Castrol"-gyár különleges olaját tartalmaz-
zák, a magas fordulatszámú outboardmotorok számára. 

Eddig a legkellemetlenebb volt az outboardoknál a 
motor beindítása. Néha ez igen könnyen ment, de néha 
bizony egy órát is igénybe vett. A Johnson-gyár most 
végre kihozta az első önindítós motort. A hatalmas „Sea 
Horse" lett először felszerelve önindítóval. 

A Magyar Motorcsónak Club február hó 17-én tartja 
alakuló közgyűlését a Britannia-szálló nagytermében. 
Az új klub létrehozói Zakariás János és Löffler Oszkár. 
Mint hírlik, a klub védnökségét és elnökségét közéle-
tünk előkelőségei vállalták. Következő számunkban már 
valószínűleg tudatni tudjuk olvasóinkat a megalakulás-
ról, mely ismét egy lépéssel fogja előrevinni motorcsó-
naksportunkat. Az új egyesületet valószínűleg szintén 
a versenyrendezők között fogjuk üdvözölhetni; 

Fényes Kornél dr., aki ma kétségkívül legbehatóbb 
ismerője a siklócsónakok építésének, március havában 
a Mérnök- és Építész-Egyletben a siklócsónakokról fog 
előadást tartani. Annakidején, ha a felolvasás pontos 
terminusa tudomásunkra jut, azt közölni fogjuk olva-
sóinkkal. Ajánljuk a felolvasást az outboardisták fi-
gyelmébe, mert igen sok olyan dologról fognak hallani, 
amit 'eddig sohasem hallottak és aminek csak hasznát 
vehetik. 

A MAC motorsportosztálya június havában rendezi 
első outboard-versenyét. A verseny egy Margitsziget kö-
rüli sebességi verseny lesz. A távolság valószínűleg 5 
kör lesz, ami körülbelül 30 kilométer. A verseny érde-
kessége a Margitsziget alsó és felső csúcsánál lévő for-
duló lesz, ahol a versenyzőknek egy lemacskázott bóját 
kell megkerülni. A külföldi versenyeken hasonló ese-
tekben épületes jelenetek szoktak lejátszódni és akár-
csak a motocikliversenyen, itt is napirenden vannak a 
borulások. 

Minden outboardos olvassa lapunkat! - Outboard-képviseletek 
hirdessetek az Automob i l -Motorspor t -Tur i zmusban ! 



1980 február 15. A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 18 

Az Outboard-világrekordok 
Johnson 25, Evinrude 8, Lockwood 4, Elto 1 világrekordot tart 

Az alantiakban közöljük a hivatalos amerikai out-
board- és egyben világrekordokat is. A 6 távon (5 mér-
föld, 6 mérföld, 10 mérföld, 15 mérföld, 1 mérföld és 
1 tengeri mérföld) eddig 38 elismert rekord áll fenn. A 
mérföldnél meg kell különböztetnünk a rendes szárazföldi 
angol mérföldet, amely 1609 méter és a tengeri mérföldet, 
amit csomónak is neveznek, amely 1853 méter. Az összes 
rekordok, kivéve az 1 tengeri mérföldet, az 1609 méteres 
mérföldön folytak le. A hivatalos világrekordot 1930 ja-
nuár 1-én H. G. Ferguson tartotta az új 4 hengeres D) 
osztályú JOHNSON-nal. Eredménye 48.40 angol mérföld, 
ami 77.875 kilométeres kolosszális sebességet jelent. Azóta 
már ezt a sebességet is túlszárnyalták és a rekord már 

80 kilométeren felül van, azonban a hiteles eredmény még 
hiányzik. Az A ) kategóriában a LOCKWOOD uralja a 
helyzetet és az összes rekordokat tartja. Ugyanígy áll az 
EVINRUDE is osztályában, nem is szólva a JOHNSON-
ról, mely egy rekord kivételével három osztály összes 
rekordjait tartja. A 38 hitelesített eredményből a JOHN-
SON 25, az EVINRUDE 8, a LOCKWOOD 4 és az ELTO 
1 rekordot tart fenn. Érdekes még felemlíteni, hogy az 
ELTO által az E ) kategóriában tartott 63.3 kilométeres 
sebességi rekordnál a JOHNSON D) osztályú rekordja 
(77.8 kilométer), amit kisebb motorral ért el, jóval jobb. 
Megjegyzendő még, hogy az I. osztály az amatőr, a II. osz-
tály a professzionista világrekordokat mutatja. 

T á v Class A) 
250 kcm 

Class B) 
350 kcm 

Class C) 
500 kcm 

Class D) 
640 kcm 

Class E) 
810 kcm 

5 mfd. (8045 m) 
I. osztály 

1929. X. 5. 
James Suliivan 

LOCKWOOD 
37.473 km 

1929. VIII. 4. 
N. C. Blanchard 

JOHNSON 
59.436 km 

1929. VIII. 4. 
John I. Glassel 

EVINRUDE 
63.507 km 

1929. VIII. 4. 
Floyd R. Hudges 

JOHNSON 
66.049 km 

1929. X. 5. 
Colonel S. Tooey 

JOHNSON 
56.025 km 

5 mfd. (8045 m) 
II. osztály 

1929. V. 30. 
A. Lutherland 
LOCKWOOD 

41.029 km 

1929. X. 13. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
65.048 km 

1929. IX. 22. 
Al. Thomson 
EVINRUDE 

66.660 km 

1929. X. 19. 
Marshal Eldredge 

JOHNSON 
71.841 km 

1929. V. 30. 
J. Dunnel 

JOHNSON 
64.939 km 

6 mfd. (9654 m) 
I. osztály Nincs rekord Nincs rekord 

1929. VII. 28. 
Chuck Hall 
JOHNSON 
60.096 km 

Nincs rekord Nincs rekord 

6 mfd. (9654 m) 
II. osztály Nincs rekord 

1929. VII. 28. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
65.227 km 

1929. VII. 28. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
65.373 km 

1929. VII. 28. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
69.283 km 

1929. VIII. 25. 
L. E. Preston 

JOHNSON 
64.713 km 

10 mfd. (16.090 m) 
I. osztály Nincs reWord Nincs rekord 

1929. IX. 8. 
Robson Cupplls 

EVINRUDE 
64.488 km 

Nincs rekord Nincs rekord 

10 mfd. (16.090 m) 
II. osztály Nincs rekord 

1929. VII. 28. 
John B. Havpole 

JOHNSON 
53.483 km 

1928. XII. 16. 
H. G. Ferguson 

EVINRUDE 
62.093 km 

1929. IX. 22. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
70.972 km 

1929. X. 5. 
L. F. Davids 

JOHNSON 
64.939 km 

15 mfd. (24.135 m) 
II. osztály Nincs rekord 

1929. VII. 28. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
65.003 km 

1929. VII. 28. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
64.858 km 

Nincs rekord Nincs rekord 

1 mfd. (1609 m) 
I. osztály 

1929. VII. 22. 
Charles Harrys 

LOCKWOOD 
41.748 km 

1929. X. 7. 
Bili Lyon 

JOHNSON 
66.108 km 

1929. X. 7. 
Mildred Milde 
EVINRUDE 

70.329 km 

1929. X. 7. 
Crandall 

JOHNSON 
75.462 km 

Nincs rekord 

1 mfd. (1609 m) 
II. osztály 

1929. X. 13. 
D. Haskins 

LOCKWOOD 
42.606 km 

1929. X. 7. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
68.173 km 

1929. X. 7. 
Al. Thomson 
EVINRUDE 

69.492 km 

1929. X. 7. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
77.875 km 

1929. X. 13. 
F. E. Ludolph 

ELTO 
63.314 km 

1 tengeri mfd. 
(1853 m) 
I. osztály 

Nincs rekord 
1929. X. 6. 

Crandell 
JOHNSON 
67.041 km 

1929. VII. 5. 
Walter Peterssen 

EVINRUDE 
63.076 km 

1929. VII. 5. 
Harold Chapman 

JOHNSON 
70.562 km 

Nincs rekord 

1 tengeri mfd. 
(1853 m) 

II. osztály 
Nincs rekord 

1929. X. 6. 
A. G. Martin 

JOHNSON 
66.819 km 

1929. X. 6. 
Thomson 

EVINRUDE 
67.727 km 

1929. X. 6. 
H. G. Ferguson 

JOHNSON 
76.947 km 

1928. IX. 4. 
Bili Doall jr. 

JOHNSON 
41.711 km 
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NéQány fó tanács az öreg motor -
rókák számára 

Jön a tavasz! Üj idők, új célok, új tervek állnak 
előttünk. Várjuk, reméljük a tavaszt és most, a zord téli 
estéken tavaszi álmainkat szövögetjük. Ábrándozunk a 
jövőévi utainkról, motorjainkról, túráinkról, önkéntelenül 
is vissizatekintünk a múltba, csokorba kötjük tapasztala-
tainkat és úgy nyujtjuk kedves olvasóinknak, mint jótaná-
csokat, abban a biztos hitben, hogy — ősi szokáshoz hí-
ven — úgyis csak falrahányt borsó lesz belőle. — A taka-
rékosság egyike legszebb erényeinknek. Használj tehát 
minél kevesebb olajat. Ha netalán néhány csapágyad ki-
folyna — világért se őszülj bele a gondokba. Gondolj arra, 
hogy pénzedért kapsz vadonatújat. — Egészen fölösleges, 
hogy folyton a hűtővízzel vesződjél. Ha elfogy a víz a 
hűtőből, magadtól is észre fogod venni. — Vásárold mindig 
a legolcsóbb benzint. Ha netalán a kocsid hamar kimúlna, 
még mindig lesz időd az olajgyárost szidnod. — Ha moto-
rod kopog, vagy rendetlen járásával zavar, ne dühöngj, 
hanem nyisd ki a kipuffogót, adj gázt és mulass azon, 
hogy az emberek pukkadnak mérgükben. — Csakis olcsó 
olajat vegyél. Fölösleges magadat nagy költségbe verned. 
Meg lesz még az a hasznod is, hogy a motorod jól fog 
fűteni, ami a zúzmarás téli napokon nem utolsó előny. — 
Ha motorod reggel nem akar begyújtani, ne izgasd magad, 
hanem tölts szorgalmasan étert a hengerbe. Legalább fogod 
tapasztalni, hogy micsoda ellentálló képessége van a hen-
gerednek. De ha a hengerfalaid összekarmolódnak, percig 
se bosszankodj. A legközelebbi javítóműhely készségesen 
áll rendelkezésedre. Mások is szívesen vesznek részt örö-
mödben. — Ne felejtsd soha el, hogy az autó nem állat. 
Ügy bánsz vele, ahogy akarsz, az állatvédő egyesülettel 
nem kerülhetsz konfliktusba. Ne sajnáld tehát a kapcso-
lót, vágd be, ahogy bírod. Legalább megtakaríthatod a 
reggeli szobatornát. — Ne bajlódj a forgattyúházban levő 
olaj időnkénti leengedésével. Bepiszkítod vele az új trench-
coatodat. Ha az így előlálló defekteket mindig ugyanabban 
a műhelyben hozatod rendbe, joggal követelhetsz 10%-os 
engedményt. — Ha egy gyertya kezd kihagyni, örülj, mert 
nemsokára az egész henger felmondja a szolgálatot és így 
legalább a motor egy részét meg fogod a fáradságtól 
kímélni. — Minden hibának az okozója vagy a gváros, vagy 
a benzines, vagy az olajos. Ha tehát valami defekted van, 
véleményedet szépen megírhatod a nevezett urak valame-
lyikének, de ha nem sajnálod a bélyeget és a levélpapírt, 
akár valamennyinek is. Legalább ők is jól fognak mulatni. 
— Nem akarjuk a jótanácsokat folytatni. Hiszen tudjuk, 
hogy ideákkal jól el vagyunk látva. — Különben sem fo-
gadja meg őket senki. 

De nem is kívánjuk. N. P. S. 

MODERN 
keveset használt 

AUTÓK 
nagy 
választékban 

CSERMELY KÁROLY 
Budapest, VII., Sip-u. 3. (Árkád-palota) 

M S P O R T M 

A KMAC sajtóankétja. Február hó 3-án nagysza-
bású sajtómegbeszélés volt a Királyi Magyar Automobil 
Clubban. Meleg tea, pompás szendvicsek és sütemények 
elfogyasztása közben üdvözölte Andrássy Sándor gróf 
elnök a sajtó megjelent képviselőit. Utána Déghy ödön 
dr., a klub igazgatója, majd Petrovits Vidor, az új sport-
titkár ismertette az év jelentősebb eseményeit. Most 
látszott meg igazán, hogy milyen jól választott az 
Automobil Club vezetősége, amikor Petrovits Vidort 
bízta meg a sporttitkári teendők végzésével. Minden 
szavából tökéletesen informált, a szabályokkal teljesen 
tisztában lévő, a nemzetközi relációkat kitűnően is-
merő embert volt alkalmunk megismerni, párosulva 
munkakedvvel, ambiciókkal, invencióval. Petrovits sza-
vaira Gyárfás Viktor válaszolt, majd Déghy Ödön dr. 
igazgató szokott kedves humorával köszönte meg a sajtó 
megjelenését, kérve annak további támogatását. A meg-
beszélés általános megelégedést váltott ki a megjelentek 
körében, mert végre ismét egy akcióképes, komoly, hely-
zete magaslatán lévő KMAC-ot volt módunkban látni, 
melyre bátran bízhatjuk a magyar automobil és motor-
sportok vezetését. 

Hogyan javítsuk autóinkat? A legmodernebb kül-
földi autójavítóintézmények igen nagy súlyt helyeznek 
arra, hogy autójavítás közben az egyes alkatrészek tel-
jesen tiszták, rozsda-, zsír-, olajmentesek és szárazak 
legyenek. Csakis oly esetben végezhetők el ugyanis a 
preciz mérések a megkívánt teljes pontossággal, ha a 
tisztítás, a zsírtalanítás és az olajmentesítés abszolút 
mértékben megtörténik. A hazai autójavítók közül tis 
számosan igyekeznek ezt a rendkívül fontos feladatot 
megoldani, azonban a legideálisabb megoldást mégis 
a Mercedes-Benz Automobil Rt.-nak sikerült elérnie 
azáltal, hogy egy speciálisan berendezett lúgmosodát 
állított fel Csata-utca 29. szám alatt lévő telepén, ahol 
a szóbanforgó alkatrészeket először magasnyomású víz-
sugárral tisztítja le, maid egy 85—90 fokra melegített 
szóda- és szappanoldatban mentesíti a zsírosa lolaiots 
részektől. Ezen lúgfürdőt egy marólúgos oldatban való 
zuhanyfürdő egészíti ki éls az eliárást, különös tekin-
tettel a rozsdásodástól való mentesítésre, cirkuláló me-
leg levegővel való szárítás feiezi be Az alkatrészeknek 
a lúgmoisóban való ide-odaszállítását egy szellemesen 
megkonstruált daruszerkezet végzi, míg az egyes tartá-
lyokban kiemelhető rácsokon át történik a kezelés. Ezen 
kifőzés eredményeként teliesen tisztán kerülnek elő a 
száraz alkatréíszek, melyekkel most már a legprecízebb 
mérések is elvégezhetők, úgy hogy a javítás szakszerű-
sége és pontossága ezáltal is teljes mértékben biztosítva 
van. 

Nemzetközi Alpin-képkiállítás Budapesten. Az autó-
túristák legtöbbje az Alpesek vidékeit 5árja, ahol a 
szebbnél-szebb panorámák váltják egymást. A külföldön, 
de nálunk is igen sok kiváló festőművész van, akik 
témáikat az Alpesek világából merítik. Az örökhóval 
fedett csúcsokat vetik vászonra és örökítik meg azok 
számára, akik bda fel nem jutnak soha. A technika 
vívmányai folytán ma már automobilon, motorkerék-
páron is megközelíthetők ezek a pompás vidékek, ame-
lyeket (mosti alkalma lesz a külföldet járt magyar auto-
mobilistáknak és motorosoknak viszontlátni. Az Alpin-
képkiállítást a Magyar Turista Szövetség és a Nemzeti 
Szalon Egyesület rendezi közösen. A kiállítás március 
23-án fog megnyílni az Erzsébettéri kiállítási csarnok-
ban. Eddig 10 országból mintegy 250 festő [jelentkezett, 
tehát a kállítás sikere biztosítva van. A kiállításról 
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gazdagon illusztrált katalógus fog megjelenni. A kiállí-
tásra vonatkozó felvilágosításokat megadja az Előké-
szítő Bizottság előadója, Romeiser László, Budapest, 
V, Géza-utca 6, III. em. Telefon 216—51. 

A Gellérthegyi verseny. Mint teljesen megbízható 
forrásból |értesülünk, a Hungária Automobil Club Gel-
lérthegyi versenye a tavaszi versenyszezon egyik leg-
kiemelkedőbb sporteseménye lesz. Esterházy herceg, a 
klub elnöke a minap egy barátjának kijelentette, sőt 
ezen beszélgetés publikálására is felhatalmazást adott, 
hogy a verseny első helyezettje 10.000, a második 5000 
és a harmadik 3000 pengő díjazásban részesül. Ez lesz 
tehát az első automobil- és motorkerékpárverseny Ma-
gyarországon, ahol a győztest pénzzel dotálják, ami ma 
tényleg az egyedül helyes. Ugyanis csak így várható a 
külföldi nagyságok biztos startja. Az információ alap-
ján már most folynak a tárgyalások a külföldi nagysá-
gokkal és biztosra vehető, hogy nagyon sok kiváló 
európai hegyivezetőt lesz alkalmunk látni Budapesten. 
A verseny érdekessége, hogy a start mondhatni a város 
szívében lesz, a Gellért-fürdő előtt. Itt említjük még 
meg, hogy a Hungária Automobil Club a húsvéti ünne-
pek alatt egy olaszországi túrát igyekszik létrehozni. 
Bár a gazdasági helyzet nagyon ellene szól, lehetséges, 
hogy 10—15 ,kocsi fog jelentkezni a túrára. Őszintén 
szólva, lez igen kevés és semmiképen sem fogja »,szám-
ban" méltóan képviselni a magyar automobilizmust. 
Bizony helyes volna, ha talán erre a különös alkalomra 
az összes legyesületek összefognának, mert így remél-
hető lenne, hogy az országból 30—40 kocsi, esetleg több 
is előkerülne, ami azután mutatna is valamit. Sajnos, 
erre nem igen van kilátás és nagyon félő, hogy amint 
a multévi Lancia-túra, utána a MAC-túra, ez sem fog 
az előkészítés stádiumán túlmenni. 

RÖVID AUTOMOBIL-SPORTHÍREK 
Mint értesülünk, az AIACR Sportbizottsága utólag 

a Königsaal-Yloviste-hegyiversenyt is felvette a világ-
bajnoki futamok közé. Ügy látszik, a csehek felébredtek 
és a franciák, nehogy sérelem essen a kisántánton, 
gyorsan nekik is adtak a koncból. El lehetünk készülve, 
hogy két hét múlva már ia jugoszlávok isi ott lesznek a 
programmon a Lowcennel vagy az Avalával. — Szé-
nássy Alán 1930-ban nemcsak a versenykocsi-, de a 
sportkocsibajnokságban is indul. Az ősszel megvett 2 li-
teres Grand Prix Bugattiját most sportkocsivá alakí-
totta át, mely az átalakítás után teljesen megfelel a 
„sportkocsi" követelményeinek. A bajnok 1.5 [literest 
továbbra is megtartja és résztvesz vele a bajnoki futa-
mokban. — Három biztos magyar indulója van az 
automobil hegyi világbajnokságnak. Szénássy, Hartmann 
és Heteés. Szénáissy és Heteés a sportkategóriában, 
mindketten Bugattin, Hartmann a versenykocsik között 
indul. Hartmann jelenleg két 8 hengeres Bugattival 
rendelkezik. Ezek egyike kompresszoros, a másik kom-
presszornélküli. Az utóbbit fogja a tréningekre felhasz-
nálni. Heteés gyors Grand-Sportjával száll be. — Her-
ceg Esterházy |Antal, Imint értesülünk, 2 literes Grand 
Prix Bugattiját szintén átalakította sportkocsivá és az 
idei szezonban a sportkocsi-kategórában óhajt verse-
nyezni. A két Wolfner terveiről keveset tudni. Állítólag 
mindkettő visszavonul. András báróról még elhisszük 
a visszavonulási terveket, de Lászlóról el sem képzel-
hetjük, hiszen emlékezzünk vissza a Zichy-kocsi árve-
résére, amikor őt is ott láttuk a vevők között. >— Lyka 
István állítólag egy új 5 literes Bugattit óhajt vásá-
rolni és ezzel akar résztvenni a magyar túrakocsibaj-
nokságban. Tekintettel arra, hogy ez a kocsi jóval gyor-
sabb, mint a 3 literes Bugatti, valamint Lyka mostani 
2 literes, kompresszoros túrakocsija, a bajnokságban 
aligha találna ellenfélre, hacsak ismét a szokásos bal-
szerencse nem nyomul az előtérbe. 

A 

o 
RUDGE 
már megkezdte diadalútját az újesztendőben 

DÉLAFRIKAI TOURIST TROPHY 
Főgyöztes: 
Joe Sarkis 
119 kilométeres átlagsebességgel. 

Rekordköre 
Joe Sarkis 
125.598 km sebességgel. 

(RUDGE) 
igsebességgel. 

(RUDGE) 

o 
Jól jegyezze meg magának: a RUDGE túra-
modelljei a versenyeken elért tapasztalatok 
alapján készülnek. A RUDGE verseny- és túra-
gépek anyaga teljesen azonos. 

Vezérképviselet: 

BRUCK NÁNDOR ÉS FIA 
Budapest, VI., Jókai-utca 21. 
Telefon: AUTOMATA 114-46. 

77 EZÜST NYÍL" 

2 henger egy blokk-
ban 400 kcm leve-
hető hengerfej, me-
netközben állítható 
hátsó vi l larúgózás, 
k r ó m o z o t t tank és 

fémrészek 

BÁRDI 
Budapest, VI., Kossuth Lajos-utca 6. 
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MOTORKERÉKPÁR 
A lapunk által immáron negyedízben rendezett 

„Húsvéti triál" ezúttal április hó 21-én, vasárnap és 
hétfőn kerül lefutásra. A mai nehéz gazdasági viszo-
nyok lehetetlenné teszik, hogy a versenynapok számát 
ötre emeljük. így szerkesztőségünk elhatározta, hogy 
hasonlóan az első kiíráshoz, ezúttal is csak a két hús-
véti ünnepen rendezi meg a versenyt, mely azonban ez-
által semmit sem fog veszteni érdekességében. A két 
napra tömöríti a rendezőség a múltban lefolyt összes 
próbákat. Az idei Nemzetközi Hatnapos Verseny mintá-
jára, hosszú és nehéz hegyi szakaszok lesznek beiktatva. 
Egy újabb terepverseny, egy körülbelül 6—8 kilométeres 
hegyi „Non stop", egy egész meredek úton való meg-
állás és újabb megindulás, valamint az eddigi szokásos 
próbák fogják alkotni a programmot. Az eddigi szokásos 
„Balatonkörüli túrát" egy lényegében sokkal nehezebb, 
de rövidebb útvonal fogja helyettesíteni, mely a ver-
seny céljának sokkal jobban megfelel. Tekintettel arra, 
hogy a triál két ünnepna-
pon lesz lebonyolítva, min-
denkinek módjában fog ál-
lani az azon való részvé-
tel. A start és cél mindkét 
napon Budapesten lesz, te-
hát a résztvevők mente-
sítve lesznek mindennemű 
kiadástól. A rendezőség 
már a közeli napokban be-
adja a versenyfeltételeket 
a KMAC-hoz és a készen 
kinyomatott versenyfelté-
telek már március havá-
ban meg fognak jelenni. 
A verseny díjazása még az 
eddigieknél is pazarabb 
lesz és remélhető, hogy 
ezúttal is minimum har-
minc—harmincöt szebbnél-
szebb tiszteletdíj fog a 
rendezőség rendelkezésére 
állani. 

A magyar motorkerékpárbajnokság. Lapunk hasáb-
jain töbször rámutattunk a motorkerékpárbajnokságok 
kiírásának egészségtelen voltára. Az egy „szóló"- és 
„sidecai-"-bajnok mindenre jó volt, csak arra nem, hogy 
motorkerékpársportunkat fejlődésében előbbrevigye. 
A KMAC sportbizottsága végre 1930-ra, dacára annak, 
hogy egyesek feltűnőmód ragaszkodtak a régi rendszer-
hez, teljes egészében átdolgozta a bajnoki szabályokat 
és 1930-ra már kategorizálva lett a magyar motorkerék-
párbajnokság. Szólóban 175, 250, 350 és 500, oldalkocsi-
ban 350 és 600 kcm.'Mindkét csoportban 6 verseny van kö-
telezővé téve. Mindkét csoportra kötelező: a BSE Grand-
Prix, a Tavaszi Kilométer-lancé, a Guggerhegyi ver-
seny, a Svábhegyi verseny, a KMAC Jánoshegyi verse-
nye. A szóló-motox-kerékpároknál hatodik a Tourist 
Trophy, az oldalkocsis versenyeknél a BSE Hármas-
határhegyi versenye. A TT-n és a BSE Grand Prix-n az 
első 0, a második 1, a harmadik 2, a helyezetlen 3, a 
startolt, de célba nem ért 4, a nem startolt 5 pontot 
kap. Bajnok csak az lehet, aki legalább kétszer volt 
első és pontjainak száma nem több, mint 11. Egyenlő 
pontszám esetén az utolsó bajnoki versenyen elért idő 
a döntő. Részünkről két pontot kifogásolunk. Első a 
11 pont. Váltig hangoztattuk már, hogy a bajnokság 
nem a gép, hanem az ember versenye. Második a 350 
és 600 kcm kategória az oldalkocsibajnokságban. A 600 
és 600-on felüli kategória-kiírás sokkal általánosabb és 
helyénvalóbb lett volna. A 350-es motor, mint sidecar-

gép, semmiképen sem komoly, nem is szólva arról, hogy 
ma a legtöbb sidecar 600-as és 1000—1200 köbcentimé-
teres. 

Az angol Tourist Trophyra kiküldendő három ver-
senyző sorsa Delmár Walter kezében van. őneki kell a 
meghívás megérkezése után konkrét javaslattal fordulni 
a Sportbizottsághoz. Nehezíti a kiküldetést, hogy az 
angolok határozottan megkívánják, miszerint a kikül-
döttek egyike magyar gépen induljon. Mérayék nagyon 
nehézkesek ilyen tekintetben. Amíg Méray Lóránt meg-
gondolja magát, addigra rég elmúlt az angolt TT. 

Közvetlenül a Magyar Tourist Trophy után fogja 
az „Automobil—Motorsport" szerkesztősége a jelenlévő 
és meghívott osztrák versenyzők jelenlétében a Rupert 
Karner emlékére emelt emlékoszlopot a Budakeszi-úton 
leleplezni. Tekintettel arra, hogy mint azt a mult is 
megmutatta, az egyesületek égnek a vágytól, hogy 
Rupert Karner emlékének áldozzanak, a leleplezés 
impozáns keretek között fog lezajlani. 

A Keszthelyi Törekvés Sport Egylet kebelében a 
közelmúltban motorszakosztály alakult. A szakosz-
tályba a keszthelyi és keszthelykörnyéki motorkerék-

párosok tömörültek. Céljuk 
egy intenzívebb „Balaton-
propaganda" létesítése. Az 
új egyesülés ezúton is köz-
li, hogy átvonuló túrák 
vagy versenyek rendezésé-
nél készséggel ajánlja fel 
szolgálatait. Az egyesület 
helyisége: Keszthely, Ama-
zon-kávéház. A szakosztály 
titkára Rungics László, 
Keszthely, városháza. 

Az új „Silver Arrow" 
Matchless. Már mult szá-
munkban az angol motor-
kerékpáripar újdonságai 
között foglalkoztunk a 
Matchless-gyár által a 
mult év őszén kihozott új 
kéthengeressel, melyet a 
gyár Segrave „Golden Ar-
row"-ja után most „Silver 
Arrow" (Ezüst Nyíl) né-

ven hoz forgalomba. Az új Matchless érdekessége 
abban rejlik, hogy tulajdonképen egy kis kéthengeres, 
egy blokkban épült autómotorral állunk szemben. 
A furat 54 mm, a löket 86 mm. Hengerűrtartalom 400 
kcm. A motor hengerfeje néhány csavarral levehető, 
ami a tisztításnál és az esetleges javításoknál nagy 
előnyt biztosít. A motorkerékpár kidolgozása egészen 
elsőrangú. A könnyen piszkolódó nikkelrészek helyett 
a tank, valamint az összes fémrészek chrómozva van-
nak. Ezzel az új eljárással az összes fémrészek állan-
dóan megtartják csillogásukat. Üjítás, még pedig igen 
elmésen megoldva, a hátsóvilla rúgózása, ami szintén 
közelebb hozta a motociklit az automobilhoz. Nagyon 
célszerű a hátsó sárhányó és csomagtartó könnyű le-
szerelése, miáltal pneudefekt esetén sokkal könnyebben 
dolgozhatunk és a kerék kiszerelése is szükségtelenné 
válik. A motor teljesítménye 4500 maximális fordulat-
szám mellett 16 effektív lóerő. Megemlítésre méltó 
még a kormányra felerősített szerelékfal, ahol óra, se-
bességmérő és kilométerszámláló nyer beépítést. Ez sok-
kal célszerűbb, mint a tankba beépített órák, mert a 
vezető állandóan maga előtt látja őket. Az „Ezüst Nyíl" 
két első példánya már meg is érkezett Budapestre és ki 
van állítva a képviseletnél. 

FN-díj. A budapesti FN-képviselet az 1930-as esz-
tendőre egy FN-díjat írt ki. A díj egy újtípusú FN 
(Fabrique National)-motorkerékpár. A díjat az nyeri, 
aki az 1930. évi motorkerékpártúrautakon és megbízha-
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tósági versenyeken a legtöbb pontszámot éri el. Termé-
szetesen FN-motorkerékpáron. Az FN-díjtervezetet a 
legközelebbi napokban már teljes részletességgel olvas-
hatjuk. Mint hírlik, a képviselet a pontszámításnál te-
kintetbe fogja venni a versenyek értékét és jelentősé-
gét. így a lapunk által rendezett „Húsvéti Triál" egyike 
lesz a díj legjelentősebb pontszerzőversenyeinek. Üdvö-
zöljük a budapesti képviseletet, mely ezen nemeslelkű 
akciójával nemcsak üzleti propagandát óhajt kifejteni, 
hanem a versenyzési kedvet is ápolni óhajtja. 

A mult évben oly gombamódra elszaporodott motor-
kerékpárműhelyből igen kevés maradt. A legtöbbjét a 
hanyag munka késztette az üzem feladására. Az embe-
rek ugyanis a javításokkal úgy vannak, hogy ha egy-
szer valaki valahol megégeti az újját, ami annyit jelent, 
hogy összecsapott munkát kapott, oda többé aligha 
teszi be a lábát. Igen kevés a ma megmaradt műhelyek 
közül az olyan, amely dacára a nehéz viszonyoknak, ter-
jeszkedett is. Ez a terjeszkedés ma a legjobb bizonyí-
téka a komoly munkának. Ezek között ma feltétlenül 
első helyen áll a Burghardt-féle motorkerékpár javító-
műhely, melynek munkáját az elmúlt hónapok alatt 
módunkban volt többízben behatóbban megvizsgálni. 
Burghardt, aki maga is kitűnő motorosversenyző, emel-
lett elsőrangú szakember, aki több évig Németországban 
sajátította el, hogy mi az a „tökéletes munka", tényleg 
olyan állapotba hozza a javítandó masinát, amilyennek 
lennie kell. Ajánljuk Kazár-utcai műhelyét minden mo-
toros figyelmébe. 

Helyesbítés. A „Budapest Sport Egylet" a téli-
versenyre vonatkozólag a következő helyesbítést közölte 
szerkesztőségünkkel: Deli Lajos a 350 kcm-en felüli oldal-
kocsis kategóriában l:10.10-es időt futott, nem mint 
azt lapunk közölte, l:10-et és így aranyplakett helyett 
ezüstplakettet nyert. Ügyszintén Pápai István, a 175 
kcm szóló-kategóriában 1:24.03-as idejével nem ezüst-, 
hanem bronzplakettet nyert. 

i T. T. 
Fögyöztes: Sarkis (RUDGE) 

Már egyízben megemlékeztünk egy rövid hírben, hogy 
az idei délafrikai Tourist Trophyt, mint az esztendő leg-
első jelentősebb versenyét lefutották, de a részletek csak 
most érkeztek meg hozzánk. A verseny főgyőztese a mult 
évben is pompásan szerepelt J. Sarkis lett, aki ezúttal két 
versenyben is győzött. Megnyerte a 350-es kategóriát egy 
Velocetten és később a legnagyobb kategóriát is egy 
RUDGE-Whitworth-on. Átlagsebessége 119.548 km egé-
szen elsőrangú, ami azt mutatja, hogy az új RUDGE ver-
senymodellek nemcsak kolosszálisán gyorsak, hanem igen 
jó anyagból vannak konstruálva. Nagy feltűnést keltett a 
német DKW győzelem a kis kategóriában. A részletes 
eredmények a következők: 175 kcm: 1. A. B. Brown 
(DKW) 2:42:53. Sebesség: 82.976 km. 2. C. W. Scott 
(James) 2:43:41. 3. A. R. Biggs (Cotton-Blackburne) 
2:43:55. A német gép az angol Motor Cycle szerint is a 
mezőny leggyorsabb gépe volt, bár úgy a James, mint a 
Cotton nagyon szépen tartotta magát. — 350 kcm: 1. D. 
Hall (Velocette) 2:52:23. Átlagsebesség: 112.002 km. 
2. L. Cohen (AJS) 2:57:48. 3. J. M. Clark (Velocette) 
3:03:15. — 600 kcm: 1. J. Sarkis (Rudge) 2:41:50. 
Sebesség: 119.548 km. 2. L. Cohen (AJS) 2:50:39. 
3. J. M. Clark (Velocette). Elejétől végig vezetve. 250 kcm: 
1. J. Sarkis (OK-Supreme-Jap) 2:15:30. 2. G. Beadon 
(Excelsior-Jap) 2:28:02. 3. P. du Bruin (DKW) 2:31:40. 
A versenyt a Kragga-Kama circuiten bonyolították le. 
melynek egy köre 20 angol mértföld (circa 32 km). 

E l e g a n c i á t , 
b i z t o n s á g o t , 

g u m i m e g t a k a r í t á s t n y ú j t a 

Budáé Withworth 
d r ó t k ü l l ő s k e r é k 

átalakítás Javi lás 

Dénes és Friedmann 
B u d a p e s t — W i e n — Berl in — Prága 
VI., Dessewffy-u. 28. Tel.: 289-86,144-71. 

Az árban is verhetetlen világrekorder 

ELEGANTIA 
Elegáns vonalvezetés, 
alacsony építés, rozs-
damentes chromozás, 
ragyogózománc jellem-
zik F. N.-t, a motorkerék-
párok arisztokratáját 

3 5 0 ccm sv. P1375.-
5 0 0 c cm ohv. P 1 8 5 0 . -

HALMOS TESTVÉREK 



18 A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 1930 február 15. 

A genfi Motosacoche-gyár, mely tudvalévően egyike 
a kontinens legjobb motorgyárainak és amelynek híres 
„MAG"-motorprodukcióit nem egy európai gyár építi be 
vázaiba, a barcelonai világkállításon aranyéremmel lett 
díjazva. — Elintézett dolog, hogy W. L. Handley első 
startja a belga FN-gyár színeiben a BSE által rende-
zendő II. Magyar Motorkerékpár Grand Prix-n lesz. 
Handley egy 500 kcm FN-el indul. — A német Neander-
Werke igen rossz anyagi helyzetbe került. Most, mint a 
„Motor und Sport" írja, kiegyezett hitelezőivel és így 
remélhető, hogy újra teljes erejével felveheti a gyártást. 
— A német NSU-gyár, melynek magyarországi képvise-
lete megszűnt, 1930-ra új modelleket hoz forgalomba. 
Az új modellek a tankba épített kilométerórával és se-
bességmérővel, préselt acélvillával és a tankra erősített 
sebességváltóval jelentek meg. — Henne (BMW) 200 
kilométeren felüli motorkerékpárrekordjait végre hite-
lesítette a FICM. Most tehát a sebességi világrekordot 
az angolok minden akadékoskodása dacára a német 
kompresszoros 750 kcm BMW és Ernst Henne tartják. 
—' ELFA névvel új német motorkarékpárgyár indult 
meg. A gyár neve Elsterwerdaer Fahrradfabrik. Jelen-
leg 200, 300 és 500 köbcentiméteres Küchen-motorokat 
épít be. — A peutsche Werke (D-RAD) új modellt ho-
zott ki. Angol mintára egy „Specialmodell <für Aschen-
bahnrennen"-t konstruáltak a gyárban, mely az újabban 
Németországban nagyon tért hódító dirt-trackverse-
nyekre készült. Háromszögváz, 500-as ohv. motor, minia-
tűr sárhányók és egészen alacsony nyereg jellemzik az 
új modellt, mely 5000-es fordulatszám mellett 25 lóerőt 
ad le a léKen. — A német motorkerekpáripar, ellentétben 
az automobiliparral, igen jól áll. Ennek oka főleg az, 
hogy az automobiltartás drága és igen sok ember vesz 
motorkerékpárt. A német motorkerékpárgyárak zárlata 
nagyon kedvező volt és igen sok gyár nagy osztalékot 
fizetett. — Több mint 100 sebességi és hosszútávrekordot 
állított fel Denly a mult évben az AJS-gépeken. Denly 
évekig a Norton-gyárban volt alkalmazva és ott is állan-
dóan a tuningolással és rekordfelállításokkal foglalko-
zott. i— Az angol TT terminusát végre fixirozták. Az új 
dátumok június 16, 18, és 20. — A világ legolcsóbb 
motorkerékpárja a német Stock-Extra, mely egy 119 kcm 

Az angol Handley első startja a belga 
FN-gépen, a BSE Grand Prix-jén lesz. Mint 
tudjuk, W. D. Marchant, a híres angol ver-
senyző és konstruktőr, aki évekig a Chater-
Lea-, majd a svájci Motosacoche-gyárban volt 
alkalmazva, az ősz folymán a belga FN-gyár-
hoz szerződött. Magával vitte a kitűnő MÁG-
exponens W. L. Handley-t is, aki a mult évben 
a Motosacoche-, Standard- és más MÁG-beépí-
tésü gépeken versenyzett. Marchant első dolga 
volt, hogy az FN-gyárban is megalkossa kitűnő 
királytengelyes konstrukcióját, ami meg is tör-
tént. Handley az év összes nagy versenyein 
starthoz áll az új 500-as ohc. Fabrique Natio-

motorral van szerelve. A gép ára 325 német márka, ami 
körülbelül 400 pengő. Alig valamivel drágább, mint egy 
kerékpár. — A barcelonai világkiállításon a következő 
angol gyárakat tüntették ki: Douglas, Rudge és Triumph 
Grand-Prix, míg a Coventry Victor és a Zenith-gyárak 
oklevelet kaptak. — A német Kolberg-verseny, mely egy-
ben a német TT is, dátumot cserélt. A régi dátum június 
22 volt, az új június 8. Most azonban összeesik a lengyel 
TT-vel. — A FICM a következő BMW-rekordokat is-
merte lel: Class C. 500 kcm. Kilométer repülőstarttal. 
18.30 mp, 196.720 km. 1929 október 29. Class D. (750 
kcm. Kilométer repülsőtart. 18.30 mp, 196.720 km. 1 mér-
föld repülőstart. 26.73 mp, 216.750 km. 1929 október 29. 
1 mérföld állóstart. 35.79 mp, 161.880 km. Class E. 1000 
kcm, ugyanaz. Eszerint ma a BMW-gyár és vezetője, 
Ernst Henne 6 motorkerékpársebességi világrekord tu-
lajdonosa. — W. G. Lacey, a világhírű JAP-exponens, 
aki Grindlay-Peerless gépével a világrekordok egész so-
rozatát állította fel a múltban, a Norton-gyárhoz szer-
ződött. El lehetünk készülve, hogy új Norton-rekord-
invázió lesz. — Mr. Tony Howard egy 172 kcm Francis-
Barnett Villiers-motorral keresztül akarja utazni Afri -
kát. A gyár Howardnak egy speciálisan erre a célra ké-
szített gépet adott, mely külsőleg igen jól néz ki. A ha-
talmas csomagtartók és a tankra erősített külön benzi-
neskanna nagyobb, mint maga az egész motor. Igazán 
kíváncsiak vagyunk Mr. Howard útjára. — A Délafrikai 
Tourist Trophy főgyőztesei: Sarkis (Rudge), IHall (Ve-
locette) és Sarkis (OK) mindannyian Dunlop-pneumati-
kot használtak, ami újabb bizonyíték a: Dunlop-pneuma-
tikok jóságára. •— Két csehországi vezető, Viktor Rind-
ler és Vaclac Duchac, a prágai Amateur Harley-
Davidson Club tagjai, egy 750-es kéthengeres sidecar-
ral ÍO nap alatt 6600 kilométert tettek meg. Prágából 
kiindulva, 6 útvonalat jártak be 10 nap alatt. Megjárták 
oda-vissza Párist, Hamburgot, Berlint, Wient, Müchent 
és Linzet. Egészen szép teljesítmény úgy a vezetőknek, 
mint a motornak. — A szokásos Maudes Trophyt az év 
legjobb teljesítményéért az Autó Cycle Union a Dunelt-
gyárnak adta 1929-re. Egy 850-es Dunelt az ACU fel-
ügyelete alatt 25.000 angol mérföldet futott egyfolytá-
ban . 

nal nyergében. Első startja a BSE által ren-
dezendő Városligeti Grand Prix-n lesz, ahol 
így alkalmunk lesz ,látni a világ egyik legjobb 
versenyzőjét. Az FN-túramodellek is nagy 
változáson mentek keresztül. Mindkét modell 
sokkal alacsonyabb vázzal és új tankkal jelent 
meg, ami az amúgy is stabil gépeket még sta-
bilabbá tette. 

Az új 350 side-valve FN, valamint az 
500-as ohv. szerkezetében is igen sok praktikus 
újítást találunk. 

Felső képünk a 350 kcm. oldalvezérelt 
típust, alsó képünk a nyomrudas 500-ast mu-
tatja be. 
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A IX-ik Ralley Monté Carlo 
A magyarok a tizedik és a hatvannegyedik helyen 

végeztek. 
Az idei montekarlói csillagtúra arányaiban messze 

felülmulta az eddigieket. Az indulók száma százon felül 
volt és a (beérkezettek száma is meghaladta a multévit. 
Összesen 87 'kocsi futott a Riviérára. Teljesítmény szem-
pontjából az idei csillagtúra messze elmaradt a multévi 
mögött. Az akkori abnormális hideg telet, most egy 
abnormális enyhe tél Ikövette, úgyhogy az utak kevés ki-
vétellel, nagyon jó állapotban voltak. A mult évben a hó, 
jég, köd és eső tette nehézzé az átlag betartását. Ebből 
ezúttal csak az eső és néhol a köd maradt meg. így esett 
meg azután, ihogy csaknem mindenki befutott. Az első 
helyéket, mint azt várni is lehetett, azok foglalták le, akik 
a legmesszebbről indultak. Jassy és Tallin volt a két leg-
távolilbb kiindulópont. Jassy Romániában, a Kárpátok 
keleti oldalán, Tallin a Keleti-tenger partján (volt orosz 
hadikikötő, Reval), 350 kilométernyire Szentpétervártól 
(most Leningrád) fekszik. A Jassyból startoltak előny-
ben voltak, |mert a táv 30—40 kilométerrel több. A csil-
lagtúra első 16 helyezettje ebből a két csoporttól került 
ki. Akik közelebbről startoltak, szóhoz sem jöhettek, jhi-
szen tudvalevő, hogy a táv és hengerűrtartalom bírtak 
döntőfontossággal. Éppen ezért például Hartmann, aki 
Budapestről indult el, nagy, 3—4 literes Hupmobiljával, 
nem is számíthatott helyezésre. A másik magyar pár, 
Szmick Viktor és Wolfner László ezúttal is nagyon szé-
pen szerepelt. Végeredményben a 10-ik helyen végeztek, 
ami nagyon respektábilis teljesítmény és éppen úgy a har-
madik, vagy a negyedik helyre is kerülhettek volna. Át-
lagjuk most is kolosszális volt és megállapítható, hogy az 
első harminc beérkezett között a legjobb átlagsebességük 
volt (41.657 km). Egyébként a helyezéseket a Col de 
Braus körön futott egyenletességi próba döntötte el, ahol 
Szmidk—Wolfner a 10-ik helyen végzett. Ez lett azután 
a végeredmény is, amely szerint: 1. H. Petit (La Li-
corne), Jassy. Átlag 40 km. Pontszám 320.658. 2. Ber-
lesco (De Soto), Jassy. Átlag 40 km. Pontszám 320.649. 
3. Abel Blin d'Orimont (Studebaker), Jassy. Átlag 
40.228 km. Pontszám 320.396. 4. Sprenger van Eik 
(Graham-Paige), a multévi győztes, Jassy. Átlag 40 km. 
Pontszám 320.321. 5. J. Bignan (FIAT) , a két év előtti 
győztes, Jassy. Átlag 40.053 km. Pontszám 320.158. 
6. Urdariano (FIAT), Jassy. Átlag 41.002 km. Pontszám 
320.052. 7. Donald Healy (Triumph), Tallin. Átlag 40 km. 
Pontszám 319.998. '8. Bussienene (Sizaire-Freres), Tal-
lin. Átlag 40 km. Pontszám 319.941. 9. Madame M. Doré 
(Chenard-Walcker), Tallin. ) Átlag 40 km. Pontszám 

319.937. 10. Szmick—Wolfner, Tallin (a mult évi máso-
dik). Átlag 41.357 km. Pontszám 319.880. Carraciola 
(Mercedes-Benz) a 116-ik, |Stuck (Steyr) a 23-ik, mind-
ketten Tallinból, Hartmann (Hupmobile) Budapestről a 
64-ik helyen végeztek, idén érdekes megemlíteni, hogy a 
Skócia északi partjáról (indult angolok közül a legjobb a 
32-ik helyet foglalta le. Érdekes még megemlíteni, hogy 
a Budapestről startolt Hartmann az 53 órából /az első 
47-et maga vezette, aztán két órát aludt, majd az utolsó 
4 órát ismét maga vezette. 

• Turisztikai tanácsadó # 
Figyelem! E számunktól kezdve „Turisztikai Tanács-

adó" néven új rovatot nyitottunk. Ebben .a rovatban bár-
kinek, aki lapunkhoz kérdést intéz, mindennemű autó-
és motorkerékpárturisztikai ügyben készséggel adunk 
felvilágosítást. 

Válasz. Soós Zoltán városi könyvelő, Kecskemét, 
III., Kápolna-u. 5. Mucsnyák György címe: Budapest, 
IV., Vigadó. A Magyar Touring Club pártoló tagja 
triptique- és carnet-kedvezményben részesül. Küldtünk 
belépési nyilatkozatot. A belépéshez egy ajánlás szüksé-
ges, amit részünkről szintén elintéztünk. A ilegjobb tér-
képet kapja Budapesten, Kókai Lajos könyvkereskedé-
sében, IV., Kammermayer-u. 3. Turisztikai szempontból 
ajánljuk először a Mátrát és a Bükköt. Párád ési Lilla-
füred igen szép. Sajnos, az elszakított részekről nem 
igen tudunk sok jót mondani. Erdélyben a hallomás 
szerint rettenetes utak vannak. iA Felvidéken az utak 
jobbak. Ha aktuális, szívesen szolgálunk útiprogrammal. 

FORGALMI HÍREK 
Mult számunkban a forgalmi problémák tárgyalá-

sánál két ízben is foglalkoztunk a szürke taxik ügyével. 
Cikkeink megjelenése élénk visszhangra talált és ennek 
folytán a Budapesti Automobil Közlekedési Rt. igazga-
tósága a következők közlésére kért fel bennünket. Az 
ominózus WM-taxik nem tartoznak a társaság kocsijai 
közé. A Közlekedési Rt.-nek egyáltalában nincs WM-
taxija. Ezek a taxik az újabban alakult BART, Pátria 
és Bódy-csoport tulajdonát képezik és csupán annyi 
közük van a Közlekedési Rt.-hoz, hogy egy megállapodás 
révén azok standjain állanak. Ami pedig a kistaxik régi 
és avult kivilágítást illeti, arra azt a megnyugtató vá-
laszt kaptuk, hogy a „kicsi és magasan fekvő lámpák" 
új, modern lámpákkal való kicserélése folyamatban van 
és már ez év jfolyamán több mint 100 kocsi kap új vilá-
gítást, sőt új karosszériát is. Leszögezzük azonban azt 
is, hogy hasonló témák bolygatása sohasem árt és csak 
azt mutatja, hogy lapunk törődik az „automobilistákat 
és motorkerékpárosokat érdeklő közügyekkel". 

SÜRGÖNYCÍM: ANGLODANUB . TEL.: A. 257-58, 273-65, 214-51 

4 T T D 
A n g l o - D a n u b i a n L l o y d 

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁGI IGAZGATÓSÁGA 
BUDAPEST, NÁDOR-UTCA 34. SZÁM 

S P E C I Á L I S A U T Ó B I Z T O S Í T Á S 
Minden automobiltulajdonos érdeke, hogy összeköttetésbe lépjen velünk. 
B U n z k é k v a g y u n k e l i s m e r ő l e v e l e i n k r e 
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Az altruista 
írta: René Bábel. 

Franciából fordította: M. Takács Gizella. 
I. 

Onésime Clopurte-t jámborlelkű embernek, született 
filantrópnak ismertem, ki embertársai bajait mindig a 
szívén viselte. 

Még az elemi iskola padjain kerültem össze Onési-
me-el. Elméletben már akkor is — hogy úgy mondjam — 
a gyengék, árvák és özvegyek védelmezője volt. Ezt oly 
meggyőzően hangoztatta, hogy el is hittük neki és nagy 
tekintélye volt közöttünk. 

Tartozom a történelmi igazságnak azzal, hogy el-
mondjam, Onésime hozzám különösen nagyon jószívű volt. 
Mindig megfelezte velem golyóit, savanyúcukorkáját és 
egyéb földi javait, ezzel szemben kötelességszerűen a 
számtanleckéit én írtam meg. 

Jópajtások voltunk. Később a sport még jobban össze-
hozott bennünket. Egyszerre léptünk be a Stade Ermon-
tois junior rugbycsapatába. Itt is mindenki szerette Oné-
simet. Egy alkalommal többen a szomszéd városba szeret-
tünk volna átutazni egy meccsre, de nem volt pénzünk. 
Onésime beprotezsált mindnyájunkat egy rokonánál ki ka-
lauz volt a vasútnál, — s az egész társaság tour-retour 
potyán megúszta a vonatot. Ezen szívességet Onésime 
olyan lekötelezően eszközölte, hogy illőnek tartottuk őt 
rekompenzálni és átadtuk neki az otthonról elcsent ciga-
rettáinkat . . . 

II. 
Onésime végigcsinálta a háborút is. Altruistaképes-

ségeinek megfelelően, mint szanitéc. Alkalma volt kielégí-
teni áldozatkészségét, önfeláldozását, humanizmusát, ne-
meslelküségét, — kétszáz méterrel a front mögött. 

A háború után évekig nem találkoztam Onésime-el. 
De kicsi a világ! Nemrégiben hazatérőben voltam Lyon-
ból, amikor a kocsim érthetetlen módon defektet kapott, 
elakadt éjjel az országúton, 20 kilométernyire Foniaine-
bleautól. Káromkodva nekivágtam az útnak gyalog, abban 
a reményben, hogy talán csak ráakadok valahol egy telelon-
állomásra. 

Vagy száz métert baktattam a sötétben, amikor egy-
szerre felragyogott az arcom. Előttem egy fehér házikó, 
a bejárat felett egy kivilágított tábla, ráírva: „Segítő-
állomás". Hálát adtam magamban az Istennek. Meg va-
gyok mentve! 

Ahogy beléptem, örömteli csodálkozással kiáltottam 
fel: „Onésime, kedves, jó öreg cimbora! Te itt? Hát Te 
valóban egy Messiás vagy!" 

Elbeszélgettünk a régi szép időkről, közös emlékeink-
ről. Megállapítottam, hogy Onésime nem változott. íme, 
most is a közjó szolgálatában áll tulaj donképen. Mert ne-
mes eszme az országúton egy ilyen állomást létesíteni, a 
bajbajutott, esetleg szerencsétlenül járt autósokat se-
gítendő . . , 

III. 
Néhány nap múlva a „Matin" hírei között olvastam: 
„A legutóbbi időben a Paris—Lyon-i országút 67-ik 

kilométerszakaszánál feltűnő gyakran fordultak elő külö-
hös autódefektek. A rendőrség utánajárt a dolognak és 
kiderült, hogy Onésime Clopurte — ki engedélyt kapott e 
helyen egy segítőállomás felállítására — személyesen és 
tendenciózusan idézi elő a defekteket. Az est leple alatt 
drótszegekkel hinti fel az utat! így csinál üzletet, — t. i. 

Fontainebleau-ban egy gumijavító műhelyt finanszíroz. 
Clopurte-t letartóztatták. A rendőrség felszólítja az ösz-
szes eddigi áldozatokat, tegyék meg kárbejelentésüket." 

. . . Megsemmisülten tettem le az újságot. Csalódá-
saim száma eggyel szaporodott... 

KÖNYVISMERTE 7 ÉS 
Rovatvezető: Rada István, oki. gépészmérnök. 

Schreiber: Automobilisták Zsebkönyve nyolcadik 
kiadása most hagyta el a sajtót. Az autósok körében 
népszerű kalauz hatszáz oldalon át gazdag tárháza 
mindazon tudnivalóknak, amelyek akár leendő, akár a 
régi autóst érdeklik. Van egy országos és egy helyi tér-
képe, hozza eredeti szövegezésben az új autótörvényt és 
minden olyan hatósági (fővárosi) rendeletet, amely be-
zárólag 1929 december 15-ig megjelent. A csinosan ki-
állított könyv ára 6 pengő és minden könyvesboltban 
kapható. 

Der Automobilmotor in Theorie und Praxis von H. 
Buttmann und B. Klatt. 276 oldal, 147 ábra, Volck-
mann Berlin kiadása. Ára M 6.80. A „Das Kraftfahr-
zeug" című könyvsorozatnak most megjelent első száma 
nem olyan könyv, amelyet „kezdők" részére írtak a szer-
zők. Ennélfogva ne olvassa az, aki ebből akarja első is-
mereteit szerezni az automobiltechnikából. A könyvet 
jól használhatják azok, akik miután a vezetővizsgát si-
keresen letették, ennélfogva megvan a kellő tudásuk, de 
tovább akarják képezni magukat. A könyvből az olvasó 
könnyen elsajátíthatja tudásának kiegészítéseit mind az 
elméleti, mind a gyakorlati részre vonatkozólag. Ügyes 
formában, számos világos ábrával élénkítve világítják 
meg a szerzők az egyes részeknek működését, összedol-
gozását, hibáit stb. A könyv három részre oszlik, az első 
— elméleti rész — magába foglalja a melegtechnikai 
alaptörvények ismertetését, a kompresszió, mechanikai 
alapelvek, a teljesítmény és hatásfok ismertetését. 
A második — gyakorlati rész — megbeszéli a motor 
alkatrészeinek működését, kezelését és javítását, is-
merteti a különböző szelepelrendezéseket, dugattyú-
megoldásokat, hűtésrendszereket, porlasztótípusokat, 
Mindegyiknek működését nagy és jól érthető ábrákkal 
alátámasztva. A harmadik rész a hibakeresőtáblázatot tar-
talmazza. A könyv figyelmet érdemel a komoly autós 
részéről. 

Die elektrische Ausriistung des Kraftfahrzeuges 
von H. Buttmann. 21 ábra, 44 oldal, Volckmann kiadása, 
Berlin, RM 2.50. Egy még oly kis elektromosgép üzemé-
nek fenntartása és karbantartása megkívánja az elek-
tromosgépek működési elvének ismeretét. Minthogy a 
vezetéshez az elektromosberendezés ismerete nem okvet-
len szükséges, az autósok nagyrésze erre nem sok gon-
dot fordít. Így azután gyakran megesik, hogy a túra 
közben előforduló hiba forrásaként az elektromosberen-
dezést sejti, de nem tudja azt megjavítani. Buttmann 
könyve a gyújtás, a dinamó és a starter kérdésével fog-
lalkozik. Oly népszerű modorban és világos, jó ábrák-
kal, hogy a kérdéseket mindenki könnyen megértheti. 
A könyv, sajnos, nem teljes, mert nem érinti az akku-
mulátort, amely pedig a modern automobil elektromos 
áramforrása és karbantartása gondosságot és hozzáér-
tést kíván. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca iil, 
IV. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 9—2 óráig. 

Telefon: Automata 1S6—6A. 

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



Autóalkatrészek. 
Goodrich-pneu. Zenith gázosító. KIV golyós 
csapágyak: 10 százaiék. Szilárd Béla autóa'kat-
rész szaküzlet, Budapest, VI., Nagymező-u. 15. 

Motorkerékpáralkatrészek 
* és üneumatikok: 10 százalék. Bíró Jenő motor-

kerékpárszaküzlet. Budapest. VI.. Liszt Ferenc-
tér 2. 

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

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

Motorkerékpár-oldalkocsik 
ós azok javítása: 10 százalék. Jankovits Ferenc 
oldalkocsigyártó üzem. Budapest. VI.. Hegedűs 
Sándor-utca 25. 

Rádiócikkek 
A katalógusárból adott 20 százalékon felül még kiilön 5 százalék! 

BflRTfl ÉS TARSfl Budapest , VI. ker . , Podman iczky -u tca 39. sz . 

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

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

Kilométerórák, sebességméröórák és javításuk! 
Jager kilométerjelzők magyarországi vezérképviselője: STERN RICHÍRO, 
V, Lehel-u. 10/a. Tel :L. 901-73. Jüger kilométer-, sebességméröórák 
5°/o. Mindennemű kilométerórák és sebességmérők javításából 10°/o 

Autóbőröndök, 
bőrdíszműárúk: 10 százalék. Muskát László bőr-
árukereskedő, Budapest, VIII . Rákóczi-út 1. 

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

CASTROL-olaj. 
l()o/o engedmény. „ P E l R O f Műszak i és O l a j k e r e s k e d e l m i Vá l la la t 
ezelőtt „vitéz GYURKCMCH ÉS TÁRSA" Budapest, 
V. ker., Doroi tya-utca 3. 

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

Soífőriskola-Úrvezetőiskola. 
20 százalék. Viktória Autószakiskola. Budapest. 
VI., Vörösmarty-utca 53. 

DUCO-gyártmányokból 
• M százalékos engedmény. , 
111 BALKAN LLOYD R.-T. 

Budapest, I ker., Budafoki-út 9—11. szám 

Browning és egyéb önvédelmi pisztolyok 
Külföldi gyártmányoknál 10 százaiékos engedmény 

SKABA ÉS PLÖCKL VI, Vilmos cs.-út 33 

Kerék- és küllőmunkák. 
5 százalék. Magyar Abroncs- és Kerékgyár Itt.. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. 

Delco Remy-Hyatt elektromos felszerelési cikkek, 
Carter carburátorok, Love Joy hydialikus lökhárí-
tók, 10 száznlékos engedmény. 
„GART"R£ TEZÁR ÉS TÁRSA VI, Andrássy-úMO 

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

Görgös- és golyóscsapágy-
munkák, 10 százalékos engedmény. 
SPIRAI SPECIÁLIS GOLYÓSCSAPÁGY-ÜZEM 
Budapest, VI., Szív-utca 71. 



J 
e 
lavítási munkák 20 százalék 
r Ü R P A S Z TESTVÉREK, M I S K O L C 

J lavítások 10 százalék 
ANTAL JÁNOS, KAPOSVÁR 

Gummijavítás 
15 százalék. Vulkán Gummijavitó Ri. Budapest, 
VI., Rózsa utca 90 és VI. Mozsár-utca 1.'. 

í 

BUGATTI és egyéb autók javítása, 10 százalék 
Bugatti javi .ómühely, Rózsahegyi és Sztancsik 
Budapest, IX. ker., Vendel-utca 10. sz. 

Mindennemű kannázotí olajokból 10 szazalék 
Vitéz Antal János és vitéz Kaszala Károly műszaki olajkeresk. 

Budapest, VI. ker., Jókai-utca 29 

Autóakkumuláíorok töltése 
és javítása. Ahemo anódpótlók és töltőkészülékek, 
rádiókészülékek, 5 százalék engedmény. MÜLLER 
L Á S Z L Ó oki. vegyészmérnök, VI., Liszt Ferenc-tér ti 

Motorcsónakok 
ós siklótestek: 5 százalék. Dóka Mátyás csónak-
építő üzeme, Budapest, 111., Lajos-utca 145. 

Versenydíjak 
Serlegek. Ezüst. 10 százalék. Toch Manó éksze-
rész, Budapest, IV., Városház-utca 16. 

1 íextiláruk és selymek 10 százalék 
SZÉNÁSSY GYULA, IV, KRISTÓF-TÉR 4 

Lakkok, festékek 
és háztartási cikkek: 10 százalék. Schwabl Alajos 
lakk- és festéknagykereskedés, Budapest. V.. 
Vilmos császár-út 22. 

SPEEDWELL-olajj 
20 százalék engedmény. Phöbus Műszaki és Olaj-
kereskedelmi Rt. Budapest. V.. Kossuth Lajos-
tél- 9. 

Javításokból 8 százalék 
Sphynx-benzin literenként 40 fillér, Vacuum-
és Castrol-oiajoknál 10 százalek, mosás 2 P 
MESTRiTS JENŐ, BELVÁROS -GARAGE, PÉCS 

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

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

Motorkerékpárjavitó-míihelyek, 10 százalék 
Burghardt István, VI., Kazár-u. |0 
Friedmann József, V., Váci-út 28 

Vidéki szállodák 

Szombathe ly , S a b a r i a - s z á l l o d a 
Eger , Korona Nagyszá l ló 
Eger , Nemzet i - s zá l l oda 
S á t o r a l j a u j h . M a g y a r K i r á l y - s z á l l ó 
Tapo lca , P a n n o n i a - s z á l l o d a 
K isvárda , Nagyszá l loda 
D e b r e c e n , Arany Bika 
O r o s h á z a , Al fö ld Nagyszá l loda 
S o p r o n , P a n n ó n i a - s z á l l ó 
G y ö n g y ö s , H u n g á r i a - s z á l l o d a 
P é c s , A r a n y h a j ó - s z á l l o d a 
Kaposvár , Turul Nagyszá l loda 
Keszthely , H u l l á m - és Ba la ton -

szál lók 
So ron, P a n n ó n i a - s z á l l ó 
Győr , F e h é r h a j ó szá l ló 
T ó v á r o s , E s z t e r h í z y - s z á l l ó 

Engedmeny 

=0 — £3x1 

200/0 
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15°/o 
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rí 

2 — 
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10% -
1 0 % 
10% 

10% : 1 — 
111% 2 . -
1 0 % 1.60 
5°'o 1.50 

M e g j e g y z é s 

G- rage épül 
* 1 ágyas 2.— P 
* Agas.l.BOP 
Box 

Vidéki garageok: 
KAPOSVÁR, ANTAL JÁNOS 10 SZAZALÉK 

MISKOLC, FÜRPASZ TESTVÉREK 10 SZAZALÉK 

TISZTA BENZIN 
7.34 fokos 

A címet csak akkor tudja meg,ba elöiizet!1 

44 
f i l lé r l i te renként 

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

LÉDERER LÁSZLÓ, KISKUNFÉLEGYHÁZA 

25507. Stádium Rt. Budapest. — 1330. 



AUTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

A m a t ő r ö k e g y e t l e n m a g y a r s z a k l a p j a a 

1 FOTÓMŰVÉSZETI 1 
• H l HÍREK E l i 

M E G J E L E N I K H A V O N T A E G Y S Z E R 

E L Ö F I Z E T E S I A R A E G E S Z E V R E 10 P, 
E G Y E S S Z Á M A R A I P E N G Ő . M. A. 0 . S Z . 
T A G J A I K E D V E Z M E N Y E S A R O N , 
4 P E N G Ö E R T K A P J A K A L A P O T . 

E L Ő F I Z E T E S E K E T E L F O G A D A K I A D Ó -
H I V A T A L B U D A P E S T . V. . D O R O T T Y A - U . I 

Mutatványszám 1.10 P beküldése ellenében. 

Autó- és szántómolor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest, 
Vili., TMk Endre-u. 15. Tel.: J. 303-45. Alapítva 1903 

Motorosok! Figyelem! 

I 
Díjtalan téli garazsírozást 
nyújtok annák, aki 

téli generálja vitását 
nálam végezteti. 

(i ondos nriíhelym unka. 
Központi fekvés. 

Száraz garázs. — 

A v i lághírű P h c l o n & M o o r c Ltd.*fcle 
P A N T H E R és P A N T H E T T E angol 
motorkerékpárok vezérképviselete 

I 
Burghardt István 
m o t o r k e r é k p á r - és k i sautó jav í tó m ű h e l y e 

V I . , Kazár -utca 10. 

nem 
m i n d e n k i 

t u d j a , h o g y 
mi 

javítunk autút. 

NEIEI = SIIRMIV = Í I I IS I 
Automobi l Ipari R. T. autójavítóüzeme 

B u d a p e s t , VI., Lehel-utca 17a. 

dugattyúgyűrűk.olajlehúzógyü- " ^ P S v W 
riík, zslrzöcsapszegek minden 
kivileiben. Uugattyúcsapok e d z v e é s köszörülve. Meg-
munkált és nyersszelepek, zsírzóprések. Nagv raktár! 
„Kérjen árjegyzékei." „Kéljen árjegyzékei." 

V e z é r k é p v i s e l ő : 
B a l o g h A r t h u r o k l . g é p é s z m é r n ö k 

K u d a p e s t , V . , L i p ó t - k o r ú t 27 . T e l . 2 9 5 - 3 9 

„ T E V E S 



.-1 í" TOMOBIL—MO TORS POR T—TURIZM US 

GRÁF i S T I F T 
automobilok vezérképviselete: 
KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
TELEFON : A U T O M AT A 867-75, 866-80 

Személyautomobilok 
• i • 

2, 2'A, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teheraulomobilok 

• i • 

Kedvező fizetési feltételek ——»»̂  

Speciális javítóműhely ^»^ 

Nagy alkatrészraktár 

Ilii llll 

Átmeneti kabátok 
Esőkabátok 

Hó- és sárcipők 

CÜeteeé? 
1V, Váci-utca 9. sz. 

1II llll 

A Z A N G 0 

CALTHORPE 
L felülvezérelt moloi kerékpárok minősége, 

élettartama és gazdaságos fogyasztása utói 
érhetetlen. — Prospektus ilíjmentes. — Klő-
nvös feltételek — Állnndó alkatrészraktár. 

Képviselet: KLEMENTZ ÉS T Á R S A , oki. mérnök. IV.. Váci-utca 52. st . 

Vezérképv ise le t SCHWEITZER JÓZSEF ES FIA Vezérképv i se l e t 

T e l e f o n : Automata 2 9 2 - 3 6 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 ) Te le i on : Automata 2 9 6 - 4 6 

t£efo (tiztosCesyenl 

DUNLOP 
pamx'&cidct vegyen? 

stádium itejtóvnllalat K. T., Budapest, VI., Rójsa-utca 111. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 


