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Ne vesztegessen időt, mert 

Önnek is 
éppen úgy, mint sok 

más ezer embernek, 

l e g j o b b a n a 

TÁTRA 
a u t ó f e l e l m e g ! 

Óriási t e h e r b í r á s ! 

Kis benzinfogyasztás! 

K i t ű n ő r u g ó z á s ! 

Olcsó árak! 

Gyárt ja és vezérképviseli: 

„UNITAS" 
Automobilipar és Kereskedelmi Rt. 

G y á r : 

Budapest, V„ Zápolya-u. 13. 
K i á l l í t á s i s z a l o n : 

VI., Nagymező-utca 19. sz. 

M e g b í z h a t ó s á g ! 
E r ő ! 
S e b e s s é g ! 
jellemzik 

az amerikai 

E V I N R U D E 
csónakmotorokat 

Vezérképviselet: 

vitezGyurkovich BélaesTsa 
Budapest 
V., Vilmos császár-út 28 
Telefon: 273-20 
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Felelős szerkesztő: 
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Helyettes szerkesztő : 

DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ DR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-u. 111. IV. em. Tel.: Aut. 136-64. Hivatalos órák 9—2-ig 

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. Előfizetési díjak; Magyarországon évi 24 pengő, Ausztriában évi 

35 schilling, Jugoszláviában évi 500 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei. 

HIVATALOS R É S Z 
A Magyar Touring Club vezetősége. Elnök: 

nagybudafai Vermes Gyula földbirtokos. Alel-
nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt-
ner Erv in műépítész. Végrehajtó-bizottság: 
Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén 
László és Harsányi Jenő oki. mérnök. Választott 
választmányi tagok: ifj. Csonka János mérnök, 
dr. Glósz Miklós min. titkár, Haag Dezső fő-
mérnök, dr. Hajós Imre, Harsányi Jenő oki. 
mérnök, Havas Jenő vezérigazgató, Kirschner 
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 La iml László min. tanácsos a Külügyminiszté-
r ium 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. á l lamtitkár és Markhot Jenő min. tanácsos a 
Kereskedelmi Minisztérium részéről, Magyary-Kossa 
József min. t itkár 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 Ruggyantaárugyár igazgatója, Ivány i 
Gusztáv százados, a MAC motorosztályának főtitkára, 
Kornfeld Pá l báró, Rassay Károly orsz. képviselő, Szi-
lágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Ká lmán tábor-
nok, a D A C elnöke, Vojnits Miklós báró orsz. kép-

viselő és 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 Károly magántisztv. 
ós Röck István vezérigazg. Póttagok: báró Kazy 
Ferenc miniszteri t itkár és Münnich Aladár 
műépítész. Ügyész: Dr. |Vermes Nándor ügy-
véd. Főtitkár: Kirchknopf Ernő nyugalmazott 
konzul. * 

Triptique-t, carnet-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-
kerókpárvezetőknek 10 pengő. A vámszavatossági biz-
tosítás dí ja i 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 díj egyszer-
smindenkorra jogi személyeknél 600 pengő, magán-
személyeknél 300 pengő, b ) Rendes tagok: Felvételi d í j 
40 pengő. Év i tagdí j három évre szóló kötelezettség 
mellett, évi 40 pengő, c) Pártoló tagok: Felvételi dí j 12 
pengő. Tagsági d í j két évre szóló kötelezettség mellett 
évi 12 pengő, d ) Junior-tagok (kiskorúak): Felvételi d í j 
6 penigő. Tagsági díj két évre szóló kötelezettség mel-
lett, évi 6 pengő. 

„ T E V E S " dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsírzó-
csapszegek minden kivitelben. Dugattyú-
csapok edzve és köszörülve. Megmunkált 
és nyersszelepek, zsírzóprések, Lockheed-
fék, teljes készülék és alkatrészek nagy 

raktára. Vezérképvíselö: BalogArthuroki.gépészmérnök 
„ K é r j e n á r j e g y z é k e t " B u d a p e s t , V. , L ipó t -kő rú t 27. Tel . 2 9 5 - 3 9 
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A MAGYAR TOURXIVGr CLUB ŰTJEtENTÉSEI 
Magyarország. A hó, mint akadály, az összes ma-

gyarországi utakon megszűnt. Az ország területén meg-
kezdődtek a nagymérvű útépítések. Figyelmeztetünk min-
denkit, hogy úgy a saját, mint közérdekből kerülje az épí-
tés alatt Jévő Budapest—győri utat. A bécsi út akadály 
nélkül csak Leányvárig használható. A Wienbe indulók 
számára a Budapest—Szentendre—Visegrád—Esztergom 
—Táti-kerülő sem jöhet még tekintetbe, mert Almás-
füzitő előtt újabb nagy akadály van. Az általános nézet 
szerint a Budapest—Székesfehérvár—Mór—Kisbér—Győr-
útvonal jobb, mint a Bicske—Tóváros—nagyigmándi út. 

Ausztria. Az ál landó és tartós szép időjárás foly-
tán az eddig gépjárművel járhatatlan utak lassan újra a 
forgalom szolgálatába állíthatók. A munkálatok I min-
denütt folynak és ennek eredményeképen már a Maria-
zellbe vezető utak, mint a Niedteralpl, Afllenzer, Seeberg, 
Josefsberg, Annaberg, Zell'errain és Wastl am Walde rész-
ben hólánccal, részben anélkül járhatók. Ugyanez áll a 
Semmering, Felső Enns-völgy, Schober-pass, Liezen-Bi-
schofshofen, a Gassteinbe vezető völgy, Pass Lueg, Pass 
Strub, Fernpass, Reschen-Scheideck, Brenner, a Neu-
markti nyereg, valamint az Oberdrauburg—Sillian-útvo-
nalra. A Wienből kiinduló fővonalak mind járhatók, bár 
néhol még a hólánc szükséges. Az Olaszországba vezető 
főútvonal tarvisi szakaszán erősen dolgoznak és a jelentés 
szerint március 15-re a közlekedés itt is újra megnyílik. 

Még hó alatt állanak és így a gépjáróműközlekedés 
céljaira nem megfelelők: az Arlberg (St. Anton és Lán-
gén |között), a Flexenstrasse (Langen és Lech között), a 
Pass Thwn (Kitzbühel és Mittersill között), a Katsch-
berg, a Radstádter Tauern (Tauernhöhe), a Pötschenpass 
(Ischl és Bad Aussee között), a Hohetauern (Trieben), 
a Pass Gschütt (Hallstadt és Golling között), a Phyrnpass, 
a Wurzenpass, a Loiblpass, az SHS Seeberg, a Packsattel, 
valamint a StubaLpe. A Pötschenpass, a Katschberg, a 
Tauernhöhe és ia Stubalpe beleesnek a KMAC és az Osz-
trák Automobil Club által júliusban rendezendő Osztrák-
Magyar Túraútba. Tekintettel arra, hogy imég mindannyi 
hó alatt van, próbaútak még túlkoraiak. \nnak idején 
különös tekintettel leszünk azok állapotára. 

Az Osztrák Touring Club közli: A Lech völgyében, 
Háselgehrben, a Lech-folyón ú j hidat építenek. A forga-
lom ez évben még a régi hídon bonyolódik le. Figyelmez-
tetjük azokat, akik a Flexenpass felől érkeznek a Lech-
vögybe, a hídépítési körzetben nagyon óvatosan vezessék 
járóművüket, mert az út mellett nyitott gödrök állanak. 

Svájc. Az utóbbi hetek tartós meleg időjárása igen 
előnyösen befolyásolta az alpesi utak • állapotát. Észak-
Svájcban, valamint a Jurában már nagyon sok útvonal 
egészen "hómentes lés csupán a magasabban fekvő útakon 
szükséges esetről-esetre hólánc. Appenzel környéke hó-
mentes. Toggenburg hómentes. Glarus kantonban a Keren-
zenberg (Wallenstadter See—Moll is—Glarus) hómentes. 
A Klausenstrasse Linthal ig járható. A felsőbb régiókban 

a nagy hófúvások folytán még járhatatlan. Graubünden 
kantonban: Landquart—Davos végig járható, bár a Klos-
ters—Davos útszakasz erősen jeges. Chur—Tiefenkastel, 
illtetve Parpan, Lenzerheide hólánccal járható. Az AlbuLa-
pass kiskocsival Bergünig, nagykocsival Filizurig ajánla-
tos. Chur—Arosa-útvonal Langwiesig használható, onnan 
tekintettel arra, hogy bobpálya, zárva. Az Oberalppass Di-
sentisig járható. A Landeck—St. Moritz-útvonal Schulsig 
járható. Schuls—Zuoz zárva. A Gotthárdon a helyzet vál-
tozatlan. Északon Göschenenig, délen Airoloig járható. Lu-
zern—Initerlaken ia Brünigpasson át hólánccal járható. Lu-
zern—Engelberg hólánccal járható. Interlaken—Lauter-
brunnen hómentes. Zweilűtschinen-—Grindelwald hólánc. 
Frutigen Adelboden, valamint Kandersteg hólánccal jár-
hatók. Zweisimmenin—Gstaad—Chateaux d'Oex hóláncok 
nélkül is kitűnően járható. Bötzberg hómentes. Gurnigel-
bad' felett az út már járhatatlan. A Jurában a legtöbb út 
hómentes, mindazonáltal hóláncok elvitele ajánlatos. A fen-
tiek szerint zárva vannak: Berninapass, Umbrailpass, 
Flüelapass, Ofenpass, Oberalppass, Furka, Grimsel, Gott-
hárd, Bernardin, Julier, Maloja, Albula, Lukmanier, Sim-
plon és Grand St. Bernard, valamint a Klausen és a Splü-
gen„ A Schynpass jeges, de láncokkal1 járható. 

Itál ia. Az olasz-francia határon az utóbbi hetek-
ben óriási havazások Voltak. Ma a következő hegyi átjárók 
állanak nyitva az autóforgalom számára: Apricapass 
(Edolo és Tresenda között), Brenner (Bolzano és Inns-
bruck között), az Ampezzo (Toblach és Cortina d'Ampezzo 
között), a Fugazza (Rovereto és Schio között), a Mauria-
pass (Lozzo és Tredolo között), a Mendelpass (Bolzano 
felett), a Kreuzberg v. Monté Croce (Innichen és S. Ste-
fano között), a Reschen—Scheideck (Resia) és a Tonale-
pass. Egyáltalában nem járhatók: a Brocone cs Gobeia, a 
Madonna di Campiglioba vezető Passo Campo di Carlo-
magno, a Pordoi, a Falzarego, a Costalunga, a Campo-
lungo, a Gardena, a Sella, a Giovo (Jaufen'), a Rollepass, 
a Tre Croci, a Stelvio, a Gavia, valamint a francia-olasz 
határon fekvő Col des Sestriéres, a Mont Cenis, a Mont 
Genévre, a Petit St. Bernard és a Colle di Maddalena. 

Franciaország. A Pyreneusokban, kivéve az egé-
szen' alacsony Col des Ares-t, a többi összes hágók még 
zárva vannak. A Haute-Savoyban zárva van a : Col d'ALlios, 
Coll Aravis, Col de Cayolle, Col de Galibier, Col de Glan-
dan, a Col d'Izouard, a Lautaret és a Col de Vars, valamint 
a Col de Parpaillon. A Grenoble—Nizza-útvonalon az ösz-
szes magasutak járhatók, úgyszintén nyitva van a Nizza— 
Cuneo útvonalon a Col di Tenda is. A francia Jurában 
az összes utak járhatók, ellenben a Vogézekben zárva van 
a Ballon d'Alsace, Bramonlt, Bussamg és a Route des 
Cretes. 

Egyes útvonalakról telefonon mindig készséggel 
ad felvilágosítást a Magyar Touring Club (825—14.) 
és az Automobil-Motorsport-Turizmus szerkesztősége 
(13&—64). 

a bőrruházat vezető világmárkája! 
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Kérje mindenütt a RALSON férfi-, női- és gyermekbőrkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, börsapkát 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 vezérképvlselö: 

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 
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Mini patájavai a legjobb igavonó, úgy kapaszkodik a talajba. . . . 
Keresztülrágja magát homokon, sáron, iszapon a kemény 
altalajig . . . . A GOOD*YEAR*fu tó fe lü le t élesszélű, erős, 
nagy kockái a motorost a legélesebb fordulóban s a leg-
sikosabb úton is biztosan hordják és viszik győze lemre . . . . 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Goon 
APARTAU,OMOB,LRI-VI., Andrássy-űt 37. Tel.: Automata 136 -28 
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Magyar utak állapota 
A Magyar Touring Club 1930 március 1-én meg-

kezdte ia hazai utak bejárását. Alantiakban adjuk az 
eddig beérkezett jelentéseket Magyarország úthálóza-
tának jelenlegi állapotáról: 

Észak-Dunántúl. 

Budapest—Győr lezárva. Ettől a szakasztól min-
denki saját érdekében tartózkodjon. A helyzet ugyanis 
az, hogy az útvonal a helyközi forgalom számára 
nyitva van. Ez azonban olyan minimális, hogy az út-
építést nem zavarja. Zavarják (ellenben az útépítési 
munkálatokat a Budapestről Wienbe igyekvő automo-
bilok. Az útépítés vezetőségének véleménye szerint az 
útjavítás csak az esetben folyhat teljes biztonsággal, 
ha azt automobilok és egyéb gépjárművek nem za-
varják. 1 ' 

Dorog—Esztergom útjavítás alatt. Lezárva. Győr: 
öttevény—Magyaróvár jó (helyenként hullámos). Győr 
—Hédervár—Magyaróvár rossz. Magyaróvár—Rajka— 
Oroszvár rossz (gödrös). Magyaróvár—Dunakiliti jó 
(keskeny). Magyaróvár—Hegyeshalom általában jó. 
Győr—Csorna jó. Csorna—Répcelak elsőrendű. Répce-
lak—Celldömölk 'jó- Vál—Acsád rossz. Répcelak— 
Hegyfalu elsőrendű. Hegyfalu—Szombathely elsőrendű. 
Győr—Tét kitűnő. Tét—Mórichida jó. Tét—Pápa ki-
tűnő. Pápa—Sárvár—Szombathely közepesen jó (Za-
natnál felszedett útrész. Vigyázat!) Szombathely—Ják 
jó. Szombathely—Söpte—Acsád közepes 'jó. Zsámbék— 
Mány műút, közvetlen Mány előtt járhatatlan. Várpa-
lota—Inota között új műút. Veszprém—Pápa átlagosan 
jó. Herend—Bakonyjákó járhatatlan. Herend—Bánd 
járhatatlan. Városlőd—Járiföld ; rossz. Veszprém— 
Enying általában jó. Veszprém—Tapolca általában jó. 
Tapolca—Sümeg jó. Sümeg—Zalabér közepesen jó. 
Zalabér—Rábahídvég jó. Szentgotthárd—Apátistváni-
falva rossz. Szentgotthárd—Vasszentmihály jó. Szent-
gotthárd—Alsószölnök jó. 

Balaton-környék. 

Veszprém—Balatonfüred általában jó. Tótvázsony 
—Aszófő—Tihany rossz. Polgárdi—Lepsény—-Siófok 
még lezárva. Polgárdi—Füle jó. Füle—Balatonfőkajár 
rossz. Balatonfőkajár—Siófok rossz. Siófok—Fonyód 
helyenként kitűnő, helyenként gödrös. Siófok—Tab— 
Igal—Kaposvár átlagban jó, de helyenként gödrös és 
elhanyagolt. Tab—Pusztaszemes—Fonyód jó. Ráksi— 
Szentgáloskér jó. Fonyód—Balatonszentgyörgy köze-
pes. Balatonszentgyörgy—Sávoly rossz. Balatonszent-
györgy—Keszthely közepes. Hídépítés miatt nehéz te-
herkocsik által kerülendő. Keszthely—Nagykanizsa kö-
zepes. Keszthely—Balatonfüred közepes. ! Keszthely— 
Hévíz jó. Keszthely—Hévízszentandrás—Alsópáhok 
rossz. Keszthely—Bak közepes. Tapolca—Keszthely jó. 

Déldunántúl. 

Nagykanizsa—Zákány közepes. Nagykanizsa—Le-
tenye jó. Bak—Zalaegerszeg közepes. Mohács—Sátor-
hely—Majs—Bezedek—Lippó—Magyarboly rossz. Pécs 
—Szigetvár jó. Szentlőrinc—Magyarmecske közepes. 
Szigetvár—Hobol jó. Hobol—Nagyújfalu—Kastélyos-
dombó közepes. Szigetvár—Mozsgó közepes. Mozsgó— 
Csertő járhatatlan. Szigetvár—Darány—Barcs kitűnő. 
Barcs—Drávaszentes kitűnő. Barcs—Somogytarnóca 
közepes. Somogytarnóca—Erdőcsokonya rossz. Erdőcso-
konya—Babócsa jó. Babócsa—Nagyatád jó. Nagyatád— 
Lábod jó. Nagyatád—Berzence járhtatlan. Berzence— 
Csurgó közepes. Csurgó—Porrog—Zákány rossz. Kapos-
vár—Kadarkút—Szigetvár közepes. Dombovár—Kapos-
szekcső—Mágocs közepes. Mágocs—Alsómocsolád köze-
pes, Mágocs—Ráckozás közepes. Dombovár—Högyész 
—Gyönk közepes. Högyész—Zomba közepes. Kaposvár— 
Nagybajom közepes. Nagybajom—Jákó jó. Nagybajom— 
Vése közepes. Vése—Felsősegesd közepes. 

Duna—Tisza-köze. 

Csánytelek—Sövényháza rossz. Örkény—Tatár-
szentgyörgy ú j műút. Tatárszentgyörgy—Gyón új műút. 

Tiszántúl. 

Battonya—Mezőhegyes új műút. Hódmezővásárhely 
—Tótkomlós rossz. Gyulaháza—Nyírkárász rossz. Nyír-
egyháza—Záhony közepes. 

Északmagyarország. 

Putnok—Aggtelek rjó. 

Már nemcsak mi... 
Február 27-én a Gellért-szálló nagytermében tartotta 

nagygyűlését a Magyar Balneológiai Egyesület és a 
Balaton-Szövetség. Ezen az ülésen az idegenforgalom fel-
lendítésével kapcsolatban igen érdekes felszólalások tör-
téntek, melyek végre igazat adnak azoknak, akik az Utak 
kitűnő állapotában látják az idegenforgalom fellendülését. 
Annál jobban örülünk az ott elhangzott kijelentéseknek, 
mert azok egyikét egy országgyűlési képviselő, Reischl 
Richárd mondotta, akinek módjában lesz a Gellért-szálló-
ban elmondottakat az ország színe előtt is megismételni. 
Mindazt, amit Reischl Richárd orsz. képviselő beszédében 
elmondott, mi már évek óta hajtogatjuk és büszkén állít-
juk, hogy a lavinát annak idején mi indítottuk meg. Az 
alantiakban közöljük a beszéd egyes szakaszait, melyek 
mindmegannyi tiszta igazság, mindmegannyi megszívle-
lendő jó tanács azok számára, akik odafönn ülnek a vezető-
pozíciókban és dacára annak, hogy magasan ülnek, az éles-
látásuk és körültekintésük igen minimális. Nézetünk sze-
rint hiányzik az emberekben az invenció és a kellő szak-
ismeret. Az ma már nem elég, ha valaki a doktorátust 
megszerezte, mert bizony arra már régen rájöttünk, hogy 
az iskola falai között, meg az egyetem 4—500 oldalas 
fóliánsaiból berágott latin citátumok az életben vajmi 
keveset érnek. Na de nézzük a beszéd egyes érdekesebb 
részeit. 

„ Valamely ország idegenforgalmának legelső feltétele 
a közlekedési eszközök jósága, gyorsasága, és megbízható-
sága. Bizonyos dicsekvéssel kell megállapítanom, hogy a 
közlekedési eszközök javítása terén az utóbbi 5 esztendő-
ben hazánkban sok olyan intézkedés történt, amelyekért a 
kereskedelmi kormány iránt hálával lehetünk és a nagy 
útépítési programm, mely hihetőleg nem fog most már 
súlyosabb pénzügyi akadályokba ütközni, rövid néhány 
éven belül leendő megvalósítása esetén meghozza gyümöl-
csét hazánk idegenforgalmának emelkedésében. (Bizony, 
ez egyelőre csak remény. Mert ha így haladnak a megkez-
dett útépítési munkák, akkor legfeljebb 6—8 év múlva 
beszélhetünk arról, hogy lesz egyetlenegy állandó jellegű 
utunk, mely Budapestet a Nyugattal összeköti. Addig, 
amíg a Budapest—Wien és a Budapest—Szentgotthárd út-
vonal, valamint a Budapest—Balaton műút nincs tökéle-
tesen rendben, addig az idegenforgalomban emelkedésről 
beszélni sem lehet. Itt addig legfeljebb állandó csökkenés-
ről lesz szó. Mert az, aki egyszer itt járt és tengelyig be-
akadt a leányvári agyagban, az nemcsak hogy maga nem 
jön el, de. mindenkit, akit tud, eltérít abbeli szándékától, 
hogy Budapestre jöjjön. Addig, amíg bon-rendszerrel épí-
tenek Magyarországon utakat és addig, amíg nem az kap 
útépítést, aki érti is a dolgát, addig nem lesz Magyar-
országon sem jó út, sem idegenforgalom. A szerk.) 

Míg a háborúelőtti években a közlekedési eszközök 
legfontosabbikát a vasút képezte, ma — azt hiszem, helyes 
megállapítással — az automobil elterjedésével az ország-
úti közlekedést kell elsőnek tartanunk idegenforgalmi szem-
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.4 Sellajoch (2220 m). Előttünk a hatalmas, 3000 méteren felüli Langkof el-csoport (Sasso Lungo) csúcsai. Előtérben 
a Sellán épült kis Hotel. 

Lejövet a Pordoi hágóról. (Dolomitok.) Előtérben a Por doi Hotel. Jobbra fent a Sella hegycsoport ni/ugati részei. 
Baloldalt a Sasso Lungo (Langkofel) 3178 m. A Sella és Sasso Lungo között jól láthatók'a SeUajochra felvezető 

út egyes részei. 
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A Passo di Gardéna (Grödnerjoch) 2137 m. A hágón jól látható a Hospizszerü kis Holel, mely arról híres, hogy 
elsőrangúan lehet benne kosztolni. (Dolomitok.) 

.4 Pordoijochra Arabbából felvezető szerpentinek. A kép baloldalán a Pordoijoch. Előttünk a hatalmas Sella hegy-
csoport legmagasabb csúcsával, a 3152 méter magas Boé-val. (Dolomitok.) 
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pontból és modern utak létesítésével kell hazánkat és annak 

minden értékesebb pontját hozzáférhetővé tennünk. (A 

megállapítás igen helyes. De mit szóljunk mi, automobi-

listák, amikor a magyar tengerhez, a Balatonhoz nem tu-

dunk lejutni már évek óta. Amikor az a százegynéhány 

kilométer 3—4 órát vesz igénybe. Nézetem szerint igen 

kevés ember menne idegenbe, ha a Balatonhoz kitűnő út 

vezetne, mert azt le kell szögeznünk, hogy a Balaton vizé-

hez sem a tenger, sem az olasz tavak közel sem jönnek. 

A tavak vize hideg és nélkülözi a homokot, a tenger vize 

sós, bántó a szemre, a homok tele pókokkal és egyéb álla-

tokkal. Az alpesi tavak jéghideg vize mellett a kiállha-

tatlan, mérgescsípésű legyek kibírhatatlanok. A szerk.) 

Midőn ezt megállapítottuk, vizsgálat tárgyává kell 

tennünk azokat a hiányokat és mulasztásokat, amelyeket 

az útépítési programm keresztülvitelénél tapasztaltunk és 

bátorkodom az igen tisztelt Nagygyűlésnek azon prepozí-

ciót tenni, miszerint az előadandók alapján a kereskedelmi 

kormányhoz egy memorandummal forduljunk, feltárva 

azokat a panaszokat, amelyek az útépítés és útrendészet 

terén üléseinken elhangzottak és okát legtöbb esetben a 

bürokratizmusnak nálunk annyira korholt túltengésében 

kell keresnünk. (Ami a memorandumot illeti, az majd ki-

tűnő helyet fog kapni az Országos Levéltárban. Lapunk 

2 év előtt adott be a belügyminiszter úrhoz egy memoran-

dumot az országúti és városi csendőrség, illetve rendőrség 

felállítása ügyében. Istennek hála, 2 év után megjelentek 

az eliső fecskék és a minap már láttunk Budapest utcáin 

feketebőrruhás motorkerékpáros rendőrt, amint Méray-

szólógépen, melynek tankján hatalmas tahométer díszlett, 

befogta a vadul hajtó autóbuszsoffőrt és utóiérve, bekopo-

gott az ablakán, hogy lassabban azzal a gázzal. A szerk.) 

Az utóbbi évek során készült országutaink, sajnos, 

nem állanak azon a nívón, mint a külföld nagy idegen-

forgalmát lebonyolító útjai. Belátom azt, hogy az ország 

szerény anyagi viszonyai nem engedik meg a drága épí-

tési módozatokat, de viszont találunk olyan hiányokat, 

amelyeket még a mostani viszonyok mellett sem hagyha-

tunk szó nélkül. Elsősorban legyen szabad felemlíteni az 

utak építésének rendszertelenségét. A most likvidálás alá 

kerülő útiprogrammba a tavalyi fagykárosult vidékek 

utjai vannak felvéve, ami szociális szempontból minden-

esetre helyes, de az idegenforgalom szempontjából nem. 

Ma útépítési szempontból első az európai úthálózatba való 

bekapcsolódás, a Budapest—Wien, a Budapest—Grác— 

Olaszország útvonalak mielőbbi sürgős kiépítése. Régi 

panasz útjaink szintezésének hiánya. Útjaink tele vannak 

ugratókkal, bukkanókkal, amelyek igen nagy mértékben 

zavarják a gépjárművek sima haladását. 

Az utak kiépítésének időszaka a főbb útvonalakon a 

tavaszi hónapokra szorítandó és a nyári hónapokban ke-

véssé forgalmas utak veendők javítás alá. Áll ez különösen 

a Balatonhoz vezető útakra, amelyek 2 éve éppen a leg-

nagyobb szezonban járhatatlanok és a balatoni fürdők csak 

a legnagyobb kerülővel közelíthetők meg. Országutaink 

portalanításának kérdésével is kell foglalkoznunk. Az utak 

portalanítása nemcsak a lakosság egészségének megóvása 

érdekében kívánatos, de az autóutasok biztonsága érdeké-

ben is szükséges. Addig tehát, amíg nem lehetséges, hogy 

az összes főútvonalak burkolása pormentes anyagból ké-

szüljön, addig a fővonalakat okvetlenül1 portalanítani kell, 

ami természetesen állami feladatot képez. 

Utoljára hagytam az országutak forgalmának bizto-

sítását, ami a belügyi kormányzat feladatát képezi. Saj-

nos, Magyarországon a legtöbb autószerencsétlenségnek az 

útfegyelem hiánya az oka. Addig, amíg a balra hajts, 

jobbra előzz elv nem vitetik keresztül a legnagyobb szi-

gorral, addig az országutak rendjéről nem beszélhetünk. 

Ez a feladat a motorkerékpáros csendőrségre hárul, mely-

nek drákói szigorral kellene eljárni a szabályokat be nem 

tartókkal szemben." 

Meg kell állapítanunk, hogy a képviselő úr szájunk-

íze szerint beszélt. Tartsa meg az Isten a jószokását és 

maradjon továbbra is harcosa az automobilizmusnak. 

Hasson oda, hogy a parlamentben is szóbakerüljenek az 

útügyi problémák, hasson oda, hogy a szakminiszterek 

nagyobb gonddal és körültekintéssel figyeljék az útügyi 

problémákat, mert idegenforgalmunk emelése 100 száza-

lékban a pormentes, kitűnően megépített, biztos és gyors 

haladást biztosító utaktól, valamint azok biztonságától 

függ. 

• TURIZMUS # 
Külföldi autós és motorkerékpáros propaganda-

utak megszervezésén dolgozik mostanában a Magyar Ide-
genforgalmi Érdekeltségek Szövetsége. Miután bebizo-
nyosodott, hogy a külföldiek legnagyobb része autón és 
motorkerékpáron utazik, a legmegfelelőbb propaganda, ha 
magyar autósok és motorkerékpárosok juttatják el hozzá-
juk Magyarország szépségeiről a propagandairatokat, fü-
zeteket és egyéb tudnivalókat. A mult évben írtunk is an-
nakidején a magyar eszperantisták olaszországi útjáról, 
ami tökéletes sikerrel járt. Az eszperantisták ezévben is 
folytatni fogják a mult évben megkezdett munkát, ezúttal 
azonban a Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövete 
ségének hathatós támogatásával. Filmeket, színesen vetít-
hető állóképeket és a hozzávaló kis vetítőgépet visznek majd 
magukkal az eszperantisták és helyenként vetítőképekkel és 
filmekkel tarkított előadásokat fognak tartani az autó-
és motorkerékpárklubbokban. Ezáltal sikerülni fog felhívni 
a figyelmet hazánk szépségeire azokban a körökben, ame-
lyek tényleg legtöbbet foglalkoznak a turizmussal. 

A Pécs-Baranyai Automobil Club, mely már a mult 
esztendőben is egyik legagilisabb vidéki egyesületünk 
volt, 1930-ra gazdag programmot óhaj t megvalósítani. 
A PBAC a húsvéti ünnepek alatt háromnapos ausztriai 
túrautat rendez, melynek távja circa 1000 km. lesz. A 
túra résztvevői április 20-án, Nagyszombat reggelén 5 
órakor indulnak Pécsről. Az első nap végcélja iGrác 
(340 km.). A második napon Bruck a/d Muhr—Maria-
zell—Mürzzuschlag—Semmering — Wienerneustadt •— 
Sopron (270 km.) a napi szakasz, míg a harmadik napon 
Szombathely—Veszprém—Tihanyon (komp) és Kapos-
váron keresztül jutnak vissza a résztvevők Pécsre. 
Őszintén .szólva, a túra útvonala nagyon szépen van ösz-
szeállítva és tekintve a rendelkezésre álló 3 napot, a le-
hető legjobb összeállítás. A pompás Ries-vidék, a Gráz 
—Bruck a/d Muhr-szakasz, a mariazelli hegyek, a Nie-
deralpl, a Semmering és végül a Balaton, mindmegannyi 
kedves emléket fognak hátrahagyni a túra résztvevői 
között. 

A Conseil Centrale Internationale de Tourisme már-
cius hó 26—27-én tartja közgyűlését Párisban. A ma-
gyar kormányt Tomcsányi Kálmán és Markhoz Jenő 
miniszteri tanácsosok, a Magyar Touring Clubot Kirch-
knopf E r n ő titkár, míg a KMAC-ot Petrovits Vidor fog-
ják képviselni. 

Sofförlskola, egyedüli, mely erős útkanyarulatokkal kiépített pályán tanít 
vezetni, városi vezetést legforgalmasabb utcákon, mlg tökéletesen nem 
vezet, az Így kiképzett soffőr nem csinál karambolt. Javítóműhelyünkben 
javítás, szerelés; hatóságilag levizsgáztatjuk, jogosítványt és munkakönyvet 
kapnak, vidékieknek ingyen bentlasás. Tandíj szemely- vagy teherautóra 
40 pengő. Motorkerékpárra 20 pengő. Kerber soflörlskola, Népliget. 
Telefon 340—34. Saját ház Pálya, garázs, javítóműhely, tanterem. Urveme-

töknek külön, egyéni győri kiképzés. 



8 A U TOMOBIL—MOTORSPOR T—TUR1ZM US 1930 március 17. 

Néhány jó tanács a hegyi túrázó számára 
Kifogástalan, jól bejáratott motor, kitűnő fékek és a kormány jó befordíthatóképessége az alapfeltételei 
a hegyi túrázásnak. — Figyelmes olajozás és időnkénti olajcsere. — Csak leplombált kannaolajat 
vásároljunk. — Figyelem a gyertyákra és a gyújtó berendezésekre. — Nagyobb fúvókát a porlasztóba. 

— Pneuk. — Szerszámok, pótalkatrészek. — Megterhelés. 

Mult számunk egyikében szó volt arról, hogy mikép-

pen állítsuk össze esetleges külföldi túránk útvonalát. 

Jelen cikkünkben azokkal a kérdésekkel akarunk foglal-

kozni, amelyek hosszabb túrázással kapcsolatban a gépre 

— autó és motorkerékpár — vonatkoznak. Milyen autó 

vagy motorkerékpár az, amellyel megkísérelhetjük a tú-

ránkba kapcsolt magashegyi hágók megmászását, milyen 

szempontokat kell figyelembe, vennünk az utasok száma 

(terhelés) meghatározásánál és mi az előfeltétele annak, 

hogy túránk lehetőleg nyugodt, zavar- és defektmentes 

legyen? Mindenekelőtt vegyük magát a gépet. Mind az 

autóra, mind a motorkerékpárra egyaránt áll, hogy csakis 

kifogástalan állapotban lévő motorral ajánlatos egy hegyi 

túrát megkezdeni. Az erős és hosszú emelkedők, amelyek 

csakis kis áttétellel, tehát gyorsan forgó és a csökkent lég-

huzam folytán melegedő motorral abszolválhatók, bizony 

erős próbára tesznek minden egyes alkatrészt. Autós 

szakértőink ezúttal ne apelláljanak a vízhűtésre, mert 

ilyen körülmények között az sem képes mindig a motort 

alacsony hőfokon tartani. A (vízhűtés tulajdonképen szin-

tén léghűtés, a víz csak közvetítő hűtőközegként szerepel 

és ha nem elegendő nagy a léghuzam, — amint az lassú 

menetnél előfordul, — bizony a motor bemelegszik. 

Vadonatúj motor, melynek csapágyai még szorulnak, nem 

alkalmas olyan túrára, melynek jóformán minden etappja 

(értve ez alatt nagyobbarányú hegyi túrákat) a maximális 

teljesítmény kifejtését teszi szükségessé. A megkopott, 

kopogó, rosszul tömítő dugattyúi folytán állandóan gyertya-

zárlatot kapó motor pedig a legszebb autóút hangulatát is 

teljesen elbontja. Tehát jó állapotban lévő, illetve bejára-

tott motor a zavartalan túrázás első feltétele. A második 

fontos pont a fékek kérdése. A 20—30 km-en át tartó erős 

esések, a szűk és beláthatatlan kanyarokkal teli hegyi utak 

természetszerűleg a legkifogástalanabb állapotban lévő 

fékeket kívánják meg. Kifogástalan fékbetétek, egyenle-

tesen, teljes felületükkel felfeOkvö fékpofákkal, motor-

kerékpároknál ugyanez é$ egyszersmind jó állapotban lévő 

fékmüködtetö Bowden-huzalok adják biztosítékát a hegyek 

közötti utazás veszélytelenségének. Kifogástalan fékekkel 

sokszor elveszettnek látszó helyzeteket menthetünk és nem 

egy könnyelmű vezető köszönheti életét annak a javítónak, 

aki fékeit kifogástalanul rendbehozta. A kormányszerke-

zetnél nem a magától értetődő ,,megbízható"-ságot akarjuk 

felemlíteni, hanem azok elforgafchatási lehetőségéről (Ein-

sohlag) fogunk megemlékezni. Több automobilgyár kon-

struktőrje ugyanis még ma sincsen tisztában azzal a köve-

telménnyel, amit a hegyi túrázó a kormány befordítható-

sága iránt a legméltányosabban támaszt. Más szóval még 

ma is vannak kocsik, amelyek nem képesek ]elég kis kör-

ben megfordulni és így egyszeri nekimemésre nem is 

képqsek a hágók hegyoldalba vágott keskeny és néhol rop-

pant éles kanyarjait abszolválni. Hiába csavarja a vezető 

a kormányt egészen jobbra vagy balra, a forduló nem jön 

ki és ha a vezető meg nem |áll, bizony nekisúrlódnék a 

hegyoldalnak. Ilyenkor a „reverzálás" nem éppen üdítő mód-

szerét kell igénybevennünk, vagyis a félig kész forduló 

után megállani, bekapcsolni a hátramenetet, vagy esetleg 

gurulni, eközben a kormányt ellenkező oldalra csavarni, 

mint ahogy megkezdtük és addig hátrálni, ameddig az út 

szélessége, rendszerint azonban a szakadék széle meg-

engedi. Ezután újra előre indulunk és így mesterségesen 

megnagyobbítva a forduló sugarát, általában már átjutunk 

a kanyaron. Ez egyszer elmondva, nem is hangzik olyan 

veszélyesnek, ötször megcsinálva kissé kellemetlen és 

60-szor egy nap, az idegekre megy. Akinek a kocsija egy 

5 méter sugarú (10 méter átmérővel bíró) körön belül nem 

tud megfordulni, az ne menjen hegyi túrára. Hogy egy 

kormánynak a holt játéka ne legyen túlságosan nagy, azt 

mindenki el tudja képzelni, aki egy pillantást vet a hágók 

némelyikének igen keskeny és ilyképen a kitérést nagyon 

megnehezítő útvonalára. Motorkerékpároknál ez a kérdés 

fel sem merülhet és így nyilvánvaló máris, hogy vezetésük 

hegyi utakon könnyebb, mint az automobilé. 

Motor, fékek, kormány, ez volt a három legfontosabb 

tényező, melynek szerepéről és fontosságáról fentiekben 

beszámoltunk. Ezeknek, röviden szólva, a legteljesebb 

rendben kell lenniök. Nézzük most, mik azok a fontosabb 

változtatások, amiket mindenki el kell, hogy végezzen a 

gépén a túra előtt és alatt. Mindjárt a startnál eszközöl-

hetünk olajcserét, amit azután, ha túránk állandóan hegy-

ségben vezet, 2000 km-enként meg kell ismételnünk. A fel-

fokozott munkateljesítmény mellett növekszik az olaj-

elhasználódás is. 800 km-t megtéve l-es és 2-es sebességgel, 

motorfordulatszámban kifejezve, sokszorosát jelenti annak 

a teljesítménynek, amit a motor ugyanezen távon direkt 

áttétellel menve végezne. Ehhez hozzá kell vennünk az olaj-

nak a melegedések folytán csökkenő kenőértékét és így 

csakhamar meg fogjuk érteni az olajcsere fontosságát. 

Olajbetöltésnél vigyázzunk arra, hogy a nívómérő rudacska 

mindig a maximális nívót mutassa. Míg a mindennapi 

használatban, ahol kocsinkat csak a legritkább esetben 

dolgoztatjuk maximális teljesítménnyel, jóformán minden 

valamirevaló olaj megteszi a szolgálatot, addig magas-

hegyi túrán a huzamos erőltetések megkívánják a leg-

elsőbbrendű olajok használatát. A jóminőségű olaj hatása 

felfelémenet jobban húzó motorban, lefeléereszkedésnél 

pedig a gyertyazavarok számának csökkenésében, illetve 

azok teljes elmaradásában fog nyilvánulni. Ezt figyelembe 

véve tehát, csak kipróbált és elismerten jó olajat, lehe-

tőleg mindig leplombált kannákból, használjunk. 

Az olaj minősége mellett elsőrendű fontossággal bír 

a gyújtógyertyák kérdése is. A gyújtógyertyák meg-

választásánál tartsuk magunkat szigorúan az ajánlási táb-

lához és ne érveljünk azzal, hogy „mostanáig sem tudom, 

hogy milyen gyertya volt a motoromban, de nem volt vele 

semmi baj", mert az a gyertya, amelyik a Városi és sík 

vidéki forgalomban kifogástalanul működik, teljesen alkal-

matlan lehet egy alpesi túránál, ahol a legnagyobb köve-

telmények elé állítjuk azt. Megköveteljük itt a gyertyától, 

hogy öngyulladást ne okozzon, tehát lehetőleg magas hő-

értékű legyen. Másrészt megköveteljük tőle, hogy hegyről 

lefelémenet ne kapjon olajzárlatot, tehát öntisztító hőfoka 

és így hőértéke lehetőleg alacsonyan feküdjék. Homlok-

egyenest más kell tehát akkor, amikor felfelé megyünk, 

mint akkor, amikor lefelé ereszkedünk. Ha a gyertya hő-

értéke túlalacsony, akkor áttüzesedik, öngyulladást okoz 

és ezáltal a motor is, amely nem a kellő időpontban kapja 

a gyújtást, melegszik, sőt rövid időn belül meg is áll. 

Néha a gyertya elektródjai a szó szoros értelmében véve 

megolvadnak és összefolynak. Viszont, ha túlsókat akarunk 
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a jóból, vagyis mindenképpen elkerülni óhajtjuk az ön-
gyulladást és igen magas hőértékű gyertyát teszünk moto-
runkba, kitesszük magunkat az örökös gyertyaslusszok 
veszélyeinek, ami megint csak megállást és ezáltal feles-
leges idővesztegetést jelent. A gyertyák kiválasztásának 
nehéz feladatát, amely csupán kísérleti úton végezhető el 
megnyugtató eredménnyel, ne magunk csináljuk, hanem 
bízzuk a gyárakra, amelyek kísérleteik eredményeit az 
előbb említett és saját jól felfogott érdekükből is a lehető 
legjobban elkészített ajánlási táblákba foglalják. Nagyon 
hosszú, 15—20 km-es völgymeneteknél igen célszerű az 
általunk sokszor kipróbált és nagyon jól bevált módszer. 
Szereljünk a szerelékfalra a motorházon belül egy pót-
gyertyatartót és a völgymenet előtt cseréljünk gyertyát. 
Ide lehetőleg alacsony hőértékű gyertya felel meg legjob-
ban. Ha azután leértünk, cseréljük ismét vissza őket. Ez 
a kis idő meghozza gyümölcsét és sok bosszúságtól 
mentesít. 

Ha már a gyújtásnál tartunk, nézzünk még kissé körül 
a mágnesben is. A kollektor szénkeféi, ha kopottak, újak-
kal cserélendők fel. 
Nézzük meg továbbá 
a mágnes megszakí-
tójának pólusait, nem 
égtek-e el túlságosan. 
Ha ferdék, szedjük 
szét a megszakítót és 
gonddal csiszoljuk víz-
szintesre a Wolfram-
vagy platinakontaktu-
sokat, hogy azok ösz-
szerakás után, a meg-
szakító csukott hely-
zetében pontosan és 
egész felületükkel egy-
máson feküdjenek. Ha 
az utóbbi időben sok-
szor volt bajunk a 
megszakító pólusaival 
és helyes távolságuk 
(0.4 mm Bosch-kulcs!) 
utánállításával, aján-
latos megvizsgáltatni 
a mágnest, mert köny-
nyen lehetséges, hogy 
kondenzátorja hibás. 

Hátra volna még a gyújtóberendezés alkatelemei közül 
az akkumulátor. Ha akkumulátorunk egyébként rendben 
van (nem túlrégi lemezek), akkor csak arra kell ügyel-
nünk, hogy meglegyen a megfelelő sűrűségű és mennyi-
ségű savoldat. Savs-űrűségmérő minden alkatrészkereske-
désben kapható és nem drága műszer. Útközben ellenőriz-
zük többízben a sav mennyiségét, mert az állandó magas 
fordulatszám okozta túltöltődés (különösen motorkerék-
pároknál, ahol még kevéssé terjedt el az automatikus regu-
látoros töltődinamó) először a folyadékot forralja el, majd 
a lemezeket teszi tönkre. Az utántöltést végezhetjük desz-
tillált vízzel. A savnak a lemezek szélein kb. 1 cm-nyire 
kell felülemelkednie. Különös fontosságú a gyujtásbeállítás 
hegyi túra alkalmával. Túlsók utógyujtással a motor fel-
melegszik és nem húz, túlságos előgyujtással nem lehet 
rendesen kezelni, könnyen kopog és nem elasztikus. 

A motor „tüdeje", a porlasztó is igényel némi változ-
tatást. Magashegyi túrák (1800—2000 méteren felüli ma-
gasságok) alkalmával a magaslati helyek csökkent légnyo-
mása, ritkább levegője természetszerűleg érezteti hatását. 
Hogy a keverék aránya megfelelő maradjon, nagyobb 

fúvókát kell porlasztónkba tennünk. Pontos adatokkal itt 
nem szolgálhatunk. Általában mondhatjuk, hogy a „spóro-
lós üzem"-re beállított karburátorok hegyi túrákon rossz 
eredményt adnak. A keverék benzinben szegénnyé lesz, 
lassan ég el, a motor melegszik, kopog és nem húz. Ugyan-
ez a tünet jelentkezik akkor, ha a motor valamiképpen 
hamis levegőt szív, vagy a fúvóka benzinnívója túlságosan 
alacsony. Helyes nagyságú fúvóka, szabályos magasságú 
benzinnívó, kifogástalanul működő nyomásalatti benzin-
tápláló készülék, tiszta és nem részben eldugult benzin-
vezető csövek és tartályfedőcsavarok alapfeltételei a zavar-
talan túrázásnak. 

Magáról a motorról sokat nem mondhatunk, hiszen 
majdnem, mindent megmondtunk azzal, hogy kifogástalan 
állapotban kell lennie. Mégis van egy-két apróság, mely 
nem számít hibának, de mégis előnytelenül befolyásolja a 
motor működését. Legelőször is a korom. Elkormozódott 
dugattyúk és hengerfejek, motorkerékpároknál bepiszko-
lódott (hűtőbordaközök csak elősegítik azt, amitől minden 
hegyi túrázó retteg: a bemelegedési Másodszor a szelep-

közök. Mérjük meg a 
szelepközt indulás előtt 
és ha túlnagy, csök-
kentsük, ha kicsi, nö-
veljük. Túlnagy szelep-
köz a szelepek helyte-
len időpontban és elég-
telen nyitását, túlkicsi 
pedig a motor melege-
désekor a szelepek ál-
landó nyitvatartását 
eredményezi. Harmad-
szor a ventilátorszíj, 
amelynek nem szabad 
csúsznia. A lassú me-
net folytán megcsök-
kent léghuzam pótlá-
sára szolgáló ventilá-
tor csak úgy végez-
heti el funkcióját ki-
fogástalanul, ha meg-
hajtószervei rendben 
vannak. A lánccal meg-
hajtott vagy egysze-
rűen a Ibütyöktengely 
meghosszabbításán el-

helyezett ventilátorok természetesen mentesek a csúszás-
tól. Fontos továbbá ügyelni arra, hogy gumijaink jó álla-
potban legyenek, mert a sok kanyar, amelyek a hágókon 
rendszerint kijártak és ennek folytán kövesek, bizony erő-
sen igénybeveszik a futófelületeket. 

Felmerül a túrázásnál az a kérdés is, hogy mit 
vigyünk magunkkal az útra? Szükséges a teljes gyári 
szerszámkészlet, pótkülsők és belsők, gumiragasztó, leg-
alább mégegyszer annyi gyertya, ahány hengeres a moto-
runk (ha nem az ajánlási tábla szerint választunk, akkor 
50%-kal többet), egy erős drótkefe a gyertyák gyors és 
alapos megtisztításához, drót, gumicsődarab és a szoká-
sos egyéb apróságok, amelyek összeállítása már hozzá-
tartozik a túrázás, illetve annak előkészítésének örömeihez. 
A motorkerékpárosoknak külön ajánljuk két komoly 
gumiszerelővas, valamint megfelelő patentláncszemek 
beszerzését. 

A megterhelés, illetve az utasok számának megállapí-
tása a túra zavartalan és kellemes kimenetele szempontjá-
ból elsőrendű fontosságú. Jó állapotban lévő gépeket fel-
tételezve, általánosságban szólva, a következő határokat 

N e v ü n l c 

a r e K l ú m u n l c 

Puch a legtökéletesebb motorkerékpár 
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állapíthatjuk meg: Solo motorkerékpáron 350 kcm-ig 
1 személy, azon felül 2 személlyel is nyugodtan vállalkoz-
hatunk hegyi túrára. Oldalkocsis motorkerékpár, ha alul-
vezérelt, legyen legalább 600 kcm-es, ha ohv., 500 kcm-es. 
Kéthengereseket hegyes vidéken kényelmesebb és könnyebb 
vezetni. Automobiloknál a helyzet általában a következő: 
1.1 literig 2 személy, 1.5 literig 3, 2 literig és azon felül 4, 
illetőleg arányosan több személy szállítható. Emellett a 
túrákon rendszerint amúgyis elég nehéz csomagok terhelik 
a gépeket. Ezek a számok nem abszolútak vagyis nem azt 
jelentik, hogy egy 1.5 literes kocsival ne túrázhatnék pl. 

4 személy. Ezt is meg lehet csinálni, de akkor le kell mon-
danunk arról, hogy kocsink mindenütt könnyen, erőlködés 
nélkül és élvezetet nyújtó vezetéssel abszolválja egy kimon-
dott magashegyi túra csodás szépségű útjait. Nézetünk 
szerint mindig jobb, ha a motor erőfeJesleggel bír, azért 
sohasem ajánlatos annak fokozott túlterhelése. Nem is 
gondolni, milyen befolyással bír egy 70-—80 kilogrammot 
nyomó utas jelenléte a hegymenetben egy aránytalanul 
gyengébb motornál. Ha a fenti tanácsokat szem előtt tart-
juk, bizony sok kellemetlenségtől és meglepetéstől óvjuk 
meg magunkat. 

Quo usque lantiéin... 
I r í a : l o v a g H a u p í K á r o l y 

Először egy humoreszket akartam írni. A dolog azon-
ban sehogysiem ment, amiről1 írni akartam, túl komoly és 
szomorú volt. A közelmúlt napokban a budapesti Rádius-
filmszínházban voltam és megnéztem az Ablianticot. Itt az 
utolsó felvonásban a süllyedő hajón maradottak együtt 
imádkoznak segítségént és bár tudják, hogy perceik meg 
vannak számlálva, még mindig bíznak a segítségben. 
A segítség azonban nem jön. Ha úgy végigtekintünk 
ezen a szerencsétlen, a halállal! vívódó, rettenetes helyzet-
ben tevő tömegen, önkéntelenül a magyar autószakma jut 
eszünkbe. Az automobilkereskedők 90 százaléka, szintén 
egy süllyedő hajóhoz hasonlít, akik könyörögnek segítsé-
gért, die senki sem segít a bajukon. Bizony, sajnos, ez 
így van. Eleven bizonyíték, hogy a Legtöbbje bezárja aj-
taját, mások Défamerikába vándorolnak és bizony olyanok 
sem ritkáik, akik a Mankó-utcában végzik dicső pálya-
futásukat. Ezen azombain he csodálkozzunk. Ha végignéz-
zük azokat a törvényeket, azokat a rendeleteket, azokat az 
adókat és egyéb vexaltúrákat, amelyek az automobilkeres-
kedőkiet és magát a magyar automobilizmust sújtják, 
akkor abszolúte nem csodálkozunk a fentieken. 

Kezdjük mindjárt, a Motalkón. Ha legalább a Mo-
talkó jobb és olcsóbb lenne, egy szót sem szólnék, sőt 
örülnénk a nagy találmánynak. De sem nem jobb, sem 
nem olcsóbb, ső t . . . Amellett elérte vele az állam, hogy 
az egy, mondd egy'fokkal könnyebb tiszta benzinért, amit 
eddig 38—42 fiiérért vehettünk, most 54—56 fi Bért fize-
tünk. A dolog háttere a< burgonyatúlprodiukció volt. Apel-
láltak a hazafiasságra és a végén kiderült, hogy az állam 
a iszeszkiartelnek vámmentes melasz behozatalára adott 
engedélyt Csehországból, mert abból1 olcsóbban állítható 
elő <aiMotalkóhoz szükséges szesz, m in ta hazai fourgonya-
túliprodukciófoóL Eli lehetünk készülve, hogy a közeljövő-
ben a káposztafölöslegre apelllálVa, a káposztalét fogják 
keverni a benzinnel és azt „Kaposztalko" néven fogják 
forgalomba hozni, de nem lehetetlen az sem, hogy a' ket-
tőt keverve „Mókaposztalko" néven egy új, pompás üzem-
anyag kerüli majd forgalomba, természetesen 60 fillér li-
terenkénti egységárban. 

Nézzük a másik ezörn yszüleményt, a klaxonrendele-
tet Az új tervezet eltiltja a Belvárosban a klaxon hasz-
nálatát. Éppen ött, ahol1 az a Uegjobban szükséges. Meny-
nyivel különb emberek lakják a Belvárost, mint tegyük 
fel, az Andrássy-út könnyékéit, vagy talán a belvárosiak 
dobhártyája vékonyabb és idegeik romlottabbak? Néhol 
éppen a Belvárosban, egy ágyú sem volna elég, hogy az 
alvó, .gondolataikba merülő, beszélgető, újságot olvasó, 
az úttesten pletykáló embereket felriassza és éppen ott 

rendeletileg eltiltják a klaxont. Tiltsák el, de akkor tilt-
sák el mindenütt. Igazán kíváncsiak vagyunk, mikor veti 
már egyszer a rendőrség tekintetét a gyalogosokra, mi-
kor fogja már beléjük verni azit a diszciplínát, amit évek 
óta a büntetéspénzek millióin keresztül az autóvezetőkbe 
belevert. Hiszen a gyalogosok legpagyobb része még ma 
sincs tisztában' a zöld- ési vöröslámpa mivoltával. A drága, 
jó rendőrség még mindig ellensége minden gépjárómű-
nek, a rendőrlegénység szemében,, kevés kivétellel., az 
autó és motorkerékpár még mindig azt az érzést váltja 
ki, mint a bikában a piros posztó. Igazán nagyon 
sajnálatra méltó tény, hogy az autót feltalálták és ma 
már mem kőkerekes szekereket vontatnak a bivalyok, de 
hát mit tehetünk, ez az élet sora. Jaj neked, ha véletle-
nül egy napon, a motorod füstöli, csak Isten különös ke-
gyével1 kerülöd el a kerületi kapitányságot, vagy a Moso-
nyi-utcát, de azt, amikor a Váci-utcában fényes nappal 
nap-nap után lbetörnek, azt nem veszi észre a derék rend-
őrségünk. Az autókat rakásszámra lopják el éjjelenként. 
Hol vannak akikor a derék rendőreink? 

Érdekes! A gógáinfai esetre csak hosszú idők mul-
tán jöttek rá. Még érdekesebb, a szolnoki nagy mérgezési 
pör, laihol embereket éveken keresztül gyilkoltak, anél-
kül, hogy a csendőrségnek csak fogalma is lett volna a 
dologról és ha anonym levetek nem rántják le a leplet a 
szörnyű bűnökről, a csendőnségtől még ma is vígan foly-
hatnia a gyilkolás tovább. De ha egy autó vagy egy mo-
torkerékpár Balatonilellén elgázol egy csirkét, akkor két 
tetőtőKtalpig felfegyverzett zsandárt küldenek fel Bu-
dapestre, kinyomozni a .gyilkost. 

Martonvásáron és KápoHnásnyéken csendőrök álltainak 
stopperórákkal kezükben az országúton és a paraszt-
gyerekek nagy gaudiumám, leállítják az automobilokat 
és motorkerékpárokat, igazoltatván őket, óriási szolgála-
tot téve a ,halatoni forgalom emelésének. Lillafüreden a 
legnagyobb buzgalommal fúrtak hónapokon keresztül. 
Állítólag melegvizet kerestek és a fúró hegyes vége meg-
sebesítette a földteke tulisó oldalán lakó zuani néger-
törzs egyik főnökének ülőgumóját. Minderre van pénz, 
de arra, hogy Budapestet a Nyugattal és a Balatonnal 
használható, jó utakkal összekössék, arra még bónok sin-
csenek. Két éve vannak lezárva legfőbb utaink és még 
csak halvány reményünk sincs r á hogy újból átadassa-
nak a forgalomnak. 

Mikor fogjuk már egyszer megérni, hogy az utcák 
nevei a sarkokon látható táblákkal fel lesznek tüntetve, 
mikor lesznek már egyszer kivilágított házszámtáblák a 
budapesti házakon^ mikor fog már egyszer meg-
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szűnni az ázsiiai sötétség a székesfőváros utcáin? Mikor 

lesz már egyszer a rendőrségnek arra gondja, hagy esős 

időben az esővíz ne csurogjon az ember nyakába? Óh, 

kultúra, lez mind nem fontos. Sokkal fontosabb az auto-

mobilok el nem Oltható hátsó 'lámpája. Óh, ki volt az a 

lángész, aki ezt a motorkerékpárokra is kitalálta? 

Láttad-e, halandó, a forgalom szabályozását a szín-

házak körül? Nagyon sokat vesztettél. Menj oda és meg-

takarítasz magadnak egy jegyet a cirkuszba, különösen 

akkor, ha esdk az eső és az estélyi ruhában érkező höl-

gyeknek 100 lépésre a színház bejárata előtt ikell ki-

szállton! Az egyik rendőr „ÁUtj"-t kiállt, a másik „Men-

jen tovább!", a harmadik „Balra", „Hova megy, nem 

monditam, hogy jobbra menjen!" és így tovább. No, de 

azuítán figyeljük meg mindezt rendőrasszisztencia nélkül, 

amikor minden úgy megy, mint a karikacsapás és még a 

hölgyek <i® kiszállhatnak közvetlenül a bejárat ©lőtt. 

Akkor nincs kiabálás, nincs elgörbült sármentő, megy 

minden szépen, simán, a maga rendjén. 

Védjük a hazai ipart és emeljük a vámoltat. Ez a 

motto! Hát van 'hazai ipar? Kérek gyorsan egy nagyító-

üveget. Talán a Magosixet védjük, amelynek alig van 

olyan alkateleme, ami Magyarországon készül? Istenem, 

ezek mind1 közönséges külföldi fabrikátumok, amelyeket 

itt Budapesten, raknak össze. Inkább a szegény taxitulaj-

donosokat védené meg az állam és1 engedné meg nekik, 

hogy otyan gyártmányú automobilokat és pmeumatikot 

vásároljanak, amilyent akarnak, hogy a munkájukért va-

lamit keressenek is és ne fizessék minden jövedelmüket a 

javítási költségekre. Hol itt a patriotizmus, amikor a mi-

nisztériumokban és a magas hivatalnokoknál a legfino-

mabb külföldi luxuskocsikat Játjuk, Quod licet Jovi, non 

licet bovi! mondja a közmondás. Védjük a hazai ipart! 

Az állam sokkal helyesebben tenné, ha az európai auto-

mobiliipart védené, mert Amerika, mely Európát már a 

háború alatt teljesen tönkretette, elárasztja az országot 

a 'legkülönbözőbb pléhmadarakkal és tönkreteszi az egész 

európai automobilgyártást, amit a rövidlátó politika nem 

vesz észre. Vagy nincsenek egészen- elsőrangú és olcsó 

európai gyártmányok, amelyek speciálisan a mi viszo-

nyainkhoz épültek, amelyek nem imbolyognak, nem csúsz-

nak ide-oda, nem simmiznek az országutakon, amelyek 

nem forrnak fel a hegyek között, amelyek elegánsak, szé-

pek és feleannyi benzint és olajat fogyasztanak, mint az 

amierikai gyártmányok ? És mi lesz akkor majd nálunk, 

úgy egy év múlva', ha egyszer ezek a csereüzletek meg 

fognak szűnni, ha majd nem lesz, aki ezeket a lehasznált 

amerikai ipléhmadarakat be fogja cserélni és a tulaj dó-

imra, ha megpukkad is, nem fog tudni túladni kocsiján, 

ímert. azt hiszem, arra már mindenki rájött, hogy a csere-

üzleteknek az ideje nálunk végleg megszűnt. Az autó-

ikereskedők legjava ezeken a csereüzleteken vérzik dl és 

ímegy tönkre. Ma már alig van amerikai gyár, amely 

Budapesten ne lenme, ine lett volna, vagy nem lesz kép-

iviselve. Az állam minden lelkifurdalás nélkül ad enge-

délyt az üzletek alapítására, arra azonban nem gondol, 

ihogy a vég öngyilkosság, Délamerika és a Markó-utca. 

I t t is ugyanaz a helyzet, mint a trafikosoknál. Addig, 

amíg egy trafik volt egy utcában, addig az nyugodtan és 

rendesen meg tudott élni, az államnak volt egy biztos 

ladóalanya. Jötték az idők, oda raktak hozzá jobbra-

ibaira két másikat és most mindahárom nyomorog. Addig, 

amíg egy szenes, vagy fűszeres volt egy utcában^ addig 

az valahogyan megélt, ma Isten tudja hányan vannak és 

sorra buknak. Ez nem politika! A forgalomban levő ko-

csik száma napról-napra csökkeni, az autótulajdonosok 

,nem birják tovább a terheket és inkább leállítják kocsi-

jukat, mintsem hogy a hatalmas adókat fizessék, amiért 

Csak rossz, járhatatlan utakat, sötét utcákat, Motalkót, 

d'rága tiszta benzint, hátsólámparendeletet és Isten tudja 

mi mindent kapnak cserébe. Quo usque tandem . . . 

mOUTBOARDm 
A British International Trophy 
Detroitban dől el, kié a világ leggyorsabb motorcsónakja. 

Anglia és az Egyesült-Államok nagy harca a vízi hege-

móniáért. 

Fényes Kornél dr. MFTR-főmérnök nyilatkozata lapunk 

számára. 

A közelmúlt napokban az angol lapok hatalmas 
cikkekben számoltak be Segrave őrnagy készülődéseiről. 
Segrave, mint tudjuk, az elmúlt esztendőben két célt 
tűzött ki maga elé: az automobil- és motorcsónaksebes-
ségi világrekord megjavítását és visszaszerzését Angl ia 
számára. Az előbbi, mint tudjuk, sikerült, az utóbbiban 
pedig á l l a harc a Miss England-ok és a Miss America-k 
között., Itt a döntő összecsapás ez év szeptemberében lesz 
Detroitban, ahol évente a British International Trophy 
birtokáért folyik az ádáz küzdelem. Miután a motor-
csónak-, illetve az outboard-rovatot csak nemrég vettük 
fel programmunkba, a régmúlt eseményeit meglehetős 
homály fedi. Felkerestük tehát Fényes Kornél dr. oki. 
gépészmérnököt, a siklóhajóépítés nagymesterét, aki mái-
hosszú évek óta foglalkozik ezzel a tárggyal és nézetünk 
szerint specialista ebben a szakmában. Megkérdeztük, 
mi a véleménye a készülő nagy küzdelem kimenetele 
iránt. Fényes dr. a következőkben foglalta össze véle-
ményét: 

„Hogy ki fogja nyerni a British International 
Trophyt, az már nézetem szerint befejezett dolog. Ha-
csak valami balszerencse nem éri Segrave őrnagyot, úgy 
a Trophy végre, valahára visszavándorol a Szigetor-
szágba. Ez a tény már akkor bebizonyosodott, amikor 
Segrave Velencében 930 lóerős hajójával, a Miss Eng-
landdal alig egy mérfölddel maradt el a Phil Wood ve-
zette 2400 lóerős Miss America mögött. De kezdjük a 
háború előtti időkkel. Az International British Trophyt 
egy angol lord, Harmsworth alapította. Mindenkori bir-
tokosa az, aki abban az évben a legnagyobb sebességet 
tudja kifejteni. A versenyt évente a világhírű angol ten-
geri fürdőben, az Isle of Weight-en lévő Cowesben 
rendezték. A világháború előtt állandó nyerője a west-

ö n ö n nyerte a legnagyobb angol megbízhatósági 
v e r s e n y t , az i de i C O L M O R E C U P - ö t 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

B A U E R J Ó Z S E F 

Budapest, VII., Elemér-utca 41. szám — Teleion: József 396 -40 . 
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Az árban is verhetetlen világrekorder 

S E B E S S É G 
I km. repülöstart 159.483 

50 „ „ 144.826 
100 „ „ 143.791 
I óra 143.244 
Ezt a négy új világrekordot 
állította fel a mult eszten-
dőben egy F. N. oldalkocsis 
motorkerékpár 
3 5 0 k c m s v . P 1 3 7 5 . -

5 0 0 kcmohv. P 1 8 5 0 . -

HALMOS TESTVÉREK S T , J ? K 

minsteri herceg, aki Ursula nevű hajójával mindenkor 
sikerrel vette fel a küzdelmet az amerikaiak ellen. De 
jött a nagy szüret, a vén Európa nem ért rá, hogy komo-
lyan folytassa kísérleteit a vízen. A konstruktőrök 
idejét a tengeralattjárók foglalták le. Ezalatt odaát ví-
gan éltek az emberek és mindenben négy év előnyre tet-
tek szert. Mikor elcsendesültek az ágyúk és megjött a 
várva várt béke, .megélénkültek az Isle of Weight vizei, 
megjelent Garfield Wood, vagy amint a yenkik mondják, 
Gar Wood és a Miss America elvitte az újvi lágba a 
British International Trophyt. Azóta, tekintettel az ala-
pító levélre, a Trophyt a nyerő America rendezi meg 
évente Detroitban, az ottani Yacht Club rendezésében. 
Hiába volt minden, hiába építettek az angolok évről-
évre erősebb motorokat, Gar Wood mindig előbbre volt 
egy évvel. Ha az angolok i500 lóerős motorral jöttek, az 
amerikai már 1000 lóerővel szállt a síkra és így ment ez 
addig, amíg Segrave őrnagy fel nem tette magában, 
hogy véget vet az amerikai hegemóniának. Annyi bizo-
nyos, amint ezt már a mult évben is kijelentettem, a 
sebességet a motorlóerő nagyobbításával ad inf initum 
emelni nem lehet és bizonyos voltam benne, hogy el fog 
jönni az idő, amikor egy sokkal kisebb, de jo~bb konstruk-
cióval bíró hajó és odavaló propeller győzedelmeskedni 
fog a motorkolosszusokon. 1928-ban egy angol nő, Miss 
Marion Carstavis „Estelle IV." számú hajójával pró-
bálta felvenni a versenyt Gar Wood-dal, aki akkorra 
már igazi amerikai módon a többet erővel, mint ésszel 
alapon már két darab, egyenként 1100 lóerős Packard-
motort épített hajójába, két külön-külön működő pro-
pellerrel. A női kezek által vezetett „Estelle IV." 
Detroitban felfordult és vezetőjét á jul tan szedték ki a 
habokból, míg a mechanikus borda- és egyéb törésekkel 
menekült. A Trophy tehát ismét odaát maradt. 

1929-ben volt az első komolyabb kísérlet. Segrave 
ekkor próbálkozott először a Miss England I.-el, melybe 
egy 930 lóerős Napier-motor volt építve. Az eredmény 
csodálatos volt. A Miss England I. kevesebb, mint fele-
annyi lóerővel, 187 kilométeres sebességet ért el, míg 
ugyanakkor Gar Wood 2200 lóerejével 149.5 kilométerig 
vitte. Én, a hajóépítő mérnök, már akkor láttam az óriási 
fölényt, mert a 12.5 kilométer siklóhajóknál semmiképen 
sem áll arányban az 1270 lóerőkülönbözettel. Most az-
után már a laikus is láthatja, hogy mennyire nem mind 
arany, ami fénylik odaát. A Miss America VI I I . amellett, 
hogy nem szerencsés konstrukció, tekintettel arra a kö-
rülményre, hogy inéhol ellenkezésbe jön a hajóépítés 
szabályaival, bizonyos tekintetben elhibázott is. Mái-
maga az a tény, hogy két propeller dolgozik egymás mel-
lett, nem vall sokra. Aki tisztában van a propellerek 
működésével, az azonnal látja, hogy itt a propellerek 
hatásfoka sokkal rosszabb, mintha egy propeller mű-
ködne, de az a propeller a motorerőhöz megfelelően 
lenne méretezve és konstruálva. Már maga az a tény, 
hogy a hajónak két propeller-tengelyt és két propeller-
tartó bakot kell végigcipelni a vízben, teljesen illogikus. 
Ezenfelül a két propeller zavarja egymást, illetve azok 
egymásra visszahatnak. 

Mi, hajóépítő mérnökök már akkor biztosan tudtuk, 
hogy az amerikaiaknak vesztett ügyük van, dacára an-
nak, hogy ma is még az övéké a sebességi világrekord. 
Kérdés csak az, hogy ez előbb vagy utóbb fog-e bekövet-
kezni. A meglepetés nem váratott magára sokáig. Gar 
Wood öccse, Phil Wood a mult év őszén megjelent Velen-
cében, az ottani nagy versenyeken. Bár Phil Wood a re-
pülő mértföldben '1 kilométerrel megverte Segrave őr-
nairvot. Phil Wood óriási vereséget szenvedett. Phi l Wood 
2400 lóerővel 149 kilométert futott ki, míg ugyanakkor 
Segrave 930 lóerejével 148-at. A legnagyobb meglepetés 
pedig az együttes starttal rendezett versenyben volt, 
ahol Segrave a starttól a célig vezetve, megverte a Miss 
America VlII-at. A legcsodálatosabb a dologban az, hogy 
Segrave ugyanazzal a hajóval, ugyanazzal a motor-
ral javított 11 kilométert, amit azzal ért el, hogy más 

Győzelemről-győzelemre vezet 

COVENTRY 
m o t o r k e r é k p á r l á n c 

• 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Dénes és Friedmann Rt. Budapest 
Budapest—Wien—Berlin- Prága 

VI., Dessewffy-utca 29. Tel.: Aut. 289-86,144-71 
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propellert alkalmazott a hajójára. És ez az, amit odaát 
nem tudnak. Sem hajót nem tudnak építeni, sem pro-
pellert nem tudnak konstruálni. Segrave bebizonyította, 
hogy nem elég a motorlóerő, vannak még a sebesség el-
érésében ugyanolyan fontos tényezők is. Ezek a test és 
maga a propeller. 

Hogy mit hoz az 1930-as esztendő, azt egyelőre még 
homály fedi, bár nézetem szerint Segrave fog győzni. 
Az amerikaiak kísérleteiről eddig még semmi sem szi-
várgott ki. ők a legnagyobb titokban dolgoznak. Ezzel 
ellentétben Segrave hajója, melyet a cowesi Saunders-
hajógyárban építettek, már készen van. A Miss England 
Il-őt Fred Cooper főmérnök konstruálta. A testben két 
darab, egyenként 2000 lóerős Rolls-Royce-motor van, da-
cára ennek, a testet egy propeller hajtja. Ez sem új do-
log, mert mint tudjuk, ez már a német „Vulkángetriebe"-
nél régen megvalósított tény. Segrave az új siklóhajóval 
100—130 angol mértföldet (160—190 km.) akar kifutni. 
A siklótest lényegében éppen az ellenkező irányzatot 
követi, mint az amerikai, mert könnyű. Kíváncsiak va-
gyunk ezek után, hogy a Miss America IX. egy avagy 
két propelleres hajóvat fog-e kijönni. És ha netalán 
mégis az amerikaiak győznének, úgy ez csak úgy lenne 
lehetséges, ha átvennék az európai hajóépítési elveket. 
Ez pedig nem lenne más, mint az európai fölény teljes 
elismerése és kopirozása." 

Március 15-én megnyílt az Evinrude-Johnson csó-
nakház az Ujlaki-rakparton (a Duna-strand alatt). Ugyan-
ekkor megkezdődnek az Evinrude- és Johnson-bemuta-
tók is. 

Balázs László 32 lóerős Johnson-ját már a vízen is 
kipróbálta. Dacára, hogy még sohasem vezetett outboardot, 
a 4 fokos víz abszolúte nem alterálta abban, hogy a motor 
sebességét 60 kilométer fölé emelje. A szemtanuk szerint 
ugyanolyan belemenős stílusa lesz az outboard-versenye-
ken, mint a motorkerékpáron volt és nem csalódunk, ha 
benne látjuk majd egyikét a magyar outboard-versenyzők 
legjobbikának. 

A hidaknál működő mentőhajókat a közelmúlt na-
pokban Jöhnson-outboardokkal szerelték fel. A I motorok 
kicserélésére éppen az adott alkalmat, hogy az új dékom-
presszorral ellátott Johnson-modellek pillanatok alatt 
beindulnak. 

A Királyi Magyar Automobil Club a tavaszra mo-
torcsónakos tagjai számára egy úszóházat állít fel. Az 
úszóházban kb. 30 csónak részére lesz férőhely, megfelelő 
klubhelyiségekkel együtt. A KMAC, mint a motorcsónak-
sport magyarországi főhatósága, a közeljövőben nagy in-
tenzivitással óhajtja kezelni a most fellendülőben lévő mo-
torcsónaksportot. 

Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüsttárgyak legsxebb 
kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch Manó, arany-ezüstműves 
Budapest, IV., Városház-utca 16.— Saját műhely 

Szeptember 17—22. között nagy nemzetközi mo-

torcsónakversenyek Velencében. A mult évi tervezet 

helyett, amikor a versenyeket a szabad tengeren tar-

tották a Lidón, most változás ál l t be a rendezésben. 

Miután a nyílt tengeren igen ritka eset a sima víz, ez-

évben a lagunákon belül lesznek a versenyek a Lidó 

hosszában, hatalmas tribünök előtt. A legkisebb out-

boardtól a legnagyobb motorcsónakig minden kategó-

ria részére lesz verseny. A díjak összege meghaladja 

a 300.000 lírát. A verseny |részletes feltételei a közeli 

hetekben fognak megjelenni. Nevezési zárlat aug. 30 

Megalakult a Magyar Motorcsónak Klub. 1930 már-
cius 3-án este a Británnia-szálló különtermében hatal-
mas érdeklődés mellett megalakult a MMK. A megjelen-
tek között ott láttuk közéletünk igen sok számottevő sze-
mélyiségét, akiknek közreműködése már maga garancia 
az új egyesület működésére. A MMK-bal a motorcsónak-
sportot intenzíven felkaroló egyesületek száma immáron 
háromra emelkedett (KMAC, MAC). A jelenvoltak egy-
hangú lelkesedéssel a következő tisztikart választották 
meg: Díszelnök: Wulf Olaf. Elnök: Orphanides János. 
Társelnökök: Domony Móric, Dunkel Károly, Jordán 
Dezső, Bársony Oszkár. Alelnökök: Dorogy István dr., 
ifj. Horthy Miklós, Kertész ^oltán és Tedesco Aurél. Az 
egyesület ügyeit egy 9 tagú igazgatóság intézi. Ügyve-
zető igazgató: Zakariás Árpád. Ügyész: Vogl Béla dr. 
Titkár: Löffler Oszkár. Pénztáros: Kovácsovics János. 
Háznagy: vitéz Gyurkovich Béla. Gazda: Rózsahegyi 
István. A vezetőséget egy 28 tagú választmány egé-
szíti ki. 

G O O D R I C H P N E U 
uiate Királya 

Szilárd Béla 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefoni Aut. 253-36. 
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M S P O R T M 
Hartmann kategóriagyöztes 
az Esterei Plage Círcuitben 

Március 3-án futották le a Riviérán, Saint-Raphael 
mellett az Esterei Plage Circuitet. A verseny egy 3333 
méteres körön folyt le, meglehetős nehéz útvonalon, 
amit az elért átlagsebességek is bizonyítanak. A táv 18 
kör = 59.994 km. volt. Magyar részről ismét starthoz 
állott Hartmann László, ezúttal 2 literes, 8 hengeres, 
kompresszor nélküli Bugatti-jával a sportkategóriákban. 
Hartmann megnyerte kategóriáját és bár átlagsebessége 
ezúttal is alulmaradt a kisebb kategóriák átlagánál, leg-
gyorsabb köre egészen elsőrangú. Nézzük a kategóriá-
kat: Sport: 1100 kcm. 1. Marret (Salmson) 45:45.6. 
Seb.: 78.802 km. Legjobb köre: 2:25. — 1500 kcm., 1, Ca-
zati (La Perle) 51:56.0. Seb.: 69.250 km. Legjobb köre: 
2.47. — 2000 kcm. 1. Hartmann (Bugatti) 52.53. Sebes-
ség: 68 km. Legjobb köre: 2:28. Sebesség: 81.000 km.— 
Versenykocsik: 1100 kcm. 1. Boucly (Tony) 45:56. — 
1500 kcm. 1. gróf Czajkovszky (Bugatti) 46:00. — 2000 
kcm, 1. Caisson (Bugatti) 44:28. — 3000 kcm. 1. Dreyfus 
(Bugatti) 39:41. Sebesség: 92.285 km. 2. Lamachi (Bu-
gatti) 42:11. Leggyorsabb kör: Dreyfus 2:10. Sebesség: 
92.216 km. Hartmann köreredménye, összehasonlítva a 
többiekkel, egészen elsőrangú. 

A sportvilág szenzációja, hogy Stuck április elején 
3 kocsival leutazik Szicíliába és Austro-Daimler-en indul 
a Targa-Florión. Igen örvendetesnek találjuk az osztrák 
gyár elhatározását, mégis az a nézetünk, hogy Stuck 
nem igen lesz azok között, akik elől lesznek a Targa-
Florio végeredménytábláján. Stuck egy first-class hegyi-
versenyző, de nem több órára. Az ő stílusa rövid, gyors 
hegyiversenyekre való, de egy Targa felőrli Stuck ide-
geit. Előre bocsátjuk, ez a „mi" véleményünk, lehet, 
hogy nem lesz igazunk. Targát, Floriót ma Európában 
igen kevés ember nyerhet. Az újjainkon meg tudjuk 
számlálni azokat. Divó, Campari, Minoia, Brilli-Peri, 
Varzi Acchille elsősorban, míg másodsorban Chiron, 
Williams, Borzacchini és esetleg Conelli. A Targa-Flo-
rio óriási pályaismeretet, nagy meggondoltságot és 
óriási kitartást követel meg. A legjobb három Targa-
menő ma kétségkívül „Divó, Minoia és Campari". Lesz-
nek mindig olyanok, akik egy-két körön esetleg előttük 
lesznek, de a végén egyelőre még nem. Figyeljük meg! 

A Nationaler Deutscher Automobil Club a jövő esz-
tendőben ismét egy hatalmas, többhetes túrautat rendez. 
Ezúttal a túraútból a 7. nap Magyarországon fut keresz-
tül. A német alaposságra jellemző, hogy ezidén egy 5 
kocsiból álló, úgynevezett „Prasidiumfahrt" keretében 
állapítják meg a túra útvonalát. A KMAC olyan útiter-
vet állított össze a németek számára, ami lehetővé teszi 
Csonkamagyarország jelenlegi szépségeinek és érdekes-
ségeinek megtekintését. így valószínűleg a Mátra, Bükk, 
Hortobágy és a Balatonra lesz minden koncentrálva. A 
németek multévi túráján 400 automobil vett részt. Re-
méljük, a magas kormány módját fogja találni, hogy 
ezidőre legalább a Budapest—Wien és a Budapest— 
Szent Gotthárd-útvonal, valamint a Balaton körüli utak 
kifogástalan állapotba kerüljenek. 

Elkészültek az ú j 16 literes Bugattik. A kocsival 
kapcsolatban egészen fantasztikus hírek keltek szárnyra. 
A motor hengerűrtartalma közel 5 liter. A motor két 
kompresszorral van felszerelve és minden hengerben két 
gyertya adja a szikrát. Az alváz ára 250.000 francia 
frank, ami közel 50.000 pengőnek felel meg. A kocsi 
maximális sebessége 280 kilométer, ami hihető is, hiszen 
a Lockhart-féle 4 literes kocsi sebessége szintén meg-
haladta a 250 kilométert. 

Stuck von Villiez leadta nevezését Európa hegyi-
bajnokságára. Egész Európa nagy várakozással tekint a 
Semmering, Turbie, Bernina, Königsaal—Yloviste és sok 
más hegyiverseny útvonalrekorderének startja elé. 

Május 10—18. között nagy automobilhét lesz Algír-
ban. Először egy nyolcórás verseny lesz, melynek felté-
telei azonosak az Angol Kocsi TT feltételeivel, majd a 
3. Grand-Prix d'Algerie, mely nem más, mint egy ver-
senykocsik számárá kiírt sebességi verseny. Az elsőben 
csak sportkocsik indulhatnak. 

Egy nagy francia gyár, mint a párisi L'Auto írja, 
mely eddig kis 1100 kcm. autómotorokat és nagy repülő-
gépmotorokat gyártott, ismét intenziven fog verse-
nyezni. 1100 és 1500 kcm., 8-hengeres, kompresszoros 
típusa 200 kilométert fut ki. Valószínűleg a Salmson-
gyárról van szó. Vezetőül „un grand champion" van ki-
szemelve. Ha nem csalódunk, „Benoist". Majd elválik. 

Ismét Ernst Udet győzött repülőgépével az Eibsee-n 
rendezett 12 körös versenyben. Az autónak, sidecarnak 
és sologépnek 8 kört kellett befutni, míg Udetnek a leve-
gőben 12 kört kellett leírnia. Udet ezúttal is behozta a 
4 kört és 7:00.4 mp-es idővel 154.116 km. átlagsebesség-
get elsőnek érkezett be, ami, tekintettel az 1.5 kilométe-
res körökre, szenzációs. Stucknak ezúttal nem volt jó 
napja, mert a vele egyvonalról indult solomotoros Georg 
Gschwilm (Rudge) egy új német tehetség és Josef Mö-
ritz (BMW-sidecar) is megelőzte. Gschwilm ideje 7:45.4, 
Möritz 7:46.6, Stucké 7:52.4 volt. 

A Badersee-Eibsee 2800 méteres téli hegyiverseny 
(12—17 százalék emelkedések) legjobb idejét ezúttal is 
Stuck (Austro-Daimler) futotta 2:54.6-os idővel, ami 
57.6 km-es átlagot jelent. A sportkocsik között azonban 
Stuck csak második tudott lenni, mert Rudi Klein 
(Bugatti, München) 3:04.8-as idővel megelőzte. Stuck 
ideje 3:22.4 volt. A 7.5 kilométeres Eibsee-síkverseny-
ben ugyancsak megelőzték Stuckot. Itt Alfréd Frhr. von 
Michel Raulino (Austro-Daimler) 5:43.6-al érte el a 
legjobb időt (78.5 km. átlag), amivel szemben Stuck 
5:48.6-ot futott. 

Az „Európa hegyibajnoksága" végleges terminusai a 
következők: 

Május 11. Zbraslav—Jiloviste hegyiverseny (Cseh-
szlovákia). 

Június 7. Feleac hegyiverseny (Kolozsvár, Ro-
mánia). 

Június 25. Cuneo—Colle della Maddalena (Itália). 
Július 12. Shelsley—Welsh Hill (Anglia). 
Augusztus 10. Klausenpass hegyiverseny (Svájc). 
Augusztus 17. ADAC—Bergrekord (Freiburg, Né-

metország). 
Augusztus 24. Mont-Ventoux hegyiverseny (Francia-

ország). 
Augusztus 24. Tátra hegyiverseny (Zakopane, Len-

gyelország). 
Szeptember 14. Semmeringrennen (Ausztria). 
Szeptember 21. Svábhegyiverseny (Magyarország). 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Az Evinrude és Johnson képviselet pompás bemutatóházat rendezett be az újlaki rakparton, a Szent Margit-szigettel 
szemben. Egyik képünk a parti házat •mutatja be a hajótesteket vízreeresztö szerkezettel, másik a vizi tutajt, 

melyen a korai nap által kicsalt motorosok már vígan készülődnek az első összecsapásra. 

Evinrude oittboard motoros siklóhajók a Duna vizén. Háttérben a Lánchíd. 
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Az Európa-hegyibajnokságban legalább 5 verseny 
kötelező. Ha kevesebb, mint 10 verseny lesz megtartva, 
úgy mindig 50 százalék kötelező. Minden versenyben az 
összosztályozás szerinti pontok számítanak. Az első 5. 
a második 4, a harmadik 3 pontot kap. Aki indult és a 
versenyt végigfutotta, 2 pontot kap, míg az, aki vala-
mely defekt folytán kiállani volt kénytelen, 1 pontban 
részesül. Egyenlő márkával kell mind a tíz versenyben 
indulni. Lehet két géppel is indulni. Ez esetben a jobb 
idő számít. Győz, akinek a legtöbb a pontja. Egyenlő 
pontszám esetén a Klausen-verseny a döntő. 

Három évre (1931., 1932., 1933.) szabályozta az 
AIACR sportbizottsága az új Grand-Prix-formulát. Ezek 
szerint azután érdemes a gyáraknak előkészülni a ver-
senyre, mert nincsenek kitéve annak, hogy elkészült 
kocsijukat, mely esetleg csak a második évre lesz telje-
sen fitt. eldobhatják. így ismét remélhető, hogy a Grand-
Prix-versenyek erősen fel fognak lendülni, éppen úgy, 
mint amikor a folytonos formulaváltozások miatt telje-
sen lejáratta azokat a AIACR. 

Terminusváltozások. A KMAC közli, miszerint az 
Osztrák-Magyar Túraút terminusa 11,. 12. és 13-ra to-
lódott. A Hungária Automobil Club június 29-én, míg 
a Délvidéki Automobil Club március hó 30-án salak-
pályaversenyt rendez. Előbbi Budapesten, utóbbi Sze-
geden. E terminusok pótlólag felvétettek a verseny-
naptárba. 

Az angol Kay Don nővére, Rita Don társaságában 
behajózott Southamptonban a Berengária gőzösre, 
mely egyelőre Newyorkba viszi. Onnan indul tovább 
Floridába. |A Berengárián van a 4000 lóerős Sunbeam 
is, amit Kay Don „Ezüst golyó"-nak nevezett el. Ugyan-
ezen a hajón ment annakidején Segrave őrnagy is. 
(Lapzártakor érkező hír szerint Kay Don szerencsésen 
megérkezett Amerikába és rövidesen megkezdi kísér-
leteit.) 

A Pécs-Baranyai Automobil Club ezévben a hazai 
sportprogrammba is intenzívebben fog bekapcsolódni. 
Május 29-én rendezi meg a PBAC a Mecsek-hegyiver-
senyt, mely a Rácváros—abaligeti műút 0.3 kilométer-
kövétől a 7.5-ig, tehát 7.2 távon kerül lebonyolításra. ALkal-
munk volt a pompás utat a mult évben megtekinteni, 
melyről megállapítható, hogy egyike a legszebbeknek. 
Sikeres rendezés esetén a versenyt a KMAC 1931-ben 
a pontszerzőversenyek sorába is fel óhajtja venni. A 
baranyai versenyek clouja a Somogy—Baranyai Nagy-
díj lesz, melynek terminusa július 20. Ez egy lezárt pá-
lyán circa ű.20 km. távon lefutandó sebességi verseny 
Pécs és Kaposvár között. Végre egy verseny, amit nél-
külözünk. A Budapest—hatvani távon rendezett TTC 
100 kilométeres verseny megszűnése óta nélkülözünk ha-
sonló versenyeket. Éppen ez volt, ami eddig hiányzott. 
Reméljük, itt azután gyors menőink kitombolhatják ma-
gukat. A fenti két versenyen kívül még rendeznek a pé-
csiek egy salakpálya-versenyt, amelynek dátuma még 

bizonytalan. Az eredeti szeptember 14-ikét a PBAC a 
TTC-nek engedte át, ennélfogva a terminus fixirozása 
még csak a jövőben ilesz elintézve. Őszinte örömmel tölt 
el minket a pécsiek munkája, akiket a mult évi húsvéti 
versenyünk alkalmával volt szerencsénk megismerni. 
Komoly, hozzáértő és ambiciózus emberek állanak az 
egyesület élén és biztosak vagyunk benne, hogy munká-
jukat siker fogja koronázni. 

f AUTOMOBIL i 
Szini János hites törv. autószakértő. Igaz örömmel 

regisztráljuk a fenti tényt. Szini János régi ember a 
magyar automobilizmus terén. Hosszú ideig volt az autó-
csapatnál, majd leszerelvén, a Magyar Általános Gép-
gyárhoz került, mint titkár, amikor pedig a Daimler-
konzern kivált a MÁG-ból, Szini János is az Austro-
Daimlerékhez került, ahol ma az eladási osztály igaz-
gatója. Amellett, hogy tökéletes szakember a motor 
terén, a volánnak is nagymestere. Szebbnél-szebb hegyi-
versenyeredményei méltó jutalmául Magyarország 1928. 
évi „sportkocsi-bajnoka" lett. Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét a fenti körülményre és ha az automobilszakmá-
val kapcsolatban valamelyes ügyes-bajos dolguk merül 
fel, forduljanak bizalommal Szini Jánoshoz. Címe: Bu-
dapest. Semmelweis-utca 23. I. 5. Telefon: Automata 
883—84. 

Megérkezett Budapestre az első Lancia-Dilambda. 
Ezúttal elmondhatjuk, hogy nem vagyunk Balkán. Ide is 
eljutott a Lancia-Dilambda. Alig 3—4 hónapja került 
nyilvánosságra a turini gyár pompás produktuma és 
már itt van az első alváz. Az első Dilambda-alvázat, 
mint tudjuk, Bethlen István gróf, Magyarország minisz-
terelnöke vásárolta és a kocsi karosszériáját Nagy Géza, 
a hírneves karosszéria-konstruktőr itt Budapesten fogja 
megépíteni. Bár tudott dolog, hogy egy kész automobil 
100 százalékkal többet mutat, mint egy alváz, amit kü-
lönösen a laikus nem tud értékelni, a Dilambda-alvázról 
elmondhatjuk, hogy így is sejtetni engedi a kocsi első-
rangú alakját. Minden, ami a kocsin található, az töké-
letes, minden a legutolsó detailig ki van dolgozva. Igazi 
európai mestermunka a Lancia-Dilambda. Az alváz 
megtekinthető a budapesti vezérképviseletnél (DietI 
Hubert V.). 

Bizalom és autóvásárlás! A különféle automobil-
márkák részére a legnagyobb és leghangosabb reklám 
sem szerezheti meg mindaddig az elismerést és a bizal-
mat, amíg kézzelfogható eredmények, meggyőző teljesít-
mények nem igazolják s méltókép ki nem elégítik a kö-
zönség várakozását. A Mercedes-Benz 2 literes „Stutt-
garf'-típusú gépkocsik iránti bizalmat megalapozták és 
folytatólag alátámasztják az igen nehéz és nagy inter-
nacionális megbízhatósági túrautak ragyogó eredmé-

A V I L Á G S I K E R Ű A N G O L 

motorkerékpárok hódítanak és terjednek, mert tökéletesek 
— — 

BRUCK NÁNDOR ÉS FIAI BUDAPEST VI, JŰKAI-U. 21. TEL.: AUT. 114-46 
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SÜRGÖNYCÍM: ANGLODANUB TEL.: A. 257-58, 273-65, 214-51 

A n g l o - D a n i t b i a n L l o v 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 ü s 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 

MODERN 
keveset használt 

AUTÓK 
nagy 

választékban 

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

A Z A N G O 

CALTHORPE 
L felülvezérelt motoikerékpárok minősége, 

élettartania és gazdaságos fogyasztása utol-
érhetetlen. — Prospektus díjmentes. — Elő-
nyös feltételek — Állandó alkatrészraktár. 

KLEMENTZ És TÁRSA, oki. m é r n ö U ^ l á c M i t c ^ ^ ^ l J 

Í M e . foltos eegyenl 

DUNLOP 
pcuxcé&oidot vegyenf 

Vezérképviselet SCHWEITZER J Ó Z S E F ES FIA Vezérképviselet 

Telefon: Automata 292-36 S z a b a d s á g - t é r I S . ( T Ő Z S d e p a l o t a ) Telefon: Automata 296-46 
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mindenk i 

t u d j a , h o g y 

mi 

javítunk autót. 
NEBII = SZIRMA V = Y I I I S X 

Automobil Ipari R. T. autójavítóiizeme 
B u d a p e s t , VI., Lehel-utca 17a. 

l l l l llll 

Átmeneti kabátok 
Esőkabátok 

Hó- és sárcipők 

CJemefy 
IV, Váci-utca 9. sz. 

INI llll 

Amatőrök egyet len magyar s z a k l a p j a a 

i F O T Ó M Ű V É S Z E T I i 
• S H Í R E K 1 1 1 1 

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

ELÖFIZETESI ARA EGÉSZ ÉVRE 10 P, 
EGYES SZÁM ARA I PENGŐ, M. A 0. SZ. 
T A G J A I K E D V E Z M É N Y E S ÁRON, 
4 P E N G Ő É R T K A P J Á K A L A P O T . 

ELÖFIZETESEKET ELFOGAD A KIADÓ-
HIVATAL BUDAPEST, V., DOROTTYA-U. I 

Mutatványszám 1.10 P beküldése ellenében. 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest, 
VIII., ThékEndre-u. 15. Tel.: J. 303-45. Alapítva 1903 
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nyei, a bel- és külföldi szépségversenyek számtalan, 
rendkívül értékes győzelme, a többezer tulajdonos köré-
ből szinte naponta érkező elismerő levelek tömege. Ily 
körülmények közt könnyen érthető lesz, hogyan emel-
kedhetett az elmúlt esztendőBen, a rendkívül kimélyült 
gazdasági krízis ellenére is, a Mercedes-Benz-eladás 
— az elmúlt évi konzumhoz képest — 20 százalékkal. 
A gépkocsit vásárló közönség részére csak egy j ó ta-
náccsal lehet szolgálni: A gép kiválasztásánál mérték-
adó tényező nem lehet kizárólag az ár, hanem elsősor-
ban az ellenértékre nézzünk s vizsgáljuk meg lelkiisme-
retesen és komolyan, hogy az árért nyújtott ellenszol-
gáltatás és ellenérték bizalmunkra mindenképen érde-
mes-e? Ne határozzuk el magunkat autó vételére, míg a 
2 literes Mercedes-Benz-autót ki nem próbáltuk s a meg-
bízhatósági referenciákat be nem szereztük. 

Egy szomorú statisztika. Az alantiakban adjuk 
hazánk gép járműá l lományának pontos adatait 1930 ja-
nuár hó végén., A statisztika, melyet a Magyar Királyi 
Központi Statisztikai Hivatal bocsájt havonta rendelke-
zésünkre, igen elszomorító képet mutat a magyarországi 
állapotokról. A 30.000-res határt úgylátszik sohasem ér-
jük el, mert újabban a forgalomban lévő gépjáróművek 
száma nemhogy növekedne, hanem ellenkezőleg, állan-
dóan esik. A tulajdonosok ugyanis gépeiket a nehéz 'vi-
szonyokra való tekintettel, sorba leállítják. Ugyanilyen 
sorsra kerülnek azok a gépek is, amelyeket a képvisele-
tek visszavesznek és kivonnak a forgalomból. A mult év 
decemberében 97, az újesztendő januárjában 54 darab 
járművel van kevesebb forgalomban. Járműál lományunk 
ma 29.363 darab. Reméljük, a tavaszi üzletkötések végre 
meg fogják hozni a várt 30.000-res határon valói átjutást, 
ha ugyan a leállítások mérve nem fog állandóan növe-
kedni. I t t adjuk az utolsó pontos kimutatást: 

1929 1930 
december január 

Összesen Bpesten Összesen Bpesten 

Személykocsik 11.552 5.953 11.570 5.931 
Bérautók 1.741 1.278 1.736 1.286 
Autóbuszok 690 307 686 308 
Teherkocsik 4.401 2.271 4.400 2.277 
Egyéb kocsik 668 471 671 474 
Gépkocsik összesen 19.052 10.280 19.000 10.276 
Motorkerékpárok 10.365 4.994 10.363 4.963 
Géperejű járművek 

mindössze: 29.417 15.274 29.363 15.239 

A Goodrich-pneumatikok ú jabb nagy sikere. Nem 
mulaszthatjuk megemlíteni, hogy Szmick Viktor és 
Wolfner László, akik január hó folyamán, mint tudjuk, 
résztvettek a rigai és a montekarlói csillagtúrán, kocsi-
jukon ismét a mul t évben is oly jól (bevált Goodrich-kö-
penyeket használták. Bár az előbbin , csak az 5-ik, az 
utóbbin pedig a 10-ik helyet tudták biztosítani, a pneuk 
szempontjából győzelmük teljes volt, A hatalmas távo-
kat ugyanis: Budapest—Riga, Tallin—Montekarló és 
Montekarló—Budapest minden defekt nélkül tudták ab-
szolválni és az átlagsebességük mindenkor a maximális 
volt. Az erőltetett menetben megtett sokezer kilométer 
élénk bizonyítékát képezi a már oly sokszor hangozta-
tott Goodrich-pneumatikok elsőrangú voltának. Ügy 
Wolfner, mint Szmick Olyan .szakemberek e téren, hogy 
ha ők, akik igazán minden érdekeken felül állanak, 
Goodrich-pneut szereltek fel kerekeikre, azt csak azért 
tették, mert tökéletesen meg voltak vele elégedve. 

A Pannónia Automobil Club nagy érdeklődés mellett 
tartotta február 16-án tisztújító közgyűlését Székesfe-
hérvárott. A klub elnöke Széchenyi Viktor gróf lett. A 
megválasztott tisztikarban a város és a vidék értékes 
személyiségei adtak egymásnak találkozót, örömmel üd-
vözöljük a Pannónia Automobil Clubot és felkérjük, hogy 
a vezetőségében ülő befolyásos személyekkel hasson 

oda, hogy Székesfehérvár dicső városában a sportszel-
lem kissé megerősödjön. Mert, ha egy olyan város, ahol 
100.000 pengőket vasalnak be a rajtuk keresztül futó 
automobilistákon és motorkerékpárosokon, annyira 
sportellenes, hogy még a lapunk által rendezett húsvéti 
triál résztvevőit is megsarcolja és ismételt kérvényeket 
elutasít a ránk kirovott kövezetvám elengedésére vonat-
kozólag és a végén az adóbehajtó végrehajtót küldi a 
sportért sokat áldozó és a közérdekeket szívén viselő lap 
nyakára, ott a sportszellem igen gyenge lábakon állhat. 
Erre csak az a megjegyezni valónk, ha egy város csak 
a kövezetvámokból tudja fenntartani létét, annak 
alapja, pacára, hogy koronázóváros, igen gyenge lehet. 
A sportszellem hiányának Székesfehérvárott különben 
élénk bizonyítéka, hogy a magyar sport „nagyjai" közül 
Székesfehérvár még talán i senkit, vagy igen keveset 
adott a hazának. Kétpengős kövezetvámot azonban igen. 

Lovag Haupt IKároly annak közlésére kér fel ben-
nünket, hogy ezidőszerint az egybeolvadt Austro-Daim-
ler—Steyr—Puch-konzernnél boldogítja az automobil-
vásárló közönséget Felkéri tehát mindazokat, akik üz-
leti ügyben óhajt ják felkeresni, hogy a Liszt Ferenc-
téri bemutatóhelyiségben rendelkezésükre ál l . 

A Fabrique Nationale D'Armes de Guerre Liége 
magyarországi vezérképviseletének 1930. évben 

rendezendő F. N. bajnoksági verseny feltételei 
Az FN-gyár magyar országi vezérképviselete, Hal-

mos1 Testvérek, Budapest (V., Szabadság-tér 18.) az 

1930-as évre, kizárólag magyar állampolgárok részére 

FN-motorkerékpárbaj nokságot ír ki, úgy szóló, mint ol-

dalkocsis motorkerékpárok részére. I. Nevezés. Az FN-

hajnokságban indulóknak az álképviseletnél, vagy pedig 

a vezérképviseletnél', Budapesten beszerezhető két neve-

zési íven kell nevezniük. Ez alkalommal bejelentendő a 

nevező neve, 3akása, az FN-motorkerékpár forgalmi szá-

ma, típusa és. hozzávetőlegesen az eddig lefutott km-táv, 

stb. Nevezési dí j nincs. I I . Értékelés. Az FN-bajnokság 

minden versenyzője tetszés' szerint indulhat az év folya-

mán az esetenként megjelölt pontszerző versenyeken. A 

versenyen elért helyezéséről a birtokában levő kétféle 

(magyar és francia) eredménylap»kon. tartozik azonnal 

értesíteni a rendezőbizottságot (FN^képviselet). Ezen 

eredménylapokat a versenyt rendező klub által hitelesít-

tetni kell, megfelelő helyen. I I I . Az FN-bajnokságban 

résztvevő versenyzők eredményének értékelése pontozás 

útiján történik és első az, aki' a legtöbb pontszámot éri el 

az év folyamán. IV. Az FN-motorkerékpárbajnokságok 

pontszerző versenyeknek számítanak a Magyarországon 

rendezett összes országúti, (megbízhatósági versenyek. A 

pontozás a „Motoros" és „AutomoibilrMotoirspoirt" című 

lapokban lesz közzétéve, V. Egyenlő pontszám esetén az 

oldalkocsis1 és Iszóllómotorkerékpárok közül a szóló, 500-as 

és 350-es motorkerékpárok holtversenyénél pedig a 350-es 

a győztes. VI. FN-motorkerékpárbaj nok csak az lehet, 

akiinek pontszáma minimálisan 25 és legalább kétezer lett 

eteő helyezett. VI I . Fent .megállapított előírás szerint 

győztesnek minősített versenyző az „1930-as év FN-

motorkerékpárbajnoka" címet nyeri, valamint a helyezés-

nek megfelelően a következő díjakat: 

1. díj egy drb új, 1930. típusú 350 kcm-es FN-motor-

kerékpár ; 

2. díj egy oldalkocsi; 

3. díj egy 6 volt 30 wattos Bosch-világítás. 

V I I I . Minden nevező automatikusan részt vesz az 

FN-gyár által rendezett „Trophée InternationaF-ban. 
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melynek díjai 5 darab 500 kcm-es FN speciál versenygép. 
Ezen motorkerékpárok Európa 5 legjobb eredményt elr 
ért amateur FN-menője közt lesz kiosztva. Ha a magyar-
országi FN-bajnok lenne az egyik győztes<e az FN 
„Trophée International"-nak, úgy az FN-gyár díját, a 
speciál 500-a® motorkerékpárt nyeri és a bajnokság má-
sodik helyezettje kapja a 350 kcm-es FN-motorkerék-
párt, a harmadik helyezett az oldalkocsit, a negyedik a 
Bosoh-világítást. IX. Óvás esetén első fokon az FN-baj-
nokság re ndezöbi zottsága és másodfokon a Királyi' Ma-
gyar Automobil OMb sportbizottsága' dönt 

Néhány szó az autóbuszokról. Akik még visszaem-
lékeznek a régebbi időkre, azoknak élénk képzeletében 
vannak a folytonos villamosvasúti mizériák. Nem is 
olyan régen, a háború előtt, majd alatta és röviddel 
utána szinte naponta megtörtént, hogy egyes kocsikat 
ki kellett vonni a forgalomból, mert elromlottak. Hála 
Istennek, ez a bai megszűnt. Elromlott villamoskocsit 
már szinte évek óta nem láttam. Jele, hogy a villamos-
társaság, vagyis a BESzKÁRT jól van vezetve. Nem áll 
azonban ez az eset, úgylátszik, a Fővárosi Autóbusz-
üzemre. Az utóbbi időben szinte napról-napra kínos ese-
tek játszódnak le a főváros utcáin. Nagy csoportosulás 
közepette áll egy hatalmas kék autóbusz és a közönség-
nek meg kell szakítani útját, mert a kocsit kivonják a 
forgalomból. Az esetek az utóbbi időben igen gyakoriak 
és felette gyanúsak". Ezek az esetek semmiképen sem 
vetnek jó fényt az Autóbuszüzemre, mert a kocsik jók. 
A kocsik Mercedes-Benz-licenszek, ' amelyeket a kitűnő 
és preciz munkájáról elismert MÁVAG készít Budapes-
ten. Nem akarjuk a MÁVAG-ot védelembe venni, de 
ha csak azt említjük meg, hogy a közelmúltban a Benz-
Mercedes-gyár maga is 50 darab alvázat rendelt Buda-
pesten, az azt hiszem, többet beszél minden dicsérő szó-
nál. Itt a hibát másban kell keresni. Az utóbbi hetekben 
tanulmányutakat tettem az autóbuszokon. Igyekeztem 
közel ülni a vezetőkhöz és figyeltem a munkájukat. 
Mondhatom, elrettentő dolgokat láttam. Olyan kapcso-
lásoknak és olyan kuplungbeeresztéseknek voltam szem-
tanuja, hogy az a szegény motor ha sírni tudna, jajve-
székelése elhallatszana egészen Untertürkheimbe. Meg-
állapítottam, hogy a vezetők 90 százaléka nem tud kap-
csolni és azok. akik tudnak kapcsolni, azoknak a fele 
nem tudja, mikor kell kapcsolni. A vezetők legjava be-
vágja a magasabb sebességeket, anélkül, hogy megvárná, 
amíg a motor kellő fordulatszámra emelkedik. Megesik, 
hogy a motor fordulatszáma, ezt különösen a hegymene-
teknél észleltem, annyira visszaesik, hogy a motor a szó 
szoros értelmében rángat és kínlódik. Hogy azután a 
belső részek, valamint a kuplung mit szenved ilyenkor, 
arról jobb nem beszélni. A magyar soffőrnek, kevés ki-
véteHel, mániája a direktsebesség. Nézetük szerint, az 
nem autó, amelyik a direkttel nem veszi az emelkedése-
ket. így azután nem azt nézik, hogy hol és mikor kell 
kapcsolni, illetve visszakapcsolni, hanem azt. hogy men-
nél hamarább benn legyenek a direktben. Ennek pedig 
csak az Autóbuszüzem vezetősége, illetve az oktatók az 
okai, akik kocsira engednek hiányos kiképzéssel és hoz-
záértés nélküli vezetőket. A laikus mindezeket nem 
tudja, az csak azt látja, hogy a kocsik minduntalan meg-
állanak, felmondják a szolgálatot és a közönségnek meg 
kell szakítani útját, mert a kocsit kivonják a forgalom-
ból. Igazán ideje volna már. hogy az autóbuszvállalat, 
saját érdekében, jobban ügyeljen arra, kit ültet kocsira. 
Itt nemcsak a székesfőváros millióiról van szó, hanem a 
magyar ipar becsületéről is. 

* 

Háromszoros éljen! Ismét megvalósult egy idea, 
ami az Automobil-Motorsport-Turizmus hasábjain ilátta 
meg először a napfényt. Ezúttal az ominózus Retek-

utcai szemétláda-sétányról van szó. Már a mult év 
őszén először a Forgalmi hírek között, később Nagy 
Pál Sándor: „A Retek-utca" cimű cikkében mutattunk 
rá arra a lehetetlen állapotra, ami a nagyforgalmú Re-
tek-utcában fennáll. Már akkor kértük, hogy a teljesen 
felesleges utca közepén lévő sétányt távolítsák el, 
mert arra semmi szükség sincs. Akciónk nagy vissz-
hangra talált, hiszen még a Retek-utca környékének 
lakóitól is kaptunk köszönő leveleket. Ajánlatunkat az 
illetékes körök úgylátszik megszívlelték, mert a közel-
múltban lefektetett világítás oszlopait már olyan érte-
lemben ásták be, amiből következtetni lehetett a sétány 
mielőbbi elbontására. A nagy esemény tényleg bekövet-
kezett. Március 10-én kezdték meg a munkálatokat, 
amelyek eredményeképen a Retek-utca 2—3 métert 
nyer szélességben. Most már csak az a méltányos kí-
vánságunk, hogy a Florida-kioszk előtti részen tiltsák 
el az automobiloknak és taxikocsiknak az út mindkét 
oldalán való parkírozást, ami az utca szélességéből 
szintén igen sokat von el'. Ez azonban már nem a 
városi mérnökökre tartozik, hanem a közlekedési rend-
őrségre. 

MOTORKERÉKPÁR 

Az új Amal-légszűrő. Míg a modern automobilokon 
jóformán kivétel nélkül megtaláljuk a légszűrő-beren-
dezést, addig a motorkerékpárokon ez még ma is ritka-
ságszámba megy. A légszűrő üdvös hatása ma már vi-
tán felül áll, hiszen a gyárak által végzett kísérletek 
mellett a mindennapi használat eredményeképen kiala-
kult vélemény is azt bizonyítja, hogy használatuk által 
a hengercsiszolás lényegesen hosszabb megtett táv 
után válik csak szükségessé. A hengercsiszolás kellemet-
lensége pedig nemcsak annak költséges voltában rejlik, ha-
nem — kényes és nagyarányú javítás lévén — a g^o huza-
mosabb ideig való leállítását vonja maga után. Hosszas 
kísérletek után sikerült most az angol Amal-gyárnak 
(Amac, Binks, B. & B.-konszern) olyan légszűrőt kons-
truálnia, amely az iránta támasztott sokoldalú követel-
ményeknek tökéletesen megfelel és így valóban nélkü-
lözhetetlen részét képezi a modern motorkerékpárnak. 
A légszűrőnek ugyanis nemcsak abszolút hatékonynak 
kell lennie, hogy a levegőben szálló finom port, — amely 
a motorba bekerülve és az olajjal összekeveredve, csi-
szolja a hengerfalat, — kiszűrje, hanem egyszermind 
nem szabad akadályt képeznie a szívásnak. Az Amal-lég-
szűrő gondos kísérletek eredményeképen közel 95 szá-
zalékos tisztító hatásfokkal dolgozik és túramotorkerék-
pároknál egyáltalában semminemű fékező hatással sin-
csen a beszívott levegőre. A légszűrő berendezése áll egy 
igen finom szövésű selyemből, amelyet fémház takar és 
egy biztonsági szelepből, Imelynek célja, hogy az érzé-
keny selyemszűrőt a motor esetleges visszalövéseitől 
megóvja. A pompás külalakú szűrőberendezés minden 
Amal-karburátorra azonnal rászerelhető, másfajta vagy 
régibb típusú porlasztókra pedig megfelelő és a képvise-
letnél raktáron lévő toldalékdarabok közbenjöttével erő-
síthető fel. Alkalmunk volt a közelmúltban az Amal-
légszűrőt saját motorkerékpárunkon kipróbálni, amikor 
is kitűnt, hogy az új Amal-karburátoral együtt felsze-
relt légszűrő minden átállítás és komplikáció nélkül 
azonnal kifogástalanul működött. Talán felesleges is 
megemlíteni, hogy lassúbbodást vagy megelégedést a 
felszerelt 'szűrő a legkisebb mértékben sem okozott. Az 
új Amal-légszűrőt és a különféle kivitelű Amal-porlasz-
tókat, valamint forgattyús gázszabályozókat a legna-
gyobb választékban megtalálhatjuk a vezérképviseletnél, 
a motoros körökben elsőrangú hírnévnek örvendő Biró 
Jenő cégnél (Budapest, IV., Jókai-tér 2.) < 
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Franciaországban megalakították az első motor-
kerékpáros századot. A század 80 drb nagy Renée-Gilletr 
sidecar'oól ál. Minden század 4 alcsoportra oszlik. A csapat 
állomáshelye Lyon, első parancsnoka M. Causans lett. 
A motorkerékpáros osztagokat muníció- és géppuska-, eset-
leg csapatszállításokra fogják felhasználni. 

Az „Automobil-Motorsport-Turizmus" húsvéti tri-
áljának versenyfeltételeit a KMAC sportbizottsága jóvá-
hagyta. A részletes feltételek a közeli napokban már meg 
is jelennek. A verseny ezúttal, tekintettel a nehéz gazda-
sági helyzetre, csak kétnapos, de ebbe a kétszer 24 órába 
tömörítve vannak az angol' és nemzetközi hatnapos verse-
nyek összes próbái. A verseny díjazása ezúttal is, hason-
lóan a multéviekhez, pazar lesz. Az összes kategóriagyőz-
tesek, valamint a második és harmadik helyezettek ezüst 
emléktárgyakat és hatalmas ezüst serlegeket kapnak. Az 
eddig megrendezett Húsvéti Triálokon bebizonyosodott, 
hogy a verseny díjazása mindig kiemelkedik az esztendő 
többi motorkerékpárversenyei között és sehol sem hono-
rálják a versenyzők tudását olyan mértékben, mint azt a 
Húsvéti Triál rendezősége biztosítja. Felhívjuk ezúton is 
az összes motorkerékpárversenyzőket, hogy már most ké-
szüljenek a versenyre, hogy mennél eredményesebben sze-
repelhessenek. A versenyfeltételek a közeli napokban az 
összes licence-el biró vezetők részére kézbesítve lesznek. 

A Méray motorkerékpárgyár r.-t. íezúton is értesíti 
a Méray-motorkerékpártulajdonosokat, hogy a Dorottya-
utca 3. szám alatt alkatrész- és felszerelési raktárt rende-
zett be, úgy hogy minden Méray-tulajdonos az összes JAP , 
vaiamint a sebességváltó alkatrészeket ott megtalálhatja. 

A Varsói Autombil Club február végén téli meg-
bízhatósági motorkerékpár-versenyt rendezett, amelyen M. 
A. Funkievitz (500 kcm. ohv. F. N.) 28 induló között az 
abszolút első helyet foglalta el. 

Ariel—Bauer—Deményi. Legutóbbi számunkban 
foglalkoztunk az Ariel-gyár budapesti képviseletével. A 
cikkre vonatkozólag a Deményi és Tsa cég a következő 
sorok közlését kéri: „Téves az az állítás, mely szerint 
mi az Ariel-gyárnak 300 gép eladását garantáltuk. Tény 
az, hogy az eddigi, itteni képviselettel a gyár nem volt 
megelégedve és a vezérképviseletet nekünk — és ugyan-
akkor két másik cégnek — felajánlotta. Ennek alapján 
mi az Ariel-gyárral Londonban a kiállításon meg is ál-
lapodtunk." Fenti soroknak a sajtótörvény értelmében 
készséggel helyt adunk, áll ításainkat ennek dacára fenn-
tartjuk. Alkalmunk volt tüzetesen betekinteni az Ariel-
gyár levelezésébe, amelyet a Bauer-céggel folytatott. 
Ebből csak megelégedést vettünk ki a budapesti képvise-
lettel szemben. Ha tehát mégis más nyerte el az Ariel-
gyár budapesti képviseletét, az nem történhetett meg 
másként, minthogy az eddigi cég ajánlatát 'túllicitálta, 
ami nézetünk szerint kimeríti azt a kritériumot, mely 
szerint Bauer Józseftől a Deményi-cég az Ariel-képvise-
ietet elvette. Megsugjuk, hogy volt más is, aki írt az 
Ariel-gyárnak a képviselet ügyében. Igazán kíváncsiak 
vagyunk, hogy mikor szűnnek meg már ezek a háború és 
forradalmak szülte erkölcsök a magyar kereskedelem-
ben. Őszintén szólva ez egy elszigetelt jelenség, ami ná-
lunk csak az automobil-, de különösen a motorkerékpár-
szakmában divik. A l ig pár napja Rotholcz Frigyes mér-
nök tudatta velünk, hogy a Majláth-cégtől kivált Ur-
bach László az amerikai Indian-képviselet után érdeklő-
dött odaát. A yenkik azonban bármilyen jó üzletembe-
rek, tudatták Urbach Lászlóval, hogy ha Indiánt akar 
venni, forduljon Rotholcz Frigyeshez. Felhívjuk a mo-
torkerékpárkereskedőket, hogy kész örömmel szolgálunk 
egészen kitűnő „képviseletekkel", csak be kell vezetni 
őket. Vannak azok is olyan jók, mint az Indián, vagy az 
Ariel. Egyet azonban már megtanulhatnának: Ne törőd-
jünk azzal, amivel már más cég foglalkozik, hagyjuk a 
megélhetését. Majd, ha az illetők maguk kijelentik, hogy 
nem kívánnak foglalkozni tovább a képviselettel és ezt 
tudatják a gyárral, úgy szabad az út. Lehet megegyezés-
sel is képviseleteket szerezni. 

A Raleigh-gyár is beáll a versenyző gyárak közé. 
Mint Londonból értesülünk, Donowan, a híres régi mo-
torkerékpárversenyző, aki már sok-sok világrekordot 
állított fel a Brooklandon, két vesenymotort konstruált. 
Ügy a 350, mint az 500 kcm. motor ohv. elrendezésű. 
A gyár most megállapodást létesített Tom Bullussal, 
Williamssel és még néhány ismert angol vezetővel, 
akik az idei angol TT-én már Raleigh-színekben álla-
nak starthoz. A Raleigh-gyár egyébként kihozta új 
300-as Sturmey-Archer-motorral szerelt gépét, mely, 
dacára nagyobb hengerűrtartalmának, ugyanannyiba 
kerül, mint az eddigi 250 köbcentiméteres. A motor o'l-
daltvezérelt. 

Az ú j ohv. D-RAD egyik szenzációja a ónémet mo-
torkerékpáriparnak. A gyár 125 kilométert garantál a 
szériamodelleknek, amelyek fékpadon jóval nagyöbű telje-
sítmény leadására képesek, mint a régiek. Az eddigi 
AVUS-próbákon a gé|p maximális sebessége 156 km volt. 
Mint hírlik, a három D-RAD-gyári menő, Seelos, Pri-
bilszky és Pclster az összes idei nagy versenyeken starthoz 
állanak D-RAD-on. 

Megjelentek a BSE „Grand-Prix" feltételei. A ver-
senyhez méltóan Budapest székesfőváros színeivel éke-
sített BSE-címerrel jelentek meg kis füzet tormájában 
a II. Magyar Nagy Díj feltételei. A verseny terminusa 
április 13-ika, reggel 8 órai kezdettel. Az útvonal a 
régi. Egy kör kerülete 2750 méter. A kategorizálás 
megegyezik a multévivel. 175, 250,, 350 és 500 kcm. solo-
motorkerékpárok, 350 és 600 kcm. 'oldalkocsis motor-
kerékpárok. A verseny hasonlóan a multévihez, 3 cso-
portban lesz lebonyolítva. Először a 175—250, utána a 
350—500, majd az oldalkocsis kategóriák startja kö-
vetkezik. A táv a 175—250 kcm., valamint az oldalko-
csis kategóriákban 40 Jcör (110 km.), míg a 350—500 
solo-kategóriákban 60 kör (165 km.). A versenyre a 
rendezőség időlimiteket állapított meg, amelyek el nem 
érése a versenyző kiesését jelenti. Az időlimitek a kö-
vetkezők : 

Solo 175 kcm. 
Solo 250 kcm. 
Solo 350 kcm. 
Solo 500 kcm. 

Sidecar 350 kcm. 
Sidecar 600 kcm. 

70 km. átlagsebesség 1:34:17.3 
75 „ „ 1:28:00.0 
80 „ „ 2:03:45.0 
85 „ „ 1:56:28.2 
70 „ „ .1:34:17.3 
75 „ „ 1:28:00.0 

A verseny fővédnökségét Magyarország kormány-
zója, nagybányai vitéz Horthy Miklós vállalta el, míg a 
védnökök között ott talál juk közéleti nagyságaink leg-
javát, ami már egymaga is garantálja a verseny töké-
letes sikerét. A rendezés és előkészítés nagy munkáját 
a BSE kipróbált motorszakosztálya, élén Kovácsházy 
Vilmos, valamint Kazinczy Gábor elnökökkel, Szántó 
László titkárral, valamint Leitgib Jánossal, p BSE fő-
titkárával végzik. Remélhető, hogy ezidén munkájukat 
ismét a legteljesebb siker fogja koronázni. 

147 kcm-es 

300 kcm-es 

Villiers 950 
Jap 1320 

p e n g ő 

p e n g ő 

175, 250, 350 Villiers, 300, 350, 500, 750 Jap, 300, 350, 600 
Blackburne, 500 ísturmey-Archer típusokról kérien irlegiiéketl 

MARTINÉK KÖZRAKTÁR-UTCA 24. SZ. 
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• Turisztikai tanácsadó # 
Soós Zoltán, Kecskemét. Kérdés: A Felvidéket 

szeretném megismerni. Kérem, mi ma a legmegfelelőbb 
útvonal a Magas-Tátrába? 

Felelet: Megkerestük Delmár Waltert, aki a leg-
utóbbi években nagyon sokszor volt a Magas-Tátrában. 
Ő az alábbi útvonalat volt szives megjelölni, mint ma 
a legalkalmasabbat: Budapest—Vác—Drégelypalánk 
(magyar vám)—Ipolyság (Sahi)—csehszlovák vám. 
Hontnémeti. I t t jobbfelé, mert balra Selmecre visz az 
út. Korpona—Zólyom—Besztercebánya—Óhegy—Stu-
reci-hágó (1038 m.)—Rózsahegy (Ruzomberek)—Liptó-
szentmiklós—Csorbafalu. Innen balra nagyon szép ú j út 
visz fel a Csorba-tóhoz. Csorba-tótól Hági—Tátraszép-
lak—Tátrafüred — Tátralomnic — Matlárháza—Zjár — 
Javorina és át Lengyelországba, Zakopanéba. Innen ok-
vetlen meg kell nézni a Halas-tót (Morskie-Oko).'Zako-
panéból vissza Tátralomnicra, majd Poprád—Vernár— 
Grenic—Murány—Tiszolc—Rimaszombat—Losonc —Ba-
lassagyarmat—Vác—Budapest. A cseh vizűm 5.80 pengő. 
A penzióárak ma Csehszlovákiában napi 60 cseh korona 
(10 pengő), de még ennél olcsóbban is lehet kapni ki-
sebb helyeken jó ellátást szobával együtt. 

Csendes István százados, Sopron. Tüzér-laktanya. 
Kérdés: A húsvéti ünnepek alatt egy kisebb túrát sze-
retnék tenni, melynek iránya Velence és a többi tenger-
parti fürdőhely. Miképen juthatok Velencébe, a hegyi 
j tak kikerülésével. Milyen, Felsőolaszországot magában 
foglaló j ó autótérkép van? 

Felelet: Olyan útvonal, ami minden emelkedéstől 
mentes, nincs le az Adriához., Nézetem szerint a legké-
nyelmesebb és legjolbb, ha Wienerneustadton, illetve 
Klagenfurt—Villach—Tarvison keresztül fut le Mes-
trébe. Ez a vonal, eltekintve néhány helyi emelkedést, 
majdnem síknak mondható. Előnye, hogy fővonal és az 
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utak kevés kivétellel jó állapotban vannak. Áll ez külö-
nösen Klagenfurttól délre. Lehetne Jugoszlávia felé is 
menni. Ez esetben csupán a Karsztot kell megmásznia. 
Ezen az úton lényegesen kevesebb ideig van az ember 
a hegyek között, de az én véleményem szerint inkább 
megyek Ausztriában a dombos vidéken, mint Jugoszlá-
viában autóstradán. Ismétlen, a fenti vonalon lévő emel-
kedések nem számottevőek és különösen nem mondható 
róluk, hogy huzamosabb ideig elővennék a gépet. Az út-
vonal a következőképen alakulna: Sopron—Wienerneu-
stadt 33, Wienerneustadt—Semmering—Mürzzuschlag— 
Bruck a /d Muhr—Leoben 122, St. Michael—Zeltweg— 
Neumarkt—Friesach—Klagenfurt 140, Wörthersee— 
Villach—Arnoldstein—Osztrák-olasz határ—Tarvisio 80, 
S. Daniele—Casarsa—Pordenone—Sacile—Conegliano— 
Treviso—Mestre 206. Összesen: 581 km. Kényelmes két, 
esetleg nagyon kényelmes három nap. Ha Mestrebe ér, 
azonnal megrohanják az emberek és a vi lág minden 
nyelvén felajánl ják a segítséget. Ne hallgasson senkire, 
mert minden szó pénzébe kerül, hanem menjen ki egye-
nesen a vasútállomásra. Azzal szemben van hotel is, ha 
későn érkezne Mestrébe, úgyszintén jobbra szemközt van a 
legjobb és legnagyobb garage is, ahová teljes bizalom-
mal adhatja be gépét. Legjobb, ha egy boxot bérel. Az 
ára egy napra 15 líra (circa 5 pengő), de legalább biz-
tos benne, hogy senki sem piszkálja a motort és. ez meg-
éri az 5 pengőt. A vonaton I I I . osztályú jegyet váltson, 
mert az két személyre 1.80 líra, míg ugyanakkor a Il-ik 
8 líra. Az egész utazás pár percig tart. Ha olcsón akar 
bejutni Velencébe, menjen az állomástól Vaporettón. 
A gondola 15 líra. Bár romantikus, de nagyon lassú. Ne 
kérdezzen senkit, hanem menjen a vaporettóval a Szent 
Márk-térré. Onnan azután sétálva, talál magának olyan 
hotelt, ami ízlésének és zsebének legjobban megfelel. 
Előre bocsátjuk, hogy mindenütt lehet alkudni. Ami a 
Velence körüli túrákat illeti, egyedül a Lidót ajánlha-
tom. Délre a legközelebb Rimini van, de az 200 kilo-
méter. A legajánlatosabb megnézni Páduát (39 km.), 
majd vissza Mestrén át bebolyongani a tengerpartot 
Triestig. Triest—Fiume az isztriai félszigeten á t csak 75 
km. Fiúméból azután három (útvonalon jöhet haza: 
I. Fiume—Karlovac—Zágráb—-Varasd—Nagykanizsa 340 
km. Ez esetben a Karszton kell átmennie. SHS-vízum is 
szükséges. Nem fővonal. I I . F iume—Ljubl jana (Lai-
bach)—Klagenfurt 206 km. Itt is kell SHS-vízum. Ha ezt 
az utat választja, úgy a kontinens legmeredekebb hágó-
ján, a Loiblpasson kell átmennie. Bár magassága csak 
1370 m., az emelkedések helyenként meghaladják a 30 
százalékot. Legkönnyebb és ez esetben teljesen elkerüli 
Jugoszláviát, ha visszamegy Triesztbe és onnan Udinén 
át Tarvisba és a már ismert úton haza. Trieszt—Udine 
70.2 km. Onnan Tarvisio 87 km. Nagyon szép út lenne 
Trieszt—Görz—Tolmein—Plezzo és a Prediipasson át 
Tarvisba. A Predilpass egészen könnyű. Ez esetben az 
egész Isonzó-frontot végignézheti, ha nem ismeri. Ami a 
térképet illeti, vegye meg a „Oarta Automobilistica del 
Touring Club Italiano"-t. Kapható a magyar Touring 
Clubban is. Az egyszerű, keménytáblanélküli kiadás a 
Jókai könyvkereskedésben (IV., Kammermayer-u.) 5 P. 
De csak az északi részt kérje. Kitűnő és nagy térkép, 
Firenze magasságától Innsbruckig, kelet-nyugati irány-
ban Grenobletól Fiúméig. Ugyanilyen jó szolgálatot tesz 
még a Svájci Touring Club által kiadott „Európa Tou-
ring" is. Ha Olaszországba utazik, feltétlenül lépjen be 
a Touring Clubba és ez esetben megkapja díjmentesen 
az Olasz Touring Club tagigazolványát. Ha ügyesen ke-
zeli, sokat takarít meg vele. ír ja meg, milyen járművel 
akar menni, akkor megadjuk pontosan az összes trip-
tique- és az azzal járó kiadásokát. Bármikor szívesen 
ál lunk rendelkezésére. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI.,Rózsa-utca 111, 
IV. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 9—2 óráig. 

Telefon: Automata 136—6A. 
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A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

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

napi 13 pengő 50 fillér 
részletfizetés mellett szállítunk 

M U M U S 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. s z á m . 

M O T O R O S O K ! TUNGSRAM IZZÓLÁMPÁKAT 

HASZNÁLJUNK! 
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R a c i o n á l i s 
g a z d á l k o d á s 

a m a i i d ő k f ő k ö v e t e l m é n y e 

A k i h a t a l m a s t e l j e s í t m é n y t i g é n y e l , c s a k 

C O R D A T I C 

a u t ó p n e u t h a s z n á l j o n 

Fölerakat: Budapest, VI., Mozsár-u. 9. sz. 

Motor-
kerékpárosok! 

Figyelem! 
Mielőtt valaki a tavaszi 

szükségletét beszerezné, 

keresse fel okvet lenü l 

BIRÓ JENŐ 
motorkerékpárszaküzletét 
Ór iás i raktár , minden 

a m o t o r k e r é k p á r h o z 

tartozó a lka t részekben 

LODGE 
gyer tyák ! 
Legjobb és legmegbíz-

hatóbb úgy a verseny-

ben, mint a t ú r ákon ! 
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Aki 10 pengő árát vásá-

rol, az megkapja ingyen 

a n a g y k é p e s B i ró-

á r j e g y z é k e t ! 

> 

Bíró Jenő 
motorkerékpárszaküzlet 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 2. 

T e l e f o n s z á m : 2 8 0 - 9 6 
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