
fffrrtSM Í Ü Ú 1 4 3 

US*ROYAL~-CORD vezérképviselet: 

FERKO, Budapest, VI.,' Vilmos császár.-út 28. 

A MAGYAR TOURING CLUB HIVATALOS LAPJA 



A UTOMOBIL—MO TORSPOR T—TURIZMUS 

Zupka La jos és Fia | 
Duco authorised service station L 

w w w 

s^sak a gyári vignettával 
^ ellátott ducozás valódi 

Még nem is olyan régen egy autó lakkozása a leghosszadalmasabb és legkörülményesebb 
műveletek egyike volt. Hosszú gondos munka, egészen különös ügyesség kellett hozzá és 
az eredmény még így is nagyon kétséges volt vagy legalább is nem állott arányban a rája for-
dított munkával. Végtelen türelemmel, kézben tartott ecsettel vitték fel a festéket, a színt a 
lakkozandó részekre. Mikor ez végre készen volt, mattra csiszolták az egész felületet. És 
végül következett el a matt felület kilakkozása színtelen lakkal. Ennek a sikerülte tisztán 
a munkás ügyességétől függött. A legkisebb hiba, tévedés és elölről kezdhették az egészet. 

Ezek után az előzmények ulán jelent meg 

k o r s z a k a l k o t ó t a l á l m á n y á v a l . 
Egy nitrocelluloze lakkot készített, mit nem ecsettel, hanem e célra konstruált készülé-
kekkel spriccelt rá a felületekre. És ezt már csak polírozni kellett és készen állott 
a legtökéletesebb, legnemesebb fénytí, legtartósabb lakhozás. 
Az új eljárás gyors volt, biztos, nem igényelt különös kézügyességet és az eredménye 
mégis kvalitásban jelentősen felülmúlta a régi primitív eljárások eredményét. Természetes 
azonban, hogy mint minden találmánynak, a ducozásnak is voltak utánzói, kik azonban 
készítményeikkel sohasem bírták meg sem közelíteni az úttörő DUPONT DUCO-féle 
anyaqot és eljárást. A közönség körében azonban egy tévhit kezdett lábra kapni, úgy gon-
dolták sokan, hogy minden eljárás ducozás, hol a lakkot nem ecsettel viszik a felületekre. 
Hogy ezentúl minden félreértés és tévedés ki legyen zárva, D U P O N T D U C O 

m a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t e , a 
BALKÁN-LLOYD R.-T. 
I. ker., Budafoki-út 9—11. sz. Telefon: Lágymányos 13-53. 

kizárólag négy budapesti karosszériagyárral egyezett meg a valódi DUPONT DUCO-féle 
nitrocelluloze lakkozást illetően. Ez a négy cég a következő: 
llotfenlUrst György, VIII. kerület. Fecske-utca 19. szám. Telefon: 413-80 
Misura Mihály, VIII.. Thék Endre-utca 6 - 8 - 1 0 . Telefon: József 325 - 01 
Nutív Géza, VI. kerület, Erzsébet királyné-út ő0. szám. Telefon: Aut. 1)13— 89 
Zupka Lajos és Fia, XI. kerület, Tűzoltó-utci 25. Telefon: József 306 - 44 

Ez a négy cég rendezett be eredeti Duco-service állomásokat. Az ezeknél a cégeknél 
végzett ducozásokért a gyár vállal garanciát. 

Minden eredeti Dupont Duco nitrocelluloze lakkozás gyári vignettával van ellátva. 

DUCO POLISH ANYAGOK VEZETNEK 
A A á á 

M i s u r a M i h á l y ^ 
Duco authorised service station L 
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I J o u r n a l O f f i c i e l du M a g y a r T o u r i n g C l u b 
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Felelős szerkesztő : 

D É V Á N I S T V Á N 
MEGJELENIK 

HAVONTA KÉTSZER 
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 20 pengő, Ausztriában évi 
35 schilling, Jugoszláviában évi 500 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei. 

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

nagybudafai Vermes Gyula földbirtokos. Alel-
nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt-
ner Ervin műépítész. Végrehajtó-bizottság: 
Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén 
László és Harkányi 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-
sovich József Autótaxi r.-t. igazgató. Hatósági meg-
bízottak a Magyar Touring Club választmányában: 
Gömöry Laiml László min. tanácsos a Külügyminiszté-
rium részéről, Kontz Endre dr. min. tanácsos a Belügy-
minisztérium részéről, Makó-Kléger Sándor min. taná-
csos a Népjóléti Minisztérium részéről, Máry Dezső al-
ezredes a Honvédelmi Minisztérium részéről és Pisz-
telka Rezső ezredes a Honvéd Főparancsnokság részé-
ről. Meghívott tagok a Magyar Touring Club választ-
mányában: Brunswick György őrnagy a Kormányzó-
ság részéről, dr. Tormay Géza államtitkár, Forster 
Gyula h. államtitkár és Markhot Jenő min. tanácsos a 
Kereskedelmi Minisztérium részéről, Magyary-Kossa 
József min. titkár a Pénzügyminisztérium részéről, 
Andrássy Sándor gróf v. b. t. t., mint a KMAC elnöke, 
Erődy-Harrach Tihamér orsz. képviselő, Ehrmann Kor-
nél, a Magyar Ruggyantaárugyár igazgatója, Iványi 
Gusztáv százados, a MAC motorosztályának főtitkára, 
Kornfeld Pál báró, Rassay Károly orsz. képviselő, Szi-
lágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Kálmán tábor-
nok, a DAC elnöke, Vojnits Miklós báró orsz. kép-

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

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

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

A Magyar Touring Club tagjai négyfélék, a) Ala-
pító tagok: Felvételi díj 40 pengő. Tagsági díj egyszer-
smindenkorra jogi személyeknél 600 pengő, magán-
személyeknél 300 pengő, b ) Rendes tagok: Felvételi díj 
40 pengő. Évi tagdíj három évre szóló kötelezettség 
mellett, évi 40 pengő, c) Pártoló tagok: Felvételi díj 12 
pengő. Tagsági díj két évre szóló kötelezettség mellett 
évi 12 pengő, d ) Junior-tagok (kiskorúak): Felvételi díj 
6 pengő. 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. Vezérképviselö: Balog Arthur oki. gépészmérnök 
.Kérjen árjegyzéket- Budapest, V., Lipót-körút 27. Tel. 205-39 
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A MAGYAR TOURING CIUB tJTJELENTÉSEI 
Magyarország. A Budapest—Wien főútvonal ma 

egész terjedelmében lezáratott. Ezentúl tehát már 
Győrtől Oroszvárig sem lehet közlekedni. A helyzet 
folytán Wien ma legjobban Csehszovákián, valamint 
Sopron—Wiemerneustadton keresztül közelíthető meg. 
Részünkről a Gráz—Bruck a/d Muhr—Semmering— 
Wienerneustadt útvonalat ajánljuk. Bár ez csaknem 
kétszerese a direkt útnak, egy nap alatt könnyen meg-
tehető és amellett igen szép. Ezen a vonalon azután 
nem kell agyagos dülőutakra és egyéb kocsit rongáló, 
útnak csúfolt vágásokon keresztültörni magunkat. 
Hogy a lezárás meddig fog tartani, azt csak a jó Isten 
tudja. Ha mindenki azonnal elkezdené a munkát és 
mindenki úgy dolgozna, mint az lehetséges, úgy ez év 
őszére a teljes Budapest-—Wien útvonalnak készen 
kellene lenni. — A győri Államépítészeti hivatal közli, 
hogy a Győr—Oroszvár útvonal lezáratott. Az átmenő 
forgalom Győrtől: Győrújfalu—Hédervár—Halászi— 
Magyaróváron át Hegyeshalomnak, vagy Magyar-
óvárról — Feketeerdő — Dunakiliti—Rajka—Dunacsur— 
Oroszvárnak bonyolítandó le. — A budapesti Állam-
építészeti hivatal közlése szerint a budapest—ceglédi 
út Pestszentlőrinc—Cegléd szakasza lezáratott. Ceg-
lédre nagy kerülővel Kecskeméten keresztü.l vagy 
pedig a Kőbányai-úton, a sörgyáraknál balra letérve, 
a Jászberényi-úton—Rákoskeresztúr—Gyömrő—Monor 
—Káva—Tápióbicske—Tápiószele útvonalon keresztül 
közelíthető meg. A lezárt útvonalon lévő községek kö-
zül Pilis Káváról, Albertiirsa a Kecskemétre vezető út-
ról, Felsődabasról, Ceglédbercel Albertiirsáról köze-
líthető meg földutakon. 

Ausztria. A nagymértében beállott olvadás most 
már a magasabban fekvő hegyi utakon is érezteti hatá-
sát. A közelmúltban még járhatatlannak jelzett hágók 
közül a Pass Thurn, a Pötschenpass, a Pass Gschütt, 
a Phyrnpass, a Prábichl, a Rottenmanner Tauern^ a 
Wurzenpass, az Annaberg és a Josefsbexg adattak át 
a forgalomnak. Jelenleg már csak az Arlberg (körül-
belül június l-ig), a Flexenpass (körülbelül május 15-ig), 
a Katschberg és Radstadter Taucrn (körülbelül 
május 15-ig), a Loiblpass és az SHS Sccberg (körül-
belül április végéig), a Glocknerstrasse (körülbelül 
május közepéig), a Nicderalpl és Zellerrain (körülbelül 
április végéig), valamint a Puchenstuben-Wastl am 
Walde útszakasza (körülbelül május elejéig) van el-
zárva a forgalom elől a még nagy hőmennyiség miatt. 
A Turracherhöhéről, a Stubalperól, valamint a Pack-
sattelról nem emlékezik meg az osztrák jelentés. 

Űtjelentés a romániai utak állapotáról. A román 
utak állapota átlagban igen gyenge. A közelmúlt na-
pokban a Magyar Touring Cub egy tagja bejárta a 
Budapest—Bukarest útvonalat és Erdély több városát 
ós a következőkben foglalta össze észrevételeit: Debre-
cen—Érmihály falva—Nagykároly tűrhető. Nagy-
károly—Szatmár járhatatlan. A haladás legfeljebb 
10—15 kilométer sebességben lehetséges. Szatmár—Má-
ramarossziget jó. Máramarossiziget—Nagybánya jó. 
Nagybánya—Dés rossz. Dés—Kolozsvár gyenge. Ko-
lozsvár—Tcxrda jó. Torda—Marosvásárhely közepes. 
Marosvásárhely—Marosújvár egyes szakaszok tűrhe-
tők, általában nagyon gyenge. Marosvásárhely—Csík-
szereda jó. Csíkszereda—Sepsiszentgyörgy—Brassó jó. 
Brassó—Sinaia járható. Sinaia—Bukarest nagyon 
rosisz. Bukarest—Gyurgyevó jó. Brassó—Fogaras— 
Segesvár tűrhető. Segesvár—Nagyszeben gyenge. 
Nagysz»ben—Péterfalu—Karánsebes gyenge. Karánse-
bes—Kolozsvár jó. Temesvár—Arad járhatatlan. Ezen 
a szakaszon 40 kilométerhez 4 óra kellett. 

Svájc. Appenzellerland és Toggenburg tejesen hó-
mentes. Glarus kantonban Glarus—Klönthalersee 
nyitva Vorauenig. Graubünden. A Landquart—Klcsters 
—Davos útvonal Laretig hómentes. Az utolsó rész 
Wolfgangon keresztül jeges. Davos—Wiesen—Lenz— 
Tiefenkastel hómentes. Lenzerheide hómentes. Chur— 
Árosa hómentes Lizzirüttiig. Onnan jeges. A bobpálya 
már üzemen kívül helyeztetett. Hólánc szükséges. 
A Julierstraisse Oberhalbsteinig járható. Albulastrasse 
Betrgünig hómentes. Thusis—Splügen—San Bernardino 
járható Hinterheinig. Hóláncok ajánlatosak. Landeck 
—Schuls—St Moritz járható. Zernez és Zuoz között je-
ges. Hólánc szükséges. Zuoz—Maloja hómentes. A Ma-
lojapass a Casaccia feletti kanyarokban jeges. Láncok 
ajánlatosak. Chur—Disentis—Oberalppass Ruérasig 
lánc nélkül járható. A Lukmanierpass északi oldala 
Acláig hómentes. A Gotthardstrasse északról Hospen-
talig járható. Andermattnál az út már hómentes. A 
Furkastrasse Realpig járható. A Gotthárd déli oldala 
Airolóig hómentes. Berner Obcrland: Hómentes Imter-
laken—Grindelwald, Interlaken—Beatenberg, Spiez— 
Kandersteg, Spiez—ZweisLnnneii, Saanen, Zweisim-
men—Lenk. A Grimsel északi fele láncok nélkül a Han-
deckfallig járható. Riggisberg—Gurnigelbad hómentes. 
A Col de Pillon Gsteigig hómentes. A déli oldalon Les 
Diableretsig járható. Nyugat-Svájc: A Col des Etroits 
hómentes. Moledruz hómentes. A Col de Faucille hó-
mentes. A Col des Mosses hómentes Combalazig, az 
utolsó szakasz lánccal már járható. A Nagy Szent Ber-
nát hóláncokkal Bourg St Pierrig már járható. A Pas 
de Morgins svájci oldala járható, a francia rész nem. 
Az átjutás még lehetetlen: Col de Forclaz, Simplon, 
Nagy Szent Bernát, Lukmanier, Furka, Grimsel, Ber-
nardin, Bernina, Flüela, Ofenpass és az Umbrail. 
Ugyancsak el van még zárva a Julier, Albula, valamint 
a Klausenpass. A többi hegyi átjárók járhatók. 

Olaszország. Az alacsonyabban fekvő olaszországi 
hegyiútvomalak megnyíltak. Jelenleg zárva van még: 
a Karerpass, melynek Bozen felőli oldala a húsvéti ün-
nepekre megnyílt. A Falzaregopass Cortina felől Fal-
zarego faluig járható. A Pordoi, Sella, Grödnerjoch ós 
a Rolle zárva vannak és legjobb esetben május végén 
fognak megnyílni. A Jaufenpasson olasz katonaság 
dolgozik és így remény van, hogy a hágó a húsvéti ün-
nepekre szabaddá lesz téve. A magasan fekvő hágók, 
mint a Stelvio és Gavia még erősen a hó alatt állanak. 
Zárva van a fentieken kívülnxéga Mont Cenis, a Petit 
St. Bernard, valamint a Mont Genóvre és a Sestriéres 
is. A Col di Tenda járható. Mint a fentebbi jelentések-
ből kitűnik, a Dolomitenstrasse még járhatatlan. 

A Z A N G O 

CALTHORPE 
L felülvezérelt motoikerékpárok minősége, 

élettartama éB gazdaságos fogyasztása utol-
érhetetlen. — Prospektus díjmentes. — Elő-
nyös feltételek. — Állandó alkatrészraktár. 

Képviselet: K L E M E N T Z É S T Á R S A , oki. mérnek, IV., Váci-utca 52. sz. 
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MAGyAB MOTORKERÉKPÁR GRAND-PR1X 
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Csak egy magyar versenyző győzött a külföldiekkel szemben 
E z i s a m a g y a r ' 

MÉRAY •gepen 

A 250 köbcentiméteres kategóriában első Zsótér Bertalan dr. 

MÉRAY 
m o t o r k e r é k p á r~ o n ! 

/ 

Magyar utakra csak MERAY*t vásároljon! 
Á Ü A K : 

3 5 0 kcm SV 1 . 4 5 0 P 
3 5 0 kcm O H V 1 . 6 5 0 P 
5 0 0 k c m S V s o w «os Bosch.világíiással 2 . 1 0 0 P 

5 0 0 k c m O H V „ „ „ 2 . 2 0 0 P 

600 kcm SV „ 2.200 P 
7 5 0 k c m S V 2 . 3 0 0 P 

1 0 0 0 k c m S V „ 2 . 5 5 0 P 

Flexibilis oldalkocsi . . . 740 P 
Cserélhető kerekek, ketlős zárt bölcsőváz és beépített 30 W-os Bosch-világílás 

MÉRAY 
M O T O D K E D É K P Á D G y Á D BT. 
B U D A P E S T , V., Z Á P O L y A - U T C A 15. - T E L E F O N : 919-21, 921-63. 
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A 2. Monaco Grand Prix 
Abszolút győztes: Dreyfus (Bugatti) 

Hatalmas közönség előtt, pompás időben, európai 
nagyságok résztvétele mellett folyt le a kontinens első 
ezidei nagy sporteseménye. Bár az olasz Alfa-Romeók 
startját utolsó pillanatban viaszavonták, a verseny mit 
sem vesztett érdekességéből. A francia Chiron, Dreyfus, 
Lehoux, Etancelin, Zehender, Bouriano, Williams és Dóré 
(mind Bugatti) mellett az egész évet Európában ver-
senyző chilei Zanelli (Bugatti), a belga Bouriat, aki 
újabban a Bugatti gyári team tagja, a német gróf Arco-
'Zinneberg (Mercedes-Benz), az Austro-Daimler-vezető 
Stuck, az olaszok reménysége, a Tripolis Grand Prix-
győztes Borzacchini (Maserati), a kitűnő svájci Bugatti-
menő Hans Stuber, a német Burggaller (Bugatti) állot-
tak starthoz. Carraciola, aki már hetek óta Brescia és 
Róma között treníroz a Coppa Mille iMigliára, nem állott 
starthoz, míg az angol Bowes (Frazer-Nash), aki a tré-
ningen nem mutatott európai klasszist, a versenyvezető-
ség óhajának engedve, szintén távol maradt. A klasszikus 
sebességi verseny egy 3180 méteres körön a montekarlói 
tengerparton és a város utcáin folyt le. A versenyzők-
bek nem kevesebb, mint százszor kellett a kellemetlen 
'najtükanyarokkal spékelt circuitet megfutni, ami óriási 
idegmunkát jelentett. A verseny a francia Bugatti-
vezetők fölényes győzelmével végződött. Stuck hosszú ko-
csijával és a versenyen rendben nem levő fékeivel min-
den körben 5—6 másodpercet veszített, míg azután a 
19-ik körben egy mellékutcában eltűnt. A nálunk is is-
mert Arco az egyik fordulóban kifarolt és egyik kereke 
darabokra ment. Természetesen szintén ki kellett válnia. 
A harmadik külföldi krek, Borzacchini motorhiba miatt 
Volt kénytelen feladni. A nap hősei a francia Chiron és 
Dreyfus voltak. Chiron a starttól kezdve 83 körön át ve-
zetett. Második helyen eleinte Williams, a multévi győz-
tes feküdt, majd ennek kiválása után a fiatal Turbie-
győztes és rekorder Bugatti-vezető René Dreyfus fog-
lalta el a második helyet. A legnagyobb távolság Chiron 
és Dreyfus között a 40-ik körnél volt, amikor Chiron 
ideje 1:2&:11, Dreyfusé 1:30:24 volt, tehát több, mint 
egy körrel feküdt mögötte. Dreyfus innen kezdve körről-
körre ledolgozik 2—3 másodpercet és a 70-ik körnél már 
csak 1 perc a különbség közöttük. Chiron kuplungja nincs 
rendben és kénytelen a 83-ik körben 50 másodpercig ál-
lani. Ezalatt Dreyfus beéri éa elhagyja. A 90-ik körben 
Chiron 10 másodperccel fekszik Dreyfus mögött és bár 
állandóan rekordköröket fut, hátrányát a magát pompá-
san tartó Dreyfussal szemben ledolgozni nem tudja, sőt 
az utolsó körökben még további 10 másodpercet ad le és 
a végén 21.8 másodperccel verve marad. Kívülük pompá-
san mentek még Bouriat és a svájci Stuber, aki a verseny 
elején kitűnően tartotta magát. A chilei Zanelli is egé-
szen elsőrangú menőnek bizonyult. Végeredményben: 
1. René Dreyfus (2.3 Bugatti-komp.) 3:41:02.6. Átlag-
sebesség: 86.317 'km. 2. Louis Chiron (2 literes Bugatti-
komp.) 3:41:24.4. 3. Bouriat (Bugatti) 3:49:20.4. 
4. Zehender (Bugatti) 3:51:39.6. 5. Doré (Bugatti) 

4:12:06.6. 6. Hans Stuber (Bugatti). A leggyorsabb 
Chiron volt a 88. körben. Ideje 2:07:0, ami 90.121 km 
átlagsebességnek felel meg. A multévi leggyorsabb kört 
Williams futotta, 2:15-el. Ugyancsak ő volt a multévi 
győztes is Bugattin, 3:56:11-as idővel. Megemlítésre 
méltó, hogy Dreyfus Champion-gyertyával és Mobiloil 
Aero „D" olajjal futott. Olvasóink informálására még 
közöljük a verseny állását az első 10 kör után. Ez tudni-
illik élénken mutatja a menők sebességét. Chiron 22:19, 
Bouriat 23:01, Bouriano 23:03, Borzacchini 23:04, Stu-
ber 23:17, Zanelli 23:18, Dreyfus 23:21, Zehender 23:27, 
Lehoux 23:35, Arcangeli 23:42, Etancelin 23:44, Stuck 
24.01, Burggaller 25:09. 

A prágai Motorkerékpár-
kiálüífás 

A világ legnagyobb mintavásárpalotájának árnyéká-
ban nyílt meg idén hetedszer a mintavásárral kapcsola-
tos motorkerékpárkiállítás. Holmi kis Olympia, ugyanott, 
ahol ősszel az autószalont rendezték, de ezzel ellentétben, 
határozottan előnyösebb időpontban. Itt a gyárak, kép-
viseletek nem azt mutatják: ezt fogjuk adni jövőre, ha-
nem ezt adjuk most azonnal, ami üzleti szempontból véve, 
sokkal előnyösebb. Mert a motorkerékpár szintén nem el-
hanyagolandó gazdasági tényező lett itt: a fogyasztás 
évente közel 6000 darab; ezt a szükségletet az eléggé ki-
fejlődött hazai motorkerékpár ipar dacára, legnagyobb-
részt a külföld fedezi, ellentétben az automobillal, ahol 
kontingentálással vették ennek elejét. így a teljes bel-
földi ipar mellett felvonultak a kontinens legszámot-
tevőbb gyárai, számban és mennyiségben vezetve Anglia 
és Amerika által. 

Általánosságban véve a kiállított anyagot, bizony sok 
új dologról beszámolni nem lehet. A két év előtti Olympia 
színőrülete most átragadt Amerikára és a kontinensre, 
ahol az eddigi elegáns, szolid színezés helyett, oly szín-
tánc járta a kiállítást, annyira, ihogy szinte szemet sértő 
volt. Ehhez járult a krómozás divatmámora. Volt olyan 
gép, ahol éppen csak a henger volt öntvényszínű, minden 
más, az abroncstól a féken át a karterig (a tank termé-
szetes), sőt még a sárhányó is (Terrot) krómozva volt. 
Hogy mit jelent ez nyáron tűző napban a szembe jövő-
nek, azzal a gyárosok úgylátszik nincsenek tisztában. A 
kiállítás technikai oldalát nézve, azt néhány szóval lehet 
jellemezni. Legszembetűnőbb a dűlt henger térhódítása, 
ezzel1 kapcsolatban az ülés mélyebbre helyezése, továbbá a 
préselt, illetve kovácsolt acélváz elterjedése. Néhány gyár 
részben alkalmaz kovácsolt alkatelemeket a vázban, azok-
kal erősítve ezt (Harley, BSA). Akkumulátorgyujtás, 
egy pár új OHC, tökéletesített elsővillarugózás, esetleg 
rúgózott váz (Metchless), tankba épített műszerek, cse-
rélhető kerekek és kivétel nélkül ballongumi. Ezzel elmon-
dottunk mindent. A tendencia különben hasonlít az őszi 
prágai autószalonhoz: az egyforma típusok tömegének 
felsorakoztatása. Külsőség? Bizony nagyon szégyenletes 
és szegényes volt minden. A standok közötti járdák ha-
sonlítottak a pesti utcához alapcementezés idejében: fa-

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-úf 95. Autórúgók, autóalkatrészek 



1930 április 22. A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 5 

pallón kellett táncolni és botlásra vigyázni minden 
lépésnél. 

A belföldi gyártmányok közül legjelentősebb a 
„Pmga", mely (gyári fúzió által) a régi „B—D" jog-
utóda. 500-as modelljéről egyszer már megjelent ismer-
tetés e helyen. Fő jellemvonása az OHC-vezérlés; a töb-
bitől eltérőleg itt mindegyik szelepnek önálló külön bü-
työktengelye van. Érdekesebb az új 350 cm3-es típus, 
melyből eddig csak a kiállításon mutatott egy darab ké-
szült el. Minden ízében megfelel „a mai kornak". Préselt 
acéllemezvázba épített OHC-motor, főtengelyével menet-
irányban, kapcsolószekrénnyel, blokkba öntött karter és 
forgattyúház, valamint kardán-meghajtás. A király ten-
gely jobboldalt elől nyert elhelyezést, a gyújtást Bosch-
akkumulátor szolgáltatja. 

„JAWA" név alatt hozza ki a Janiczek-fegyvergyár 
a Wanderer-licensz-gépeket, melyeket az eredeti Wande-
rer szerszámgépeken állit elő; ezeket Wanderer az NSU-
val való fuzionálása alkalmával adta át. Egész vagon-
szállítmányt állít ki, repülőgépágyúkkal elegyítve. Sok 
mondanivaló nincs róla, — a Wanderertől eltérő ízléste-
len színe és tankjának alakjától eltekintve, mindenben 
egyezik azzal. A többi belföldi gépről nincs mit mondani: 
csupa átlagkonstrukció, Victoria-másolat és egyéb, dűlt 
henger és — króm a végtelenségig. 

A német gyártmányok közül a „BMW" vezet, — ár-
ban is, amennyiben 19.000 Kő-vel a legdrágább gépet ál-
lította ki. A „DKW", amely ma a kontinens legnagyobb 
motorkerékpárgyára, új kéthengeres (kétütemű) típusá-
nak dugattyúját az áramló friss gázkeverék hűti, ebből 
kifolyólag elhagyta a vízhűtést; a váz itt több darabból 
alkotott préselt acéllemezváz. Az „Ardie" is mutat pré-
seltvázmodellt, még pedig a „Führerscheinfrei" 200 
cm'-nek megfelelőt, duraluminiumból. így a 200-as s. v. 
Jap-pel szerelt gépnek 75 km/órát garantálnak. A 
,,D"-Rad új OHV típusában eltér eddigi „unit" elvétől, 
amennyiben motor, sebességváltó ismét külön nyert elhe-
lyezést. Feltűnő háromoldalú, hasábalakú olajtartályának 
elhelyezése a váz alatt, a motor és a sebességváltó között. 
SV modellje, a dűlt hengertől eltekintve, maradt a régi. 
A „Standard" szembeállítja egymással idei krómozott 
gépét a tavalyi nikkelezette!, előbbi előnyeinek kiemelé-
sére. Itt különben kellemetlen meglepetés ért: a gyár né-
metnyelvű 3 méter magas „Werbeschrift"-jén (Nyomtat-
vány!) a nyert versenyek közt a Svábhegyit az OeAC-nek 
adományozta. Több figyelmet érdemel az eset. 

Anglia, mely az importált gépek nagyobb részének 
hazája, a nálunk is jól ismert típusokkal vonult fel. 
Az „Ariel", a nyeregtank atyja, mesterien kidolgozott 
speciálmodellekat mutat, ezeken természetesen minden 

ami nem gumi, krómozva van. „BSA" külön mutatja új 
vázát, ahol a tankalatti csöveket egyetlen kovácsolt acél-
híd helyettesíti. A dűlthengeres „AJS" mellett még em-
lítésreméltó a 400 cm3-es „Matchlms", az „Ezüst nyíl", 
erről azonban már e lap folyó évi 2. számában volt szó. 
Amerika Harley, Indián és Super-X-szel volt képviselve. 
A „Harley" új kovácsolt elsővillájával és narancs-krém-
sárga színével tűnik ki. Az Indián hatalmas ACE 
4 hengeresével, mint az egyetlen kiállított négyhengeres-
sel, míg „Super-X" modelljeit a szivárvány minden szí-
nében szállítja, Ízléstelen színkombinációkkal tarkítva. 
Nem akarom untatni az olvasót a kiállítás további anya-
gának csupán névvel való felsorolásával. A többiek a jói-
ismert angol, francia, svájci gépek voltak, melyek sok újat 
nem mutattak. Remélem, adhattam egy átlagképet, ke-
resztmetszetet és megismertettem olvasóinkat egy-két 
eddigelé ismeretlen géppel. „Mederin". 

Nuvolari-Guidozzi (ALFA-ROMEO) nyerte 
a Coppa Mille Migliát 

Április 12—13-án futották le az olasz Gazetta dello 
Sport és a Bresciai Automobil Club rendezésében immá-
ron harmadszor a híres sebességi versenyt, a Cop-
pa Mille Migliát. A táv 1000 angol mérföld, mely 
egy 8-as Bresica és Róma között. A versenyt 
az 1927. évben Minoia—Morandi (OM) pár nyerte 
21:04:48 alatt, 77.238 km átlaggal. 1928-ban már az Alfa-
Romeo együttes Campari—Ramponi győzött, 19:14:05-el, 
84.128 km átlaggal. 1929-ben Campari és Ramponi rá-
duplázott előző évi győzelmére és az új 1750 kcm. Alfá-
val i89.688 km-re emelte az átlagot. Idejük 18:04:23 volt. 
Az állandó javulás a gépek gyorsaságában, a vezetők pá-
lyaismeretében, valamint portalanított útszakaszok sza-
porulatában keresendő. Az idei versenyre óriási volt a ké-
szülődés. Emelte a verseny fényét a két Mercedes-Benz 
vezető Carraciola és Werner indulása, kik két teljes he-
tet treníroztak a verseny útvonalán. Munkájukat siker is 
koronázta, amennyiben az óriási konkurrenciában egy órá-
val a multévi rekordon belül, a hatodik helyre futottak 
be, biztos győzelmet aratva a nagy kategóriában. Győztes 
Nuvolari—Guidozzi (Alfa-Romeo) pár lett, 16:18:59.2-es 
idővel, ami 98.604 km, kolosszális átlagsebességnek felel 
meg. Második Varzi—Carnavesi (Alfa-Romeo) lett 
16:19:51-el, míg a kétszeres győztes Campari, ezúttal 
Marinoni-val a harmadik helyet foglalta le 16:59:23-as 
idővel. Negyedik Pietro Ghersi—Corpesi (Alfa-Romeo) 
17:16:31. ötödik Bassi—Gazzapini (OM) 17:18:34.4, 
míg a hatodik, szintén kitűnő idővel, a német Carra-
ciola—Werner-pár lett, Mercedes-Benz kocsin. 

a bőrruházat vezető világmárkája! 
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Kérje mindenüti a RALSÓN férfi-, női- és gyermekbőrkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, bőrsapkát és autóhaubét. 

Nagy választék, legdivatosabb s legfinomabb kivitel. 
Motorkerékpárosok ! Vegyetek K A R N E R-mellényt! 
A legcélszerűbb úgy a versenyeken, mint a túrákon. 

Magyarországi vezérképviselő: 

SGHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 4 2 8 — 3 9 

( w b t e v p v o o p 
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DKW—Méray—Motosacoche—BMW—Sunbeam a kategóriagyőztesek. Nagy mezőnyök, pompás sport-
eredmények, óriási közönség, kitűnő rendezés jellemezte a versenyt, mely mindení különösebb baleset 

nélkül fejeződött be. 

Április 13-án rendezte a „Budapest" Sport Egylet a 
második Magyar Motorkerékpáros Nagy-Díjat. Megálla-
pítható mindenekelőtt, hogy az abnormálisan korai ter-
minus a versenynek semmit sem ártott. Pompás mező-
nyök, elsőrangú nemzetközi konkurrencia, remek sport és 
nagyon jó rendezés jellemezte a versenyt. Ezúttal is, mi-
ként a mult évben, a BSE rendezősége, élén a szakosztály 
elnökével, Kovácsházy Vilmossal, mindent megtett a siker 
érdekében. Mellette az előkészítésben, valamint a verseny 
lebonyolításában az oroszlánrészt Kazinczy Gábor, Leit-
gib János és Szántó László vették ki, akiknek a verseny 
napján a BSE egész rendezőgárdája, kiváltképpen Bagdy 
György, Horti Károly, Viczenty László, dr. Bódy György, 
Jauernik Viktor, Kersmann László, Pakesz Gusztáv, 
Budai Béla, Kovács Sándor és Schuszter László, a leg-
nagyobb odaadással segédkezett. Ennek köszönhető azu-
tán, hogy minden^ mint egy film pergett le előttünk gyor-
san, rendben, minden fennakadás nélkül. 

Ami a verseny sportbéli részét illeti, az is jóval fe-
lette állott a tavalyinak. Kivéve az oldalkocsis kategóriá-
kat, az elért átlagsebesség minden versenyben meghaladta 
a multévit. A külföldiek közül természetesen a két német 
BMW-menő Kari Gall és Stegmann állott az érdeklődés 
középpontjában. Ezúttal mindkettő megfelelt hírnevének. 
Előbbi 1:21.3-as idővel a meeting leggyorsabb körét fu-
totta, ami 121.752 km átlagsebességnek felel meg, utóbbi 
pompás stílusban nyerte a nap leggyorsabb versenyét, az 
500-as kategóriát. Mellettük a két MAG (Motosacoche) 
motorral versenyző külföldi, a svájci Oilter (Motosacoche) 
és a Monet-Goyonon indult francia Gaussorgues szintén 
kiválót produkáltak. Előbbi megnyerte a 350-es kategó-
riát, utóbbi ugyanitt második lett, míg a 250-es győze-
lemtől csak balszerencséje ütötte el. Az angol Davenport 
nem bizonyult annak a biztos és gyors menőnek, aminek 
a tréningeken sokan hinni vélték. Amíg versenyben volt, 
jóval lassúbb volt kategóriabelijeinél, míg azután bukott 
és a versenyt feladni volt kénytelen. A két jugoszláv menő 
ugyancsak jól végzett. Bár a BSA-án indult Strbán szin-
tén helyre jött, főként a DKW-én versenyző Uroic kel-
tett nagyon jó benyomást, aki 175 köbcentiméteres gépé-
vel jobb időt ért el, mint a 250-es menők. 

A hazai versenyzők csak nagyon kevesen mutattak 
elfogadható formát. Legszebben feltétlenül a Méray-
vezető dr. Zsótér Bertalan tartotta magát, aki 4 éves 
Blackburne beépítésű Méray-jával nagyon szép versenyt 
futott. Legerősebb ellenfele a DKW-én versenyző Erdélyi 
volt, akinek gépe feltétlenül gyorsabb is volt. Ennek da-
cára, körökön keresztül feküdt Erdélyi előtt. A verseny 
második felében azután Erdélyi állt az élre, de az utolsó 
körben, mintha Isten is így akarta volna, mégis a Méray 
volt elől. Rajtuk kívül nagyon szépen futott a kecskeméti 
Massa, akinek párharca a jugoszláwal a verseny egyik 
legszebb epizódja volt. Ugyancsak a dicséret hangján kell 
megemlékeznünk a Chater-Lea-vezető Valentinyről, aki a 
350-es 'kategóriában futott ki pompás versenyt. Bámula-
tosan ment két körön keresztül Hóra. Sajnos, többet sem 
ment, de legalább láttuk, hogy tudna menni. Sabrnák, a 
multévi győztes, ameddig a Velocette ment, nagyon szé-
pen tartotta magát. Az oldalkocsiversenyzők, illetve gé-
peik nagyon gyengén szerepeltek. Bauer 24 körön keresz-

tül vészes menést produkált Norton speciálgépével, de a 
tankolás után nem tudta többé azt a sebességet kifutni, 
amit előtte és állandó gyertyazavarokkal küzdve, verve 
maradt. Győzött a multévi Farkas Dénes, aki bebizonyí-
totta, hogy a Sunbeam, csak Sunbeam. Egyébként bebizo-
nyosodott, hogy azok a gépek, amelyeknél az oldalkocsi a 
jobboldalra volt szerelve, jóval gyorsabb köröket abszol-
váltak. Egyébként igen ajánlatos volna, hogyha jövőre 
próba alá vetnők a gépek sebességét a verseny előtt és 
csigatempóval köröző szériagépeket nem engednének a 
körbe. Azt hisszük, a Douglas-képviseletnek sem kedves, 
ha versenyzőjét gúnyos szavakkal illetik és kifütyülik. 
Bauer leggyorsabb köre 1:38.3 volt, ami 100 kilométeren 
felüli átlagsebességnek felel meg. A részletes eredmények 
a következők: 

175 kcm. 40 kör. 'Távolság 110 km. (1 kör = 2750 
méter). 0 induló. 1. Anton Uroic (Zagreb) DKW 
1:08:16.95. Átlagsebesség: 96.660 km. Multévi győztes: 
Gutsy Károly (James). Ideje 82.5 km-re 59:56.9. Átlag-
sebessége: 85.548 km. 2. Massa Gyula (Kecskeméti Sport 
Club) DKW 1:08:17.86. 3. Lukavetz Ferenc (Francis-
Barnett-Villiers) 1:16:07.63. Futottak még: Gutsy Ká-
roly (James) 27 kört, Zboray Ferenc (DKW) 14 kört, 
Komlóssy Béla (Monet-Goyon) 29 kört, Lendenmayer 
Béla (James) 4 kört, Balogh Miklós (AKD) 26 kört. 
Leggyorsabb kör: Massa Gyula (DKW) 1:40.2. 

A 175-ösök együtt futnak a 250-es kategória részt-
vevőivel, mindazonáltal külön tárgyaljuk a kategória 
versenyét. A startnál Lukavetz Ferenc ugrik el Francis-
Barnettjével, szorosan követve Komlóssy (Monet-Goyon) 
által, akiket Gutsy és Zboray követnek. Tíz körnél a ma-
gát fokozatosan feldolgozó jugoszláv Uroic már az élen 
van, szorosan mögötte Massával, akivel csaknem a célig 
külön versenyt futnak. Massa a 16-ik körben a főnézőtér 
előtt hatalmas iramban előzi Uroic-ot, miközben hajszál-
híján súrolja a szalmazsákokat. Négy-négy kört felváltva 
vezetnek, miközben a harmadik helyet még mindig Kom-
lóssy tartja. A 32-ik körben ismét Uroic megy az élre és 
vezető pozícióját most már a célig megtartja a kitűnően 
futó Massa előtt, míg harmadik helyre 3 kör hátránnyal 
Lukavetz fut( be, aki a talajt isúroló lábtartóivali a fordu-
lókban életveszélyes menést produkált. Komlóssy bukott 
és így minden helyezési esélyét elvesztette. 

250 ikcm. UO kör. 110 km. 5 induló. 1. Dr. Zsótér Ber-
talan (248. Méray-Blackburne) 1:09:03.19. Átlagsebes-
ség: 96.580 km. (Multévi győztes: Hűmmel Endre (OK-
Supreme), Ideje 82.5 km-re 53:48.55. Átlagsebesség: 
91.800 km.) 2. Erdélyi Ferenc (DKW) 1:13:33.11. Futott 
még: Gaussorgues 34 kört, Nott (DKW) 24 kört, 
Schwarzkopf (OK-Supreme) 17 kört. Leggyorsabb kör: 
Gaussorgues (Monet-Goyon) 1:35.0. A startnál azonnal a 
francia ugrik el, szorosan mögötte Zsótérral. Az első kör 
végén Gaussorgues már 50 méterrel vezet Zsótér előtt, 
míg Nott ési Erdélyi még messze hátul vannak. A negye-
dik körben a francia már 100 méterrel, van elől, míg Nott 
ugyanannyival harmadik. A hetedik körben Erdélyi előzi 
Nottot és fokozatosan felnyomul. Óriási párharc fejlődik 
ki Erdélyi és Zsótér között. Erdélyi a 9-ik körben előzi 
Zsótért. A francia észrevehetően lassít és pihenteti gépét, 
mikor azonban észreveszi, hogy üldözői közelednek, újra 
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jobb köröket kezd futni és ismét elszalad pár 100 méter-
rel. A 22-ik körben azonban hiába várjuk Gaussorguest. 
Zsótér jön elől, követve Erdélyitől. Itt kezdődik újra az 
Erdélyi—Zsótér-párharc, most már az elsőségért, mert a 
francia folytonosan gyertyazavarokkal, küzdve, erősen le-
marad. Erdélyi már biztos győztesnek látszik, amikor a 
38-ik körben elszámítva magát, kifogy az üzemanyaga és 
leáll. Mire újra tölt, Zsótér dr. már mint Grand Prix-
győztes, megszerzi a Méray-gyárnak az egyetlen magyar 
győzelmet. 

350 kcm. 60 kör. 165 km. 12 induló. 1. Oilter Paul 
Torelli (Motosacoche) 1:28:29.64. Átlagsebesség: 111.852 
km. (Multévi győztes: Sabrnák Oszkár (Velocette). Ideje 
50 körre, 137.500 km, 1:19:32.06. Sebesség: 103.716 km.) 
2. Gaussorgues (Monet-Goyon-MAG) 1:30:26.08. 3. Va-
lentinyi Károly (Ohater-Lea) 1:37:17.13. 4. Seffer Ferenc 
(Sunbeam). Futot-
tak még: Daven-
port (AJS) 16 kört, 
Sabrnák Oszkár (Ve-
locette) 38 kört, 
Hóra (Rudige) 15 
kört, Kiss László 
(Standard-MAG) 19 
kört, Kremm József 
(Velocette) 4 kört, 
Baicsi József (Cha-
ter-Lea) 16 kört. A 
startnál a 350-esek 
közül legjobban az 
angol Davenport ug-
rik el és az első há-
rom kört vezeti is. 
A negyedik körben a 
svájci Oilter megy 
az élre, míg az an-
golhoz a francia 
Gaussorgues, Za-
mecsnik, Kremm és 
Valentinyi zárkóznak 
fel. A negyedik kör-
ben vérfagyasztó je-
lenet játszódik le a 
tribün előtt. Kremm 
Velocette-jével oldal-
ba kapja Valentinyi 
Chater-Leájét. A két 
gép összeakad. Kremm' leesik gépéről és 30 métert gurul, 
miközben feje alig 20—30 centiméterrel csúszik el az út-
vonalat szegélyező fatörzsektől és vasoszlopoktól, amelyek 
már az egyenesben lévén, nem is voltak szalmazsákokkal 
bevonva. Eközben Valentinyi vígan rohan tovább a két 
géppel és csak a Millenium-emléknél veszi észre, hogy 
tulajdonképpen mi is történt. Kifut a szabadon hagyott 
Andrássy-útra, lefékez, majd eldobva magától a Velocet-
tet, mintha mi sem történt volna, tovább rója köreit. A 
hetedik körben a francia előzi Davenportot. A multévi 
győztes Sabrnák szépen tartja magát a negyedik helyen. 
Közben a francia egy hatalmasat repül és egy teljes kör-
rel lemarad, úgyhogy ismét Davenport kerül a második 
helyre. A 19-ik körben Davenport is hasonló sorsra jut. 
Az István-úti kanyarban fut bele a homokzsákokba, gépe 
fejtetőn állva dolgozik tovább, míg azután a homokból 
kibúvó angol leállítja, de a versenyt folytatni nem tudja. 
A két menő nagyon szép versenyt fut egymással, ami 
azonban csak szemre küzdelem, mert a franciának egy 

EVTIZED m 
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teljes kör hátránya van. Valentinyi 3 kör hátránnyal bár, 
de igen szépen tartja magát. Az 50-ik körben Oilter 
1:24.2-vel új körrekordot állít fel kategóriájában. A ver-
senyt csupán négyen fejezik be. Seffer öreg Sunbeamjé-
vel még 10 körrell van hátrányban, amikor Oilter befut a 
célba. Külön kiemelendő a svájci MAG-motorok pompás 
teljesítménye. Tökéletesen be voltak futva. Gyorsak vol-
tak és emellett a lehető legmegbízhatóbbak. A többi ma-
gyar résztvevő speciálgépek hiányában nem igen szállott 
be a küzdelembe. Sabrnák (Velocette) a 32-ik körben 
kénytelen volt feladni. 

500 kcm. 60 kör. 165 km. 7 induló. 1. Kari Stegmann 
(BMW-kompresszor) 1:25:26.26. Átlagsebesség: 115.64 
km. (Multévi győztes i50 körre — 137.500 km — Balázs 
László (Sunbeam) 1:18:40.76. Átlagsebesség: 104.868 
km.). 2. Kari Gall (BMW-kompresszor) 1:26:59.91. 3. 

Anton Strban (BSA) 
Zágráb 1:37:45.56. 
Futottak még: Megy-
gyessy Zoltán (BMW-
kompresszor) 27 
kört, Burghardt Ist-
ván (P. & M.-Pan-
ther) 11 kört, Wéber 
Oszkár (Méray) 18 
kört. Leggyorsabb 
kör: Kari Gall 
(BMW) 1:21.3. Át-
lagsebesség: 121.752 
km. A startnál Gall 
ugrik el legjobban, 
szorosan mögötte Hó-
ra, Meggyessy és 
Burghardt. A tribü-
nökhöz először Gall 
fut be, akit pár mé-
teren Hóra, majd 
Stegmann követ. 
Meggyessy és Burg-
hardt leszakadnak. A 
harmadik körben még 
Gall vezet, de Steg-
mann már Hóra előtt 
fut, aki pompás for-
mát árul el. A BMW-
menők kolosszális 
tempóba kezdenek, 

bár látszik, hogy Stegmann időre, Gall pedig a biztosra 
fut. Stegmann a 11-ik körben 1:22.2-őt fut. Hóra igen 
szépen tartja magát, ellenben Meggyessy erősen vissza-
esik. Gépe sem húz és motorja egészen különös hangokat 
ad. A jugoszláv Strban életveszélyes fordulóvételeket 
produkál. Wéber és Burghardt lassú gépeikkel csak sta-
tisztálnak. Előbbi 18, utóbbi 11 kör után feladja a re-
ménytelen küzdelmet. Közben Stegmann lekörözi márka-
társát, aki ezután irtózatos iramba kezd és 1:21.3-as idő-
vel a map legjobb körét futja. (A BMW-gyár vezető-
mérnökének, Brennernek, magánmérései alapján Steg-
mann egyik köre 1:19.5 lett volna.) Hóra gyors és neki 
szokatlan masinájával a 15-ik körben egy retteneteset 
bukik és bár baja nem történik, kénytelen feladni a ver-
senyt. Végeredményben a németek ellenfél híján biztosan 
róják köreiket. Gall 1 körrel második, míg a jugoszláv 
Strbán -6 körrel, harmadik. Megállapítható, hogy hasonló 
gyors verseny Budapesten még nem volt. Stegmann és 
Gall az egyenesekben 150 km körüli sebességet futottak. 

F I S K 
PUGGED 

\1 UJ imfi 
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Oldalkocsik, 600 kcm. Távolság 40 kör. 110 km. 
Győztes: Farkas Dénes (Sunbeam) 1:22:48.37. Átlag-
sebesség: 79.600 km. 2. Bauer József (Norton) 1:23:13.18. 
Befutott még, de a standardot nem érte el: Deli Lajos 
(Radco-Jap) 1:31:09.42. Standard: 1:28.00. Futottak még: 
Sabrnák Oszkár (Ariel), Bátya János (FN) és Czulyba 
Mihály (BMW) 24 kört. A 350 kcm. kategóriában nem 
volt beérkező. (Multévi győztes: Farkas Dénes (Sun-
beam). Ideje 30 körre — 82.500 km — 55:54.00. Átlag-
sebessége: 88.524 km.) A startnál Deli ugrik el legjob-
ban, követve Farkastól és Bátyától. Az első kör végén 
még Deli vezet, de a második és harmadik helyet már a 
nagy favoritok, Bauer (Norton) és Czulyba (BMW) 
tartják. A második körben Bauer pompás vezetéssel el-
foglalja a vezetőhelyet. Mögötte Deli, Bátya és a kissé 
lemaradt Czulyba. A többi versenyző nem igen jön szá-
mításba. A hatodik körben Czulyba l:40.2-őt futva, fel-
zárkózik a második helyre és megkezdődik a remek pár-
harc. Vannak körök, ahol Czulyba már 5—10 méterre 
megközelíti Bauert, aki azonban a fordulókban ismét el-
húz, Általában megállapítható, hogy azok, akiknek oldal-
kocsija a külső, illetve jobboldalon fekszik, jóval gyor-
sabb köröket abszolválnak, ami természetes is. Bauer és 
Czulyba eközben sorra körözik le ellenfeleiket. A 24-ik 
körben Czulyba a Városligeti tó hídjánál hirtelen leáll, 
majd pár perc késéssel újra elindul, de többé már nem tér 
vissza. Ezzel a gyönyörű párharc végetér. A 25-ik kör-
ben Bauer tankol, de tévedésből, nem a speciális üzem-
anyagot, hanem a még keveretlen benzint töltik a tartá-
lyába. Ettől a pillanattól kezdve gépe folyton kihagy és 
siralmasan halad el a főnézőtér előtt. Mindenki azt hiszi, 
hogy gyertyadefekt. Bauer maga is. Többízben megáll 
és gyertyát cserél, de, sajnos, a csak később megtudott 
hibát felfedezni nem tudja. Ezalatt izgalmas percek tel-
nek el. Bauer 4 körös előnye a folytonos megállások miatt 
állandóan csökken. Farkas Dénesnek már csak 1 kör a 
hátránya és Bauer még mindig nepi jön. Ideges pillana-
tok. Mindenki a pompásan menő Bauernek drukkol, de 
minden hiába. Bauer végre megjelenik prüszkölő motor-
jával, de ekkor már Farkasnak egy teljes kör előnye van, 
amit Bauer folyton tarokkírozó motorjával behozni már 
képtelen és 25 másodperccel verve marad. Deli nem tudta 
elérni a megkívánt standardot, míg a 350-es Douglas-
menő Balogh siralmas menésével csak a féltávot abszol-
válta, amikor Farkas befutott. Bauer leggyorsabb köre 
1:38.3, ami 101 kilométeres átlagnak felel meg. 

A verseny díjkiosztása április 13-án, este 9 órakor 
volt a BSE Millenáris-pályán levő nagytermében. Ugy a 
győztesek, mint a helyezettek remek szép tiszteletdíjakat 
és plaketteket nyertek. Külön meg kell említeni a BSE 
áldozatkészségét és sportszerűségét, amikor az oldalkocsi-
utasokat is díjazásban részesítette. Ez volt az első eset 
nagy versenyben, amikor egy egyesület honorálta a side-
car-utas hatalmas munkáját, mely semmivel sem kisebb, 
mint a vezetőé. A díjkiosztáson Purébl Győző dr. székes-
fővárosi tanácsnok, a BSE elnöke, szép beszéd keretében 
osztotta ki a díjakat, majd Petrovits Vidor, a KMAC 
sporttitkára, a fennhatóság képviseletében magyarul, né-
metül, franciául és angolul köszöntötte fel az idegeneket, 
bebizonyítván ezúttal is rendkívüli rátermettségét az általa 
betöltött pozícióra. A díjkiosztás ezután Kovácsházy Vil-
mos és a BSE rendezőgárdájának ünneplésevel véget ért. 

AGA, kitűnő állapotban, teljes komforttal, oldal-
falakkal, kombinéval, sülyesztett araerikai tető-
vel. Megtekinthető Pestújhely, dr. Szüts István-u. 9 

A székesfehérvári kovezetvám 
Mikor törlik már el a székesfehérvári kövezetvámot? 

Magyarországon végre lassan, de biztosan megindul az 
útépítés. Az ország vezetői végre belátták, hogy az ide-
genek nagy része nem vasúton, Ihanem saját automobilján, 
vagy motorkerékpárján keresi fel Budapestet és miután 
az, akinek motoros járműve van, csak jó utakon túrázik, 
tehát kétségtelen, hogy ez a kaszt nem keresi fel Magyar-
országot. A rossz utak mellett azonban vannak az autó-
turisztikának más ellenségei is. Ezek a különböző vámok. 
Szerencsére a külföld erre is rájött és a Nyugaton igye-
keznek már minden automobilistát mentesíteni a napi vá-
moktól. Olaszországban, Franciaországban már szinte 
ismeretlenek a különböző címeken szedett pénzek. A 
konzervatív Svájc a mult évben megszüntette az összes 
kantonvámoikat, valamint az összes alpesi hágókon szedett 
külön díjakat. Legújabban a német ADAC és más kül-
földi alakulatok mindent elkövetnek, hogy a Tirolban sze-
dett tartományi vám is a múlté legyen. Ugyanekkor a 
legnagyobb igazságtalanságnak tartjuk a magyarországi 
állapotokat, ahol egyes városok hídpénzt és kövezetvá-
mokat szednek. A magyar automobilista meefizeti az 
útadóját és ezzel eleget tett kötelességének. Nevetséges 
dolog, hogy valakit a saját országában folytonosan mo-
lesztáljanak. Ebiben előljár dicső koronázóvárosunk Szé-
kesfehérvár, mely egy keresztülhaladó automobiltól1 2 
pengő kövezetvámot szed!. Ha tehát valaki leszalad a 
Balatonra, úgy a kövezetvám1 oda-vissza több, mint az 
ebédje. Emellett leszögezzük, hogy Székesfehérvár dicső 
városában van Magyarország legrosszabb kövezetje. 
Egyik részét ugyan, már valahogyan összetákolták, de a 
Balaton, illetve Siófok felé vezető út ma is botrányos 
állapotban van. Felhívjuk a belügyminiszter és kereske-
delmi miniszter urak, valamint a népjóléti miniszter úr 
figyelmét erre a lehetetlen állapotra. Uraim, engedjék 
meg, ez nem Balaton propaganda. Reméljük, hogv mire 
az intenzív túrázás és fürdés ideje elérkezik, az illetéke-
sek tudni fogják a módját annak, hogy Magyarország 
automobilista és Imotorkerékpáros társadalmát hasonló 
vekzaturáktól mentesítsék. Uraim, vagy módot nyújtanak 
arra, hogy a hazai fürdőket látogathassuk, vagy megyünk 
kifelé. A Magyar Touring Club egyízben már átírt a 
székesfehérváriaknak ebben az ügyben és azt a választ 
kapta, hogy a közeljövőben tetemesen csökkenteni' fogják 
a Ikövezetvámot. Itt csökkentésről szó sem lehet és külön-
ben is, amint nincs joga egy városnak kövezetvámokkal 
megsarcolni a haza egyébként adófizető polgárait, éppen 
úgy nincs joga leszállítani a kövezetvámot. Itt majd a 
miniszter urak fogják kimondani az utolsó szót és ren-
deletileg el lesz törölve ez a középkori maradvány. Csinál-
jon Székesfehérvár a saját maga pénzén kövezetet, de ne 
a budapestiek és, a Balatonhoz igyekvők pénzéből. Még-
egyszer felhívjuk erre a, tényre a Balaton Szövetség szíves 
figyelmét. Reméljük, nekik is van annyi befolyásuk, ha 
már ide kell appellálnunk, hogy megtesznek minden lehetőt 
a székesfehérvári kövezetvám eltörlésére. Reméljük, ezen 
újabb akciónk, mely méltán sorakozik a többi általunk 
megkezdett és befejezett akcióhoz, erős visszhangra fog 
találni1 a magyar automobilisták körében. Reméljük, hogy 
sikerülni fog, mert az igazság velünk van. 

BO A I f i n n m a j d n e m új, két 
• I W V T j személyes c s u k o t t 

üvegablakos coupé-oldalkocsival, Lucas-világí-
tással, teljes felszereléssel, igen alkalmas keres-
kedelmi utazóknak, jutányosán e l a d ó esetleg 
bérbeadó. — Dr. B. B. Telefon: Automata 289-79. 



1930 április 22. A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 13 

Lejövet a Furka-hágóról. (Schweiz.j A háttérben a Furkára vezető szerpentinek. 
(Dr. Schwab Károly felvétele.) 
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A híres Grimsel-hágó egy részlete. (Schweiz.) Előtérben egy Austro-Daimler ADR.-Cabriolet, mely mint látjuk 
pompásan veszi a legerősebb emelkedéseket. 

(Dr. Schwab Károly felvétele.) 

A Niederalpl tetején Mariazell és Mürzzuschlag közölt. Az előtérben egy Steyr Type Sport. 
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• TURIZMUS • 
Március hó utolsó napjaiban volt a Conseil Inter-

nationale de Tourisme 1930. évi ülése Párisban. Ezeken 
az üléseken az Auto-clubok, Touring-clubok, valamint az 
egyes államok képviselői vannak jelen. Budapestről a 
kormány nevében Tomcsányi Kálmán min. tanácsos, a 
Magyar Touring Club részéről Kirchknopf Ernő titkár, 
míg a KMAC részéről Petrovits Vidor titkár voltak je-
len. Ránk nézve, magyarokra az idei párisi ülés igen 
nagyfontossággal bír. Ugyanis a Conseil ülése kimon-
dotta, hogy a jövőévi találkozás Budapesten lesz. En-
nek a nagyfontosságú határozatnak előzménye az, hogy 
Petrovits Vidor, a KMAC titkára felvetette a magyar 
kormány részéről való meghívás kérdését. A meghívás 
ennek folytán meg is történt és a Conseil 4 pályázó vi-
lágváros közül Budapestet jelölte ki. Ugyanekkor fogja 
üléseit Budapesten tartani a AIACR közlekedési szak-
bizottsága is. Ez alkalommal legalább 70—80 külföldi 
lesz ismét Budapesten, ami a székesfőváros idegenfor-
galmát erősen fogja emelni. 

Az Alliance Internationale de Tourisme ezévi gyű-
lése Konstantinápolyban lesz június 2—5 között. Előtte 
május 28—29-én a Touring Clubok megbízottai Buda-
pesten töltenek két napot, majd vonattal Bukaresten és 
Konstanzán át utaznak Konstantinápolyba. Visszajövet 
Athén, Brindisi, Velence az útirány. Az ülésen a Magyar 
Touring Clubot valószínűleg Vermes Gyula elnök és 
Quittner Ervin alelnök fogják képviselni. 

A Conseil párisi ülésén igen érdekes határozatokat 
hoztak. Természetesen az ott elhangzott határozatok so-
hasem véglegesek, azokat a résztvevő államoknak rend-
szerint még törvénybe kell iktatniok. Ezúttal szóba ke-
rült a Franciaországban már életbelépett automatikus 
rendezése a vámokmányoknak. Eszerint ha egy bármi-
lyen oknál fogva véglegesen nem rendezett vámokmány-
ból kifolyólag az érdekelt vámhatóság a lejárat napjától 
számítandó egy éven belül reklamációs jogával nem él, 
a kiállító clubbal szemben minden igényét elveszti. Ha 
az érdekelt vámhatóság ezen éven belül reklamációt je-
lent be, akkor a kiállító clubnak legkésőbb a reklamáció 
bejelentésétől számítandó 1 éven belül az összes esedé-
kes beviteli illetékeket haladéktalanul ki kell fizetni. Az 
ilymódon lefizetett illetékek egy további éven belül visz-
szatérítendők, ha a jármüvek újbólii kivitele beigazolást 
nyert. Hosszas vita után a közgyűlés arra a konklúzióra 
jutott, hogy a francia vámigazgatóság által bevezetett 
új rendszer általánosságban nem vezethető be, mert en-
nek egyelőre útjában állanak a különböző országok 
vám és polgári törvénykönyveinek a kincstári követelé-
sek elévülésére vonatkozó intézkedései. Ugyancsak fran-
cia részről javasolták a vámokmányok egységesítését, 
még pedig oly módon, hogy a triptique-t teljesen szün-
tessék. meg és helyette csak carnet adassék ki. A Conseil 
többsége a triptique megszüntetése ellen foglalt állást, 
tekintettel arra, hogy annak kezelése egyszerűbb és kü-
lönösen a .szomszédos forgalomban jobban bevált, mint 
a carnet. A külföldi járművek utadó-kötelezettségére 
vonatkozólag a Conseil elvben a külfödi járművek teljes 
adómentesítése mellett foglalt állást. Addig is azonban, 
amíg ezt teljes mértékben keresztül ilehet vinni, annak a 
kívánságnak adott kifejezést, hogy a külföldi járművek 
legalább egy bizonyos ideig élvezzenek útadómentességet. 
Ez már Magyarországon meg is van oldva. Nálunk ide-
genországbeli járművek 1 hónapig teljes mentességet 
élveznek. Egy hónap eltelte után az automobilok 20, a mo-

torkerékpárok 5 pengőt fizetnek havonta. Mindez azon-
ban csak az ország elhagyása után eszközlendő, tehát 
idebenn a külföldiek mindennemű utánjárás alól men-
tesítve vannak. A közgyűlésen résztvett kormányképvi-
seletek kijelentései szerint kitűnt, hogy az összes vám-
igazgatóságok hajlandók a carnetnek valamilyen or-
szágban történt meghosszabbítását elfogadni, abban az 
esetben, ha a jármű vis major következtében, nem hagy-
hatta el az illető országot, melyben való tartózkodása 
alatt a carnet lejárt. Ez a meghosszabbítás azonban 
csak a hazautazás előrelátható tartamára szólhat. Az 
átjelzésekre vonatkozólag a svájciak beterjesztették 
a svájci rendészeti osztálynak erre vonatkozó tervezetét, 
mely nagyjában megfelel a Népszövetségnek ez ügyben 
kidolgozott 1928. évi javaslatával. A közgyűlés megbízta 
a Conseil elnökségét, hogy a Népszövetség közlekedési 
bizottságának legközelebbi ülésén a tervezetben lefekte-
tett elveket képviselje és igyekezzék azokat érvényre 
juttatni. 

Emst Henne (BMW) a sebességi világrekorder. 

Emst Henne a svédországi jégversenyen világrekorder 
BMW-gépen. 
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Motorosok! 
Jövendő 

motorosok! 

i: 
Nem okoz gondot 

| új motorkerékpárotok megválasztása, 

ha vétel előtt 

! B.S.A. 
Sarolea 
PUCH 

legújabb modelljeit megnézitek 

Kérjen ismertetést 

és díjtalan bemutatást 

T 
Urbach László 

I; V I . , H u n y a d i - t é r 1 2 . T . : 1 1 6 - 2 8 . 

£ 

B 

Megbízhatóság! 
Erő! 
Sebesség! 
jellemzik 

az amerikai 

EVINRUDE 
csónakmotorokat 

Vezérképviselet: 

vitéz Gyurkovich Béla és Tsa 
Budapest 
V., Vilmos császár-út 28 
Telefon: 273-20 

Lerakat: Urbach László 
VI., Hunyadi - tér 12 
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G R Á F i S T I F T 
automobilok vezérképviselete: 
KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
TELEFON : A U T O M AT A 867-75, 866 -80 

Személyautomobilok 

2, 272, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teheraufomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

Mi nem hirdetünk. 
mindenki 

t u d j a , h o g y 
mi 

javítunk autót. 
N E B K I = S 2 I R M | I = Y I I I S 2 

Automobil Ipari R. T. autójavítóüzeme 

B u d a p e s t , VI., L e h e l - u t c a 17a. 

MODERN 
keveset használt 

AUTÓK 
nagy 
választékban 

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

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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

Téli rossz utakon rugókat pótol a 

RUDGE 
drótküllös kerék 

Átalakítást és javítást végez a vezérképviselet és 

DÉNES ÉS FRIEDM4NN RT. 
BUDAPEST - WIEN—BERLIN—PRÁGA 

VI., Dessewffy-utca 29 Telefon: 289-86, 144-71 

es service : 
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o k l e v e l e s gépészmérnök 
automobil javító Üzeme 

Budapest, VI., Huba-u. 9 
Telefon: automata 927-92 

Automobilok és motorkerékpárok generáljavítása. 
Motorok speciális előkészítése, teljes karosszéria-

javítás, duco-fényezés. 

Elektromos berendezések és akkumulátorok javí-
tása és töltése. 

Fővárosi és állami intézmények, üzemek, nagy 
vállalatok és a legelőkelőbb biztosító inté-
zetek állandó szállítója. 

Karburátorok speciális beállítása a legnagyobb 
teljesítményre vagy a legkisebb fogyasztásra, 
pontos mérések alapján NAGY PÁL SÁNDOR 
gépészmérnök, karburátor-specialista veze-
tése mellett. 

Automobilok és motorkerékpárok karbantartása. 
Elsőrendű referenciák. 

• : M 
MAGYAR G R A N D PRIX 1930! 

Motosacoche 
I. díj 

350 kcm kategóriában. 

Francis-Barnett 
egyetlen díjazott 

V I L L I E R S - B E É P I T É S . 
175 kcm kategóriában. 

Vezérképviselet: VECSEY JEMÖ Rt. 
Budapest, VIII. ker., Kisstáció utca 11. sz. 

Telefon: 339-02, 351-99 
• • 

Az árban is verhetetlen világrekorder 

# 
STABILITAS Az F. N. gépek speciális villája, 

mélyített súlypontja biztosí-
téka annak a stabilitásnak, 
mely az F. N. gépeknél köz-
tudomássá vált. 

3 5 0 kcm sv. P1375 . -

5 0 0 kcm ohv. P 1 8 5 0 . -

HALMOS TESTVÉREK BUDAPEST, V., SZABADSÁG-
IÉI! 18. T. 1 5 9 - 9 3 

Úrvezetők ! Hölgyek! 

Viktória 
aúlóssakis kóla 

egyetlen az országban, ahol 
okleveles gépészmérnökök ta-
nítanak mindenkit egyéni-
leg, kívánsága szerinti idő-
ben. Vezetések legmodernebb 
autókon 300 kilométeres gya-
korlattal. Az autó mechanikai 
működése 5000 mtr. Filmen 
Is csak itt nyer bemutalást. 
Tájékoztatót készséggel küla; 

Viktória 
a u 1 ó s sl a kis kóla 
Vörösmarty-u. 53. — Aut. 213-90. 
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Hogyan t) a fisunk Budapesten? 
Jó tanácsok a kesdö autóvesetö számára. 

Budapest! Hol van a forgalma Párától, Londontól, 
Berlintől.? Ennek dacára, bár egy kis túlzással, mégis azt 
mondhatjuk, hogy Budapesten nehezebb automobilt ve-
zetni, mint a fentebb említett világvárosok bármelyiké-
ben. Páirisban, Londonban, Berliniben ma már kialakult a 
forgalom, Budapesten csak most van kialakulóban. Pá-
rában és másutt a gyalogosok, néhol saját bőrükön, má-
sutt kényszerítve, már megtanulták a „mikép szokták"-ot, 
Budapesten, sajnos, ennek semmi nyoma. A forgalom-
gyárban nap-nap után gyártott szabályok és rendeletek 
csak a gépjáróművekre vonatkoznak, de a gyalogosokra 
vonatkozó ukázok még mindig késnek. Ha adnak is ki 
néha rendeletet, amely a gyalogosokkal is foglalkozik, ez 
a rendelet „érthetetlen", őreájuk nem bír kényszerítő 
hatással. 

A budapesti gyalogos kénye-kedve szerint közleke-
dik. Ha akar, csoportosul az úttest közepén, ha éppen rá 
akar gyújtani, megáll a körúton és rágyújt, ha akarja, 
ott olvassa el az idő jár ás jelentést, vagy a jóvátételi hí-
reket, ha akar, jegyzeteket készít, hogy mit kell vásá-
rolni. Egyszóval azt csinálja az úttesten, ami neki tet-
szik. A rendőrök figyelme rájuk nem terjed ki, a lovas-
rendőr ellovagol az úttest közepén beszélgetők mellett, a 
kerékpárosrendőr, attól ugyan bármi is történhet, a 
„K" rendőr nem ér rá velük foglalkozni, a segédje pedig 
csak az automobilistákat és a motorkerékpárosokat figyeli. 
Azt hiszem, itt eléggé megvilágítottam a helyzetet. 

A másik kiváltságos rend a fuvarosszekerek. Ők 
szintén teljes privilégiumot élveznek, ők is tehetnek 
akármit. Ha az ember szóváteszi a rendőrnek, az bólon-
gat egyet, majd odaszól: „Annak ugyan beszélhet az em-
ber, az egy buta paraszt!", „Tessék hagyni, kérem, mit 
is kívánhatunk egy műveletlen embertől!", „Az kérem, az 
sohasem fogja megérteni a forgalmi rendet!". Ilyen és 
ehhez hasonló feleleteket kapunk. Ha följelentést teszünk 
és kierőszakoljuk a kocsis felírását, akkor mehetünk ta-
núskodni. Az ember inkább hagyja. 

Ma még az a nézet, hogy aki autón ül, az legalább is 
milliomos, legyen az soffőr vagy úrvezető. Hátrányban 
mindig az autós lesz. Az autó luxustárgy, tehát az min-
dig hátrányban lesz, a dolgozó, „produktív munkát" 
végző fuvarossal szemben. -Ugy szállj tehát autóra úr-
vezető, soffőr, hölgyvezető, jámbor ifjú, hogy neked 
abban a pillanatban, amint felütez a volán mellé, min-
denki ellenséged, kezdve a rendőrtől a villamoskalauzig, 
az utcaseprőtől a járókelőkig, az állami hivatalnoktól a 
konflisikocsisig és így tovább. Ha másért nem, azért lesz 
ellenség, mert te autón ülsz, ő pedig gyalog kénytelen 
ügyes-bajos dolgai után szaladgálni, vagy a lassú villa-
moson döcög be a város közepébe. El lehetsz rá készülve, 
hogy ha, ne adja Isten, valami hiba adódnék, úgy tanú 
lesz száz, de melletted legfeljebb egy-kettő, arról is ki-
derüli, hogy szakmabeli, tehát ő is vezet, vagy pedig is-
merős. De volt már esetem, amikor egy vöröstaxi-
soffőr ajánlkozott azonnal tanúnak ellenem, nem röstel-
vén megjegyezni, hogy „Szerkesztő úr, nem jó üzlet a 
vöröstaxisok ellen írni!". 

A vezetésnél a fentieken kívül még igen sok veszély 
és akadály tornyosul a vezető elé. A legveszélyesebb a 
gyalogos, a kerékpáros és a vörös taxi, újabban a hatal-
mas autóbuszok, no, meg néha a mentőautó. A villamos 
okozza a legkevesebb bajt motorikus szempontból. Sínen 

jár, tehát ha kollizióba jutunk vele, úgy csaknem biztos, 
hogy magunk voltunk az okai. 

Kezdjük a gyalogossal! Rendszerint össze-vissza ug-
rál az ember előtt. Sohasem ott megy, ahol kellene és 
sohasem akkor, amikor kellene. Neki a zöld, vagy a vörös, 
vagy a sárga színek egészen „mindegy" jellegűek. Ha az 
ember rádudál, akkor megrezzen és a következő pillanat-
ban már rád ordít, hogy miért nem vigyázol, miért ijesz-
ted meg. Ha kíméled idegeit és csendben akarsz mellette 
elsuhanni, akkor jön a kategorikus „Paraszt, miért nem 
dudál!". Most azután ismerje ki magát az ember. Én már 
részemről mindkét eseten túlvagyok. Én sem nem dudá-
lok, sem nem suhanok el. Belenyugodtam a változhatat-
lanba és ha embert látok magam előtt, iballábam a kup-
lungon, jobblábam a féken és igyekszem szépen lassan ki-
jutni a lőtávolból. Ez talán a legjobb módszer. Sokáig 
már nem tarthat. Egyszer csak rá fognak jönni odafönn 
is, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Én részemről azt 
ajánlanám az autósoknak, hogy amint vannak percek, 
órák és munkaszünetek, amit a gyásznak stb. szentelnek, 
éppen úgy hajtsunk fel egy napon a napnak valamelyik 
órájában mindannyian a gyalogjáróra. Lenne egy óriási 
skandalum, minden lap erről írna, legfeljebb mindenkitől 
elkérnék a betétlapot, de az illetékeseket felráznánk és 
talán megtörténne a lehetetlen, hogy ezentúl a gyalogoso-
kat is megrendszabályoznák. A fent vázolt módon az 
ember lassan, de biztosan kijut, vagy elhalad a gyalogos 
mellett és miután sebesség nincs és a fékek permanen-
ciában vannak, a gázolás veszedelme nem foroghat fenn. 
Legfeljebb pár perccel később jutok el oda, ahova aka-
rok. Utóvégre Budapesten vagyunk. Ha ilyenkor esetleg 
mégis előttem terem egy mélázó, akkor belelépek a fékbe 
és legfeljebb elnyomom egy kissé. 

Itt azonban az előfeltétel a kitűnő fék. A fékeknek 
teljesen rendben kell lenniök. Egy észszerűen gondolkodó 
automobilista, ha fékei nem fognak tökéletesen, úgy vagy 
utána állítja azokat, vagy ha nem akar, illetve nem tud 
bánni velük, viszi a javítóműhelybe. Utóvégre azoknak 
is kell élni valamiből. Fékeinket minden reggel ki kell 
próbálni, sőt igen okosan tesszük, ha napközben is ki-
próbáljuk egypárszor. Különösen esős időben bír ez 
nagy fontossággal. A fékbetétek ugyanis a felloccsanó 
víztől síkosak lesznek és fékünk elveszti hatékonyságát. 
Ha ezt idejekorán nem vesszük észre, bizony nagyon 
könnyen megtörténhet a baj. 

Következnek a kerékpárosok. Magyarországon, saj-
nos, fle így van, a kerékpárosok nagyon keveset tudnak. 
Ezt a világhírű kerékpárversenyzők mondották ittlétük 
alkalmával. A kerékpárosok java úgy imbolyog gépén, 
hogy az ember szinte félni kezd, ha látja őket. Budapes-
ten szinte naponta lehet látni felborult kerékpárost, aki 
minden különösebb külső behatás nélkül lepottyan gépé-
ről. A kerékpárosok jelenléte sokkal nagyobb veszélyt 
rejt magában, mint a gyalogosoké. A gyalogos legfeljebb 
kiabál, a kerékpáros azonban mozog, a rajtaülő imbo-
lyog, legtöbbjének fogalma sincs a forgalmi szabályok-
ról. Némelyik balról előz, a másik jobbról, az a közös tu-
lajdonságuk azonban megvan, hogy egyikük sem jelez. 
(Tisztelet a kivételnek. Akinek nem inge, ne vegye ma-
gára!) Naponta látni, különösen a reggeli és esti órák-
ban, kerékpárosokat kirohanni egy-egy mellékutcából 
téljes sebességgel. Hogy ilyenkor mi minden történhet, 
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arról jobb nem beszélni. De hogy történik, azt olvashat-
juk a lapok rendőri .rovatában. Rettenetesen megnehezí-
tik a kerékpárosok a hidak forgalmát. A Margithídon és 
a Ferenc József-hídon behajtanak a villamossínek közé 
és hátráltatják a gép járóműveket az előrehaladásban. 
Ha az autós előzni akarja az esetleg cammogó villamost, 
úgy ott imbolyog előtte ismét egy kerekes, akitől sem 
előre, sem hátra. Itt csak egy módus van! Dudálni és 
dudálni, amíg a kerékpáros orientálja magát, visszatekint 
és ha jóakaratú, utat enged. El lehetünk azonban ké-
szülve rá, hogy rosszakaratú és fütyül reánk. Ha valaki 
másképpen cselekszik és dudajel nélkül hajt előre a sín-
páron, úgy nagyon könnyen megeshet, hogy a következő 
pillanatban a kerékpárost maga előtt találja. Itt a bi-
zonytalanság az akadály. Az ember egy kerékpárosról 
sohasem tudja, mit akar, illetve mit fog csinálni. Már 
maga a jármű labilis volta is hozzájárul ehhez némileg. 
Egy kis csúszás, farolás és őmaga is kénytelen kitérni 
egy-két métert az 
egyenes irányból. 
Kerékpárosokkal te-
hát vigyázni a ma-
ximumig. Ez a leg-
jobb tanács. 

Következne a vö-
röstaxi. Ő rohan, 
mert mennél többet 
keres, annál több 
százalékot kap a gaz-
dájától, már mint a 
soffőr. Ezek néha 
nem ismernek sem 
embert, sem Istent, 
csak rohannak. Ne-
kik mindegy, hogy 
az ő oldaluk szabad-e, 
vagy a másik, azért 
ők betolakodnak a 
résbe és mennek 
előre. Vigyázni kell, 
ha előzni akarjuk 
őket, mert sohasem 
lehet tudni, mikor 
kanyarodnak be kar-
jelzés nélkül. A fordulókat csak vágják. Tehát a kanyarok 
előtt, különösen szűk utcákban, fokozott figyelemmel kell 
'lennünk rájuk. Ezen, sajnos, mi nem segíthetünk. Ha az 
illetékesek nem tudnak segíteni a bajukon, akkor ki fog-
nak veszni, mint az ichtiosaurus és egyéb őseink. Eltö-
rölni a százalékrendszert, jobban figyeltetni a budapesti 
utcát a forgalmi rendőrség által, több motorkerék-
páros rendőrt, és akkor talán rendesebben fognak hajtani. 

Most ezekután rátérhetünk a tulajdonképpeni tár-
gyára cikkünknek, bár ez lesz a rövidebb rész. Feltételez-
zük, hogy a hajtási szabályokkal tisztában vagyunk. Hát 
ez még nem minden. Vannak olyan apró-cseprő igen fon-
tos szabályok, amire csak a gyakorlat, de sokszor a ma-
gunk baja tanít meg. Bizony igen kevés azoknak a száma, 
akik „gyüigeadó" nélkül tanultak meg vezetni. A jó fék-
ről már szólottunk. Másik igen fontos követelmény, hogy 
jó pneukkal rendelkezzünk és a dudánk is rendben legyen. 
Jó fék, csúszásmentes gumik és jó duda, ez az első. Reg-
gel, ha elhagyjuk a garaget, bizonyságot szerzünk a fé-
kek és a duda állapota felől. Ez legalább olyan fontos, 
mint a három kitöltött betétlap és a hajtási igazolvány a 
zsebünkben. 

Tartsuk be mindig a baloldalt. Ez szabály. Ne hajt-
sunk az utca közepén. Ne hajtsunk sebesen. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy lépésben menjünk, de sohase men-
jünk oly gyorsan, hogy uralmunkat elveszítsük a kocsi 
felett. A ibajok 90 százaléka abból ered, hogy a vezető 
túllépi azt a sebességet, amit tulajdonképpen kibír. Van-
nak emberek, akik 30—35 kilométeres sebességben telje-
sen urai a gépüknek és képesek félméteren belül nyugvó 
állapotba hozni kocsijukat, vagy képesek minden eléjük 
tornyosuló akadályt kikerülni. Viszont 40—45 kilométeres 
sebességben már erre nem képesek. Az okos vezető igye-
kezzék megtalálni ezt a határt" és vigyázzon, hogy azt a 
városi forgalomban soha túl ne lépje. Vannak kocsik, 
amelyeknek fékei már újkorukban sem voltak kifogásta-
lanok. Konstrukciós hiba. Kicsire van méretezve a fék 
stb. Itt már eo-ipso mérsékelni kell a sebességet. 

Egy jó vezető sohasem bújik egészen közel az előtte 
haladó kocsihoz. Sohasem lehet tudni, mi történik az előtt 

és egyszer csak azon 
vesszük magunkat 
észre, hogy benne 
vagyunk. A szabály, 
hogy tartsunk leg-
alább 10—15 méter 
távolságot az előt-
tünk haladó kocsi és 
magunk között. A 
jó vezető mindig je-
lez. Dudálni nem du-
dál ész nélkül, de 
mindig jelez. Jelzi, 
ha lassít, jelzi, ha 
meg akar állani, jel-
zi, ha befordul. Ha 
ezt sohasem felejti 
el, úgy sohasem fog-
ják kellemetlen meg-
lepetések érni. A jó 
vezető még ennél is 
tovább megy. A jó 
vezető mielőtt át 
akar menni egyik ol-
dalról a másikra, 
vagy mielőtt befor-

dul, imég hátra is néz egy pillanatra és meggyőződik a 
helyzetről. Ez egy olyan biztonsági koefficiens, ami soha-
sem árt, csak használ. 

A városi forgalomban az előzés nem feltétlenül szük-
séges. Ha az előttünk haladó kocsi sebessége nem lassú, 
nem előzünk. Az előzéssel^ különösen szűk utcákban, na-
gyon akadályozzuk a forgalmat. Ha előzni akarunk, min-
dig olyan helyen előzzünk, ahol arra elegendő hely áll 
rendelkezésre. Utcakereszteződések előtt sohase kezdjünk 
előzésbe. Az előzés folytán kénytelenek voltunk gyorsítani, 
az .előzésre figyelünk és esetleg balról a mellékutcából be-
jénkszalad egy onnan igyekvő kocsi, vagy mi szaladunk 
bele abba. 

Külön szakaszt kell szentelnem egy nagyon fontos 
szabálynak, ami egyben udvariassági aktus is. Tiszteljük 
meg a mások előjogait. Ha egy szűk utcában élőzni aka-
runk, azt csak akkor tegyük meg, ha velünk szemben a 
közelségben nincs járómű.. Ha az előzés csak úgy lehetsé-
ges, hogy a velünk szemközt jövőt sebességének csökken-
tésére, vagy (pláne megállásra kényszerítjük, ez esetben 
az előzést meg sem szabad kísérelni. Ez az a bizonyos 
kíméletlen hajtási mód. Vöröstaxisoffőr ezt sohasem 

NevünK 

a relcláinunlt 

Puch a legtökéletesebb motorkerékpár 
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nézi. őneki egészen mindegy, neki van-e joga az úthoz, 
vagy nekünk. Megvallom, én már számtalan ilyen esetben 
behajtottam a nekem szabad útba és megállásra kénysze-
rítettem a velem szemben jogtalanul tolakodót. Egy ízben 
10 percig néztünk farkasszemet egymással, míg végre a 
szemközti engedett és 10 métert hátrált. Azt hiszem, ő 
többet nem fog belehajtani más útjába. 

Különös tekintettel ilyen esetekben csak a mentő-
kocsikra kell lenni. Őket akadályozni embertelenség, mert 
mindig azt kell meggondolnunk, hogy esetleg egy percnyi 
késésük egy emberéletbe került, aminek így mi voltunk 
okozói. 

Figyelmébe ajánlható még a kezdőknek, hogy min-
dig nagy gondot fordítsanak arra, hogy megnézzék, hol 
állanak meg. Ma már nemcsak a villamosmegállónál tilos 
a megállás, hanem az autóbuszmegállóknál is. Ezeket 
azonban igen sok helyen homály fedi. Meg kell nézni a 
járdaszegélyt, az aszfaltot, nincs-e odafestve, hogy autó-
busz, sőt meg kell nézni a kirakatredőnyök és reklám-
táblák közötti falmélyedéseket, hogy nincs-e odarejtve egy-
egy „Autóbuszmegálló" mimikritábla. Mert, ha a tiltott 
helyre állunk, úgy jön a rend őre és bizony elkéri a betét-
lapot. Neki ez a kötelessége, őneki keresni kell az alkal-
mat,, hogy jelentést tegyen, mert, ha legalább nincs havi 
5 jelentés, akkor már azt mondják róla a felettesei, hogy 
„Maga nem dolgozik!". 

Ugyancsak nagyon kell vigyázni a vezetőnek arra, 
hogy sohase elegyedjen konfliktusba a rendőrrel, mert 
„Meghalt Mátyás király, oda az igazság!". Különösen a 
perifériákon levő rendőrök jelzéseivel kell vigyázni. Sok-
szor voltam szemtanuja eseteknek, amikor a rendőr sza-
badot jelzett és ennek dacára megállította az autóvezetőt 
és felírta. Hiába volt minden erőlködés és magyarázat, a 
végén még azért is fel lett jelentve, mert csődületet és 
közbotrányt okozott. Azt meg kell állapítanunk, hogy a 
rendőrök, dacára a nagy oktatótanfolyamoknak, még most 
sem jeleznek egyöntetűen. Amint vannak a jelzés tekin-
tetében hipermodern rendőrök, akik, tisztelet nekik, fö-
lényes biztonsággal dolgoznak, éppen úgy vannak egé-
szen gyenge kvalitások, akiknek fogalmuk sincs, miképpen 
történik a jelzés. Ha tehát kikerülünk valahová Újpest 
felé, vagy külső utakra, akkor vezető, szedd össze ma-
gadat és inkább állj meg, ha nem vagy biztos, hogy mit 
jelez a biztos és várd meg, amíg rádszól., így azután biz-
tos lehetsz benne, hogy nem kerülsz a jelentések közé. 

Amint hogy vannak rendőrök is, akik nem tudnak 
jelezni, éppen úgy vannak vezetők is, akik vagy nem tud-
nak, vagy nem akarnak rendes jeleket leadni. A leggya-
koribb a megállást és a befordulást jelző karmunka ösz-
szetévesztése. A befordulást a vállból vízszintesen kinyúj-
tott kar jelzi, míg a megállásnál, az alsókar könyökben 
derékszöget alkot, ahol is az alsó kar felfelé mutat. 
Számtalan esetet látni, amikor befordulást jelez a vezető, 
a mögötte levő lelassít, várja a befordulást, ami azonban 
késik, mert az előttünk levő vezető csupán meg akart ál-
lani. Ilyenkor azután mondunk magunkban valamit, a 
vérmesebbek meigállanak és leszidják a rosszul jelzőt, 
kapnak vissza egy csomó gorombaságot és egy pár perc 
késéssel mehetnek tovább. A legjobb ilyenkor nyelni 
egyet és továbbállani. A világ forgását mi úgysem tud-
juk megakadályozni. Ehhez keményebb legények kellenek 
és észszerű intézkedések. 

Sokszorosan állanak a fentebb elmondottak áttanul-
mányozás és miheztartás végett a hölgyvezetőkre, ők 
rendszerint gyöngébb idegekkel vannak ellátva, talán 
testileg is gyengébbek, nekik tehát megháromszorozott 

figyelemmel kelí vezetni a kezük között levő járóművet. 
Mindig azt tartsák szem előtt, hogy lassan, de biztosan 
hajtsanak. Ők valószínűleg nem a mindennapi kenyérért 
vezetnek, tehát náluk „Time is money!" elv nem áll fenn. 

Ha még tálán megjegyezzük, hogy a rendőrre] való 
tárgyalási modor a lehető legudvariasabb legyen, úgy 
mindent elmondottunk. Az, aki nagyhangon elkezd a 
rend őrével vitatkozni, az rendszerint alul marad. Tíz 
eset közül kilencszer elenged a rendőr és megelégszik a 
figyelmeztetéssel, ha úgy szólítom: „Parancsol, biztos 
úr?", mintha odaordítok, hogy: „Mit akar?". Beszélni 
kell tudni az emberekkel. Bizony, sajnos, néha ez sem 
használ. D. I. 

Automobil Grand Prixt rendez a KMAC 
októberben 

Mint beavatott forrásból értesülünk, a KMAC-ban 
nagy a hajlandóság, hogy megrendezze ez év októberc-
ben, valószínűleg a Svábhegyi verseny után^ a Város-
ligeti körön az I. Magyar Automobil Grand Prix-t. 
Tudvalevő, hogy a Motorkerékpár In'agy Díj második 
tréningjén Szénássy Alán tett is egy próbakört. Utána 
a legnagyob elragadtatással beszélt a pálya kitűnő ál-
lapotáról, valamint egy automobil sebességi versenyre 
való alkalmasságáról. A versenyt hatalmas pénzdíjak-
kal valószínűleg október első vasárnapján rendezd meg 
az Automobil Cub. A terminus kiválóan alkalmas, mi-
ntáin a szeptembervégi Svábhegyi versenyre amúgyis 
több neves kontinensbcli versenyző ittléte van bizto-
sítva. Magyar részről addigra Szénássy Alán, Hart-
manin László és Heteés Sándor indulása biztos, de szó 
van Delmár Walter startjáról is, aki. ha a Grand Prix 
létrejön, valószínűleg egy Bugatti volánjánál újra ver-
senyezni fog. Delmár Walter ma 36 éves éis- igazán igen 
korán vonult visza. Most végre alkalma lennie tehet-
ségét legjobban ragyogtatni, mert egy hosszú és gyors 
verseny, mint azt annak idején a TT-ken láttuk, legjob-
ban felel meg az ő fizikumának és egyéniségének. Hír 
van arról is, hogy Zichy Tivadar gróf körülményei 
újra meg fogják engedni a versenyzést és ez esetben 
ő is indulna. Rajtuk kívül. Stuck, egy-két francia, a 
Svábhegyi versenyre már most nevezett chilei Zanelli, 
olaszok, esetleg gróf Arco Zinneberg és mások indulá-
sát lehetne biztosítani. Nem lehetetlen, hogy 10000 
penigős, esetleg nagyobb pénzdíjak egy-két Alfa-
Romeót és Maseratit is idecsalnak Budapestre, mely 
esetben kolosszális versenyben volna részünk. Hogy a 
verseny idegenforgalmi szempontból mit jelentene 
Budapestnek, az egyelőre még kiszámíthatatlan. Meg-
előztük volna vele Wient. Prágát és a többi körülöt-
tünk fekvő nagy várost. Üdvözöljük a KMAC-ot és to-
vábbi kitartást kívánunk neki. Egy jó előkészítés és 
rendezés és a Magyar Grand Prix meg van alapozva. 
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O FORGALMI PROBLÉMÁK O 
Van Budapesten egy híd, a neve Margithíd. Forga-

lom szempontjából túl van terhelve. Ez tudott dolog. 
Tervbe van véve a tehermentesítő új híd is, beszélnek 
a híd kiszélesítéséről is, egyszóval a Margithíd forga-
lom szempontjából állandóan felszínen van. Beszéljünk 
róla mi is, nem először és sajnos, nem utoljára. Most 
javítják. A kopott kockaköveket cserélik ki, vagy forgat-
ják meg és emiatt természetesen a forgalom még keser-
vesebb. Nem tudom, ki irányítja a munkát, de volna 
hozzá egy kis szavunk. Nyugaton ezt másképen csinál-
ják. Ha a Margithíd valahol Franciaországban vagy 
Angliában állana, a rajta közlekedők észre sem vennék 
a javítási munkálatokat. Ilyen forgalmas helyeken mo-
dern államokban csak éjjel folyik a munka. Éjjel a for-
galom minimális és az emberek nyugodtabban is tudnak 
dolgozni. Mire felkel a nap, már a tervbevett szakasz 
készen is van. Aki autós és egyszermáskor késő éjjel tér 
haza, úgy a Margithídon gyakran lát éjfél után is mun-
kát. Ilyenkor a villamosvasúti munkások cserélik ki a 
síneket, vagy javítják a kábeleket stb. Ők már rájöttek, 
amire az útépítők még nem. Ez a munka legfeljebb a vi-
lágítással drágább, mert nem számítható túlórának. 

* 

Ez sem szorosan forgalmi probléma, de mégis ide-
való, mert talán mégis összefügg egy kicsit a forgalom-
mal, mi meg mondjuk ki egészen őszintén, a Balkánnal. 
A közelmúltban felírt a rendőr, mert a falihirdetések 
közé spékelt autóbusz-megállótáblát nem látván, az 
autóbuszstandra merészkedtem állani. Elítéltek 6 pengő 
20 fillérre. Gondolván, hogy ez is az amnesztiarendeletbe 
fog esni, a figyelmeztetésekre sem fizettem ki a 6 pengő 
20 fillért. Egy reggelen 8 órakor megjelenik egy rendőr 
az elővezetési paranccsal kezében. Itt azután nincs par-
don, menni kell az illető kerületi kapitányságra, törté-
netesen a belvárosba. A dologban még nagy volt a sze-
rencse, mert az igazság az, hogy reggel 5 órakor akar-
tak elvinni, de házmesterem garanciájára, hogy itthon 
vagyok és nem szoktam, csak 9 órakor elmenni, a rend 
őre eltávozott és 8-kor újra eljött. Lebandukoltunk a 
villamoshoz és be a belvárosba. Ott szépen lefizettem a 
6.20-at és mehettem haza. Hát uraim, főkapitány uram, 
beleillik ez az aktus a XX-ik századba? Nem lehetne-e 
azt úgy megoldani, hogy a rendőrt, ha már küldik, egy 
kész nyugtával küldjék? Ha van pénz és fizetek, rend-
ben van, ha minős pénz, gyerünk és üljük le. Ez lenne en-
nek a módja. így kellene ennek lenni művelt, az egysze-
rűségen, célszerűségen alapuló rendeletekkel, szabályok-
kal bíró országban. Ajánljuk a fenti tényt egyszerűsí-
tésre, a főkapitány úr szíves figyelmébe. Ha története-
sen nincs házmester, úgy engem szépen elvisznek reggel 
5-kor és mivel befizetni csak 8 órakor lehet, mert a hi-
vatal akkor kezdődik, ülhetek 3 órát a rendőrségen. Pár 
év előtt már egyszer megtörtént velem. Akkor is írtam 
róla. Falra hányt borsó. 

* 

Talán ez a tárgy nem is tartozik teljesen lapunk 
hasábjaira, mégis úgy érezzük, foglalkoznunk kell vele. 
Évek óta foglalkozunk a rendőrlegénység szerepével 
kapcsolatban a forgalmi problémákkal. Felemeltük sza-
vunkat a 4 órás szolgálat visszaállítása érdekében, sőt 
néhányszor írtunk a rendőrlegénység nem éppen rózsás 
megélhetési viszonyairól is. Miután nézetünk szerint 
mindazokat, akik fővárosunk rendje, közbiztonsága felett 
őrködnek, csaknem állandó nehéz szolgálatot teljesíte-

nek, sokszor életüket kockáztatva, úgy kell ellátni, hogy 
anyagi gondok nélkül, becsületesen tudjanak élni. Ügy 
kell őket díjazni, hogy ez a díjazás arányban álljon a 
teljesített szolgálattal. Ez a szolgálat nehéz és felelős-
ségteljes, ezeket az embereket meg kell becsülnünk. 
Ezúttal egy olyan tényt kell papírra vetnünk, ami 
szinte hihetetlenül hangzik, amit a szó szoros értelmében 
nem tudunk megérteni. A szolgálatot teljesítő rend-
őröknek vannak úgynevezett szabadnapjaik. Ezek a sza-
badnapok azonban csak a papíron vannak, mert ilyen 
napokon rendszerint kirendelik őket mozgófényképszín-
házakhoz, versenyekre, színházakba stb. Tekintettel 
azonban a szabadnapra, ezért külön díjazást kapnak. A 
díjat nem az állam fizeti, hanem az a testület, illetve 
mozi, színház, versenypálya, ahol a szolgálatot teljesítik. 
Le kell szögeznünk, ezek a szolgálati díjtételek egyenlők 
a nullával. Egy rendőr például 4 óráért, amit egy mozi-
ban tölt el, 96, azaz kilencvenhat fillért kap. Ha fél 5 
órától a mozi végéig, ami {rendszerint 12 órakor van, 
tehát 8 órát áll, úgy díja 1 pengő |92 fillérre lemelkedi'k. 
Sporttelepeken egy egész délutáni díja, 5000 nézőn aluli 
napokon 1.28 P, 5000 nézőn felül il.92 P. [Ezeket a díja-
kat annakidején még paypírkoronában állapították meg 
az infláció korában és a pengő életbeléptével egysze-
rűen átszámították. Békeidőben, ha jól, tudom, 2 vagy 3 
korona volt egy ilyen kivezénylés díja. Gondoljuk meg, 
kérem, hogy nincs ma olyan szakma, ahol ilyen alacsony 
lenne a díjazás. Uraim, ott fenn a magasban, gondol-
kozzunk ezen egy kicsit és vegyük revizió alá ezeket a 
tételeket. Gondoljuk meg, hogy 1000 pengős, sőt több-
ezer pengős bevételeknél egy mozi, vagy egy sporttelep 
csak fizethet egypár pengőt egy, a rend felett őrködő 
„szabadnapos rendőrnek". Tetejébe jnég iteljesen elté-
rően a háború előtti szokástól, ahol a rendőr a színház, 
vagy futballmeccs végén a pénztárnál megkapta a ma-
gáét, most egy hónap múlva fizetik ki a hivatalon ke-
resztül. Ajánljuk ezt a főkapitány úr szives figyel-
mébe. * 

Üjabb merénylet készül az egyéni szabadságok ellen 
a forgalmi rend terén. Ezúttal ismét a mostoha gyerme-
kek, a motorkerékpárosok szenvednek, ha a rendelet élet-
belépne. Most ismét arról van szó, hogy meg akarják til-
tani a (Szóló motorkerékpárosoknak az utasvitelét. Hivat-
koznak erkölcsrendészeti szempontokra és egyéb dolgokra. 
Nézetünk szerint az egész nemi más,, mint, egyes öreg urak 
kenyérírígysége. Nekik fáj talán, hogy egyes motorkerék-
párosok fess motorosladykkel mennek vasárnapi1 túráikra. 

, Ugyan kérem hagyjuk meg a fiatalság, örömeit. Valami-
kor a főkapitány úr és mások is voltak fiatalok. Mit szól-
tak volna ők, ha tegyük fel akkor divat lett volna, hogy a 
lovasember párosával Imént volna lovagolni és jött volna 
egy erélyes bácsi, akii ezt megtiltotta volna. Annak esetleg 
lókímélés szempontjából igaza lehetett volna, de ma, ma 
a gép szenved és annak nem fáj. Hagyjuk a fiatalokat, 
nem bántanak ők azzal senkit és ha a szoknya időnként 
talán kissé jobban fellebben, az se fájjon senkinek. Ha 
pedig valakinek, fáj, ne nézzen oda. Vagy ha többet akar 
valaki látni, menjen ki a strandra. Vagy ha nagyon i a 
lelkén van neki az erkölcs, úgy tiltsa el| a strandifürdőket. 
Ezzel a rendelettel ismét olyanok is szenvednének, akik 
esetleg üzleti ügyeiket végzik párosan stb. Meg kellene 
ellenben tiltani tényleg azt, hogy bravúrból 8—4 ember 
ülhessen egy szólógépre. Ez helyénvaló lehet, de a' páros 
motorozás megtiltása semmiképen sem. iErre nincs ok és 
főképpen nincs jogalap. Ez egy egyszerű beavatkozás az 
ember legszűkebb magánéletébe. Reméljük, azóta az illeté-
kesek aludtak egyet ezen a terven ég az egészből nem lesz 
semmi. 

Nyitott sport SPA 3 és Vj literes Tourer teljes kom-
forttal, 2 pótkerékkel, vadonat új gumikkal, valódi bőrhuzat-
tal, generáljavítva, elsőrendű állapotban eladó. 
Megtekinthető a NAGY-garageban, Rökk SziLárd-u. 9 sz. 
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Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüsttárgyak legszebb 
kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

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

1930! G r a n d P r i x ! 1930J 
M a g y a r győzelmeket csak 

S U N B E A M ÉS 
B L A C K B U R N E 
motorokkal tudtak kivívni, 

a 250 szóló és a 600 oldalkocsi 
kategóriában, R e x - A c m e , 
Blackburne és S u n b e a m 

Vezérképvisslet: MARTINÉK, Közraktár-utca 24 

HÍREK 
Valószínűleg elmarad a Klausen-hegyiverseny. Te-

kintettel arra, hogy Uri-kanton nagy üzletnek véli a 
Svájci Automobil Club számára a Klausen-versenyt, 
nagy követelésekkel lépett fel az ACS-el szemben. -Mi-
után a Klausen-verseny rossz idő esetén óriási deficit-
tel szokott végződni, az ACS nem ment bele Uri kanton 
követeléseibe. Jelenleg még folynak a tárgyalások, való-
színű azonban, hogy a svájciak lemondják a Klausen-
rennent és az Európa-hegyibajnokság döntő futama 
gyanánt a Bernina-hegyiversenyt jelentik be, ami ismét 
felforgatja a bajnoki pontszerzőversenyek eddigi ter-
minusait. 

Stuck megkezdte győzelmi sorozatát. Április 30-án 
Cannesban indult a Riviérán az Esterel-hegyiverseny-
ben, 5 literes Austro-Daimleren. Mondanunk sem kell, 
hogy fölényesen győzött és csaknem félperccel javította 
meg a fennálló útvonalrekordot. Ideje 7900 méterre 
5:39.2, ami 83.844 kilométeres átlagsebességnek felel 
meg. Utána a legjobb időt egy Bugatti-vezető, De Caroli 
érte el, aki 2.3 literes Type Targa Florioval 5:44.8-at 
futott. 

A Tripolis Grand Prix. Az idei Tripolis Grand 
Prix szenzácója a Maseratik óriási előtörése. A speciá-
lisan versenykocsikat gyártó Maserati-gyár úgylátszik 
3—4 évi sikertelen próbálkozás után végre fején ta-
lálta a szöget 4 literes új típusával. Igaz, hogy ebből 
a versenyből még nem vonhatjuk le teljesen a konzek-
venciákat, lévén a táv csupán 104 km. (4 kör á 26.200 
km.), de mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a 4 lite-
res Maserati kompresszor gyorsabb ma, mint az Alfák 
és a Bugattik, amit különben a multévi Gircuito di Cre-
mona is bizonyít. Már most, hogy fogják-e bírni a 3—4, 
sőt többszáz kilométeres versenyeket, az még kérdés. 
Mindenesetre Mussolini állami szubvenciója a Maserati-
gyárnak sokát tett. Az abszolút-győzelmet a kitűnő Bor-
zacchini1 (4 J. Maserati) szerezte meg 42:54.6 alatt, ami 
146.539 km. átlagnak felel meg. Legjobb köre 10:28.0 
volt, ami 150.189 km. átlagot mutat. Második egy 2 lite-
res Maserati lett, Arcangelivel kormányánál. Ideje bi-
zony alig valamivel rosszabb, mint Borzacchinié 
(43:25.4), 3. Biondetti (Talbot 1500 kcm.) 44:44.4, 4. Se-
rignano herceg (Maserati) 49:23.0. Kíváncsiak vagyunk 
a Masaretik további szereplésére, ami meg fogja mu-

tatni, hogy komoly ellenfelei lesznek-e a Bugattiknak és 
Alfáknak, vagy nem. 

Dreyfus (Bugatti) megjavította Stuck Turbie-
rekordját. Ez volt a nizzai versenyek szenzációja. Drey-
fus 2.3 literes Bugatti-komp. kocsijával a 6300 méteres 
útvonalat 3:53.6 alatt futotta be, ami 97.089 km. átlag-
sebességet jelent. Stuck (Austro-Daimler) útvonalre-
kordja 4:09.8 volt. Dreyfus teljesítménye tehát kolosszá-
lisnak mondható. Aki egy Stuck-rekordot 14 másodperc-
cel meg tud javítani, annak nagyon, de nagyon kell tud-
nia. Dreyfus ezzel az eredményével egyik legjogosabb 
aspiránsa lett az Európa-hegyibajnokságnak. A sport-
kocsi-kategóriákban Decaroli (Bugatti) 4:13.4 alatt fu-
totta a legjobb időt. Ugyanitt egy 5 literes Chrysler-
Sport, mely egyébként kategóriáját nyerte, csak 6:40.2 
alatt tudott futni. Kiemelendő még Rof Von Dojwi 
(Mercedes-Benz) 4:18.4-es ideje. 

Nagy Mobiloil-siker. A Nizzában lefutott Turbie-
hegyiverseny útvonalrekordját, mint fentebb írtuk, René 
Dreyfus 2.3 literes Bugatti-kompresszorral megjaví-
totta. Dreyfus Bugattijában a Vacuum Oil Company ál-
tal forgalomba hozott „Mobiloil Aero D." szolgáltatta a 
kenést. Mint hírlik, ezévben a Vacuum Oil Company kü-
lönös gondot fog fordítani, hogy a versenyzőket a leg-
jobb olajtermékekkel lássa el. 

Még mindig a 30.000-es határon alul vagyunk. Ezúttal a 
hazai gépjárműállomány februárvégi állapotát közöljük. A 
helyzetben némi javulás állott be, amennyiben a forgalom-
ban lévő gépjárművek száma már nem csökken, hanem lassan 
emelkedik. Az emelkedés csekélyke 43 darab. Miután ma 
már április végén vagyunk és a tavaszi eladások teljes mér-
tékben megindultak, remény van rá, hogy májusra elérjük 
aj régen várt 30.000-es határt. A m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatal jelentése szerint a január—februárvégi állapot a 
következő: 

1930. é v i 
j a n u á r f e b r u á r 

h ó v é g é n 
összesen Buda- összesen Buda-

pesten pesten 

Személykocsik 11.507 5.931 11.502 5.954 
Bérautók 1.736 1.286 1.784 1.342 
Autóbuszok 686 308 679 305 
Teherkocsik 4.400 2.277 4.408 2.292 
Egyéb kocsik 671 474 675 478 
Gépkocsik összesen 19.000 10.276 19.048 10.371 
Motorkerékpárok 10.363 4.963 10.358 4.949 
Géperejű járművek mindössze: 29.363 15.239 29.406 15.320 

P U C H . M , ! Urbach Lászlónál 
• • h h h m h m m h h ^ ^ ^ ^ ^ ^ h h m h í Budapest, VI., Hunyadi-tér 12. SZ. 
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Fényes Kornél dr. okleveles gépészmérnök, MFTR-
főmérnök a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben a 
közelmúlt napokban hatalmas előadást tartott „A fel-
színi dinamikus felhajtóerő és a siklócsónakok elmé-
lete" címen. Az előadás bizony niagasszárnyalású volt 
és végig magas színvonalon is mozgott. Sajnos, mi, 
outboardosok nem sokat értettünk az egészből, mert az 
előadás főleg az elméletek körül mozgott. Most láttuk, 
hogy Fényes Kornél dr. nemcsak a gyakorlatban nagy 
mestere a siklóhajóépítésnek, de annak elméletében 
európai hírű szakember, aki megfelelő anyagiakkal 
óriásit tudna produkálni. Reméljük, hogy a jobb vi-
szonyok beálltával, valamint a siklóhajósport szélesebb 
rétegekbe való jutásával az ő ideje is el fog érkezni. 

A Magyarországon lévő Tátra-automobiltulajdono-
sok nagy száma szükségessé tette azoknak egy egyesü-
letbe való tömörülését. Magyarországi Tátra Automobil 
Club néven április hó 26-án este 7 órakor lesz a meg-
alakulás a Budapest, V., Lipót-körút 13. szám alatti 
(Vígszínházzal szemben) Schück-féle étterem külön-
helyiségében. Az alakuló ülést vacsora fogja követni. 
Örömei üdvözöljük ezt az új alakulást, mely a külföl-
dön is nagy szeretetnek örvend és reméljük, hogy az új 
Club megalakulása ismét egy lépéssel fogja előrevinni 
a hazai automobilizmust. 

Az angol Lissen-gyertyák nagy sikere a Magyar 
Motorkerékpár Nagy Díjon. Az idei Grand Prix kis-
kategóriái mint tudvalévő, a D K W jegyében folytak le. 
Ügy a 175, mint a 250 kcm kategóriában a DKW-menők 
a starttól a célig kifogástalanul működő motorokkal fu-
tottak. Ügy a jugoszláv Uroic, mint a 175 kcm kategória 
második helyezettje, Massa DKW-jében angol Lissen-
gyertyákat láttunk, míg a 250-es kategória második he-
lyezettjének, Erdélyinek DKW-je szintén Lissen-el volt 
szerelve. Figyelmébe ajánljuk motorkerékpárosaink-
nak ezt a nálunk még csak bevezetés előtt álló, kiváló 
angol konstrukciót, mely mindazon jó tulajdonságokat 
magában foglalja, amelyek egy megbízható gyújtó-
gyertyát jellemeznek. A Lissen-gyertyákat a MAK 
(Lázár-utca 9.) képviseli. 

Képviseletet kaptak az angol Royal-Enfield-motor-
kerókpárok. Ezzel az egyik elismerten legjobb angol 
gyár, mely Budapesten hosszú éveken át volt képviselve, 
ismét reprezentánshoz jutott. Ezúttal Anglia és a ma-

Soffőrlskola, egyedüli, mely erős útkanyaruiatokkai kiépített pályán tanít 
vezetni, városi vezetést legforgalmasabb utcákon, míg tökeletesen nera 
vezet, az így kikepzett srttőr nem csinál karambolt. Javitrműheiyünkben 
Javttus, szerelés; hatóságilag levizsgáztatjuk, jogosítványt és munkakönyvet 
kapnak, vidékieknek ingyen bentlakás. Tandíj személy- vagy teherautóra 
40 pengő. Motorkerékpárra 20 pengő. Korbar sofförlskola. Népliget. 
Telefon 340—34. baját ház Pálya, garázs, javítóműnely, tanterem. Úrveze-

tőknek külön, egyéni gyors kiképzés. 

gyar piac egyik legkomolyab cége, a John Fowler & Co. 
vállalta a Royal-Enfieldek budapesti és magyarországi 
képviseletét. A Royal-Enfieldek új modelljei ismét 
Sturmey-Archer sebességváltóval jelentek meg, ki-
dolgozásuk és alakjuk most is vetekszik az angol ipar 
többi kiválóságával. Az első Enfield-rakomány a leg-
közelebbi napokban már Budapestre érkezik. Miután 
az Enfieldeket angol cég képviseli Budapesten, mely 
nem banktőkével, hanem saját pénzével dolgozik, a Ro-
yal-Enfieldek ára valószínűleg jóval a piaci árakon 
alul fog maradni és így könnyebben lesz vásárolható. 
A John Fowler & Co. (Morris-képviselet) Andrássy-út 
28. szám alatti helyiségeiben lesznek az Enfieldek a 
közeljövőben kiállítva. 

A Húsvéti Triált a belügyminisztérium az elkésett 
bejelentés folytán nem engedélyezte. A verseny új ter-
minusa 1930 július 12—13. 

Az „SSK"-tipusú Mercedes-Benz-kompresszoros 
sportkocsi. A Mercedes-Benz-kompresszoros sportautók 
az utóbbi esztendőben világhírre tettek szert, egyrészt 
versenyeredményeik által, másrészt rendkívüli teljesítő-
képességük révén, mert mint úrvezető túrakocsik, a ma-
guk nemében páratlanoknak bizonyultak. Az 1928. évi 
németországi nagy díjért futott versenyben aratott há-
romszoros győzelem folytán ez a típus az automobil-
konstrukcióban az utolsó szót jelenti. Az ezévi kom-
presszoros sportmodellt a gyár rövidebb alvázon „SSK-
modell" név alatt hozta forgalomba. Az alváz megrövi-
dítése folytán a kocsi könnyebb és gyorsabb lett, s a 
rövidtávú és hegyiversenyek követelményeinek is sok-
kal jobban tud megfelelni, mert a kanyarokat minden 
nehézség nélkül veszi. Ezzel a géppel olyan úrvezető-
kocsit hozott a piacra a Mercedes-Benz, melynél töké-
letesebb el sem gondolható. Üzembiztonsága megfelel a 
legmagasabb követelményeknek, kezelése és ápolása 
egyszerű, üzembentartási költsége aránytalanul cse-
kély. Ugyanakkor maximális sebesség, hihetetlen fel-

B. M. W. 
a világ leggyorsabb motorkerékpárja! 
A szezon megnyitó-versenyén, a Grand Prix-n április 13-án a 

B. M. W. 
a nap legjobb idejét és leggyorsabb 
körét futja-így abszolút győztes! 

l-ső díj: Stegman, 500 kcm. B. M. W. 2-ik díj: Gall, 500 kcm. B. M. W 

Vezérképviselet: MAGAZINER és STRAUSZ gépjármű kereskedelmi társaság, V„ Balaton-utca 10. sz. Telefon: 151-84 
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gyorsulás, megbízhatóság és tartósság a legelső túra-
kocsik sorrendjében is biztosítják e modellnek a legelső 
helyet. 140—200 IIP teljesítőképesség mellett kettős 
speoiálporlasztóval van ellátva, megerősített kompresz-
szorral és duplagyújtással szerelve. Rendkívül ízlésesen 
kiállított, 2 üléses sportkarosszériája pedig valósággal 
látványosságszámba megy. Mint halljuk, a legközelebbi 
hetekben a német törzsgyár Budapestre küld egy dara-
bot ebből az új konstrukcióból, melynek feladata az 
lesz, hogy a magyar autósközönség körében bevezesse és 
megkedveltesse ezt a nagyszerű típust. 

Bosch-gyertya volt a német BMW-inotorkerék-
párokban. Ennél eklatánsabb bizonyíték nem kell a 
Bosch-gyertyák jóságának kidomborítására. Aki látta 
az idei Magyar Grand Prix 500-as kategóriáját, látta 
50 körön át a 4—5000 állandó fordulatszámmal működő 
BMW-motorokat, az fogalmat tud alkotni magának, 
hogy mit teljesítettek a BMW-motorokban lévő Bosch-
gyujtógyertyák. Egy óra alatt körülbelül ÜÜO.OOO szikrát 
kellett közvetíteni egy Bosch-gyertyának. Hogy ez mi-
lyen horribilis hőt jelent, azt szinte kimondani is nehéz. 
És ebben a kolosszális hőben a 300-as típusú gyertyák 
a legkitűnőbben megállották helyüket 

Az Orsz. Iparegyesület Autóipari Szakosztálya, a 
Magyar Automobiliparosok Egyesülete f . hó 20-án tar-
totta ezévi első összgyűlését. Az ülésen, melyen a tagok 
majdnem teljes számban megjelentek, Fellner Slimon, 
az egyesület alelnöke elnökölt. Elnöki megnyitó után 
László Andor alelnök terjesztette elő az egyesület mult-
évi működéséről szóló jelentését és hosszabb előadás-
ban ismertette a tagokkal azon szükséges lépéseket, 
melyeket a szakma jövendő fejlődése és az eddig ért 
sérelmek eliminálása érdekében szükségesnek tart. Er-
dős József, Misura Mihály hozzászólásai után az ülés 
elfogadta az előadó jelentésében tett indítványokat és 
elhatározta, hogy a jövőben az egyesület által megálla-
pított általános szállítási feltételek alapján fog az 
autóipar dolgozni. Közös szállítási feltételek és műhely-
rend megállapítására bizottság küldetett ki. Az egye-
sület kimondotta, hogy a rokonipari szakmák részére 
alosztályt létesít és élénk akciót indít az automobil-
szakma országos jellegű megszervezése érdekében, úgy, 
hogy együttes fellépéssel a szakmát ért sérelmek mi-
előbb orvosolhatók legyenek. 

A Mobiloil „AERO" D. sikere a montekarlói sebes-
ségi versenyen. Április 13-án folyt le a szezon első 
nagyjelentőségű versenye. A győzelmet, mint ismeretes, 
a kiváló Bugatti-vezető René Dreyfus szerezte meg, aki 
óriási küzdelem után a jelenkor egyik legjobbnak elismert 
vezetőjét, Chiront is maga mögött hagyta. Ebben a küz-
delemben, mely 318 kilométeren folyt le és amikor a mo-
tor több mint 3 órán keresztül 3—5000 fordulatszám 
körül pörgött, óriási szerep jutott az olajozásnak. Drey-
fus ezúttal is, miként a Turbie győzelme alkalmával, a 
Vacuum Oil Company által forgalomba hozott speciális 
Mobiloil „AERO" D.-olajat használta. Mint az eredmé-
nyek mutatják, motorja a versenyt a legjobb kondíció-
ban abszolválta és nagyban hozzájárult a szép győze-
lemhez. Ugyancsak „AERO D."-olajat használt Eduárd 
Albert francia pilóta Armstrong—Genet-motorjához, 
7730 méteres új könnyűgép-magasrepülési világrekord-
jánál is. 

Az Effecto-lakk. Március—április az autórenová-
lások hónapja. Ismerjük azt a túlzásig menő pedanté-
riát, amellyel az autós kocsiját becézi. A legkisebb kar-
colás is mint tőrdöfés éri a szívét s az öröm, amelyet 
tulajdonosának az autó jelent, együtt tűnik tova a kocsi 
külsejének fényével. Az Effecto-lakkal a legrövidebb 
idő alatt és igen csekély költséggel mindenki maga fest-
heti át autóját és gyönyörű fényt kölcsönözhet még a 
legelhanyagoltabb kocsinak is. Az Effecto-lakk prakti-
kussága abban áll, hogy 4 óra alatt szárad, tehát egy 
délután elegendő ahhoz, hogy kocsinkat újra fessük és 
az meg is száradjon. Ezenkívül az Effecto-lakk nemcsak 
ecsettel vihető rá a kocsi felületére, hanem festékszóró 
készüléket is lehet alkalmazni. Ez esetben a lakk termé-
szetesen felhígítandó, még pedig terpentinnel 8:1-től 
10:1 arányban s ha a régi lakk csupán elkopott vagy 
elhalványult, különben azonban még nem ment tönkre, 
úgy Effecto-autófirnisszel kenhető be a kocsi és vissza-
nyeri sima fényét. Az Effecto-lakk a világhírű Pratt & 
Lambert amerikai gyár produktuma s a vezérképviselet 
a Szilárd Béla cég (Nagymező-utca 15.) kezében 
van. A Szilárd-cég nagy raktárt tart, fekete, piros, kék, 
szürke, sárga színekben, úgyszintén Effecto-autófirnisz-
ben is. 

A spanyol király nagy automobilbarát Kivéve 
ünnepélyes alkalmakat mindig maga vezeti kocsiját. 
Jelenleg van egy hatalmas Hispano-tíuizája, egy Cit-
roen C. 4. és C. 6.-ja, valamint egy Amilcar Grand 
Sportja. A minap vezette le neki Ettore Bugatti saját-
kezűleg a legújabb típusát. — A holland királynő nem 
vezet kocsit Saját szolgálatára egy Itenault és egy 
Hispano-Suiza szolgál. — Az olasz király nagyon sze-
retett vezetni, de már két éve nem ült volánnál. Ezzel 
szemben a trónörökös passzionátus menő, aki házas-
sága előtt Belgiumba is állandóan a saját maga vezette 
kocsikon utazott. Az olasz miniszterelnök, Mussolini, 
szintén nagyon szeret vezetni. Főleg gyorsan szeret 
menni. Legújabban egy új ferdehűtős Alfa-Komeója 
van. — Három év alatt (1926—1928) 7878 darabról 15274 
darabra emelkedett Budapest gépjáróműáilománya. 
Ebből 7321 személyautó. Ezzel ellentétben ma fogy az 
állomány. — 100.000 embert foglalkoztat Olaszországban 
a gépjáróműipar. Itáliában minden második autót kül-
földre exportálnak. Ez a kiváló olasz autóipar érdeme. 
— 9500 darab automobilt gyártott 1929-ben Ausztria. 
Ebből 8000 darabot képes önmaga felvenni, tehát 1500 
diarab a fölösleg, miután Németország és Magyar-
ország, amely eddig mint legjobb vevő szerepelt, a 
rossz gazdasági viszonyok folytán ma nem képes a fö-
lösleg átvételére. — Az első tehertaxik Hamburgban 
jelentek meg. Eddig 15 darab van belőlük forgalomban. 
A tarifa súly és a megtett kilométer szerint igazodik. 
A soffőr mellett egy ember számára van hely. — 
Franciaországban erősen emelik a vámokat, ami tel-
jesen érthető. A jelenlegi autóvámok külföldi kocsira 
50 százalékkal fognak emelkedni. Franciaország véde-
kezik Amerika ellen. — Az Egyesült-Államokban szin-
tén nagy a gazdasági krizis. A január havi összterme-
lés 30 százalékkal marad alatta a multévinek. Leg-
nagyobb a visszaesés a Buicknál, amely a multévi 
13.000 darab helyett ez év januárjában csak 7000 darabot 
hozott ki a gyárból. — Az amerikai autószakértök becs-
lése szerint egy amerikai kocsi „beolvasztó értéke" 
csupán 3.5 dollár. Ebből látszik, hogy az amerikai ko-
csikon még a pléh is mily kevés. Ha tehát egy amerikai 
kocsi kikerül a forgalomból, úgy 15—20 pengőért el le-
het adni az ócskavasasnak. 

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—6i. 
Felelős üzemvezető: Győry Aladár. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, VI., Rózsa-utca 111. sz. 
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ORVOSOK, ÜGYVEDEK! 
400 pengő l e f i z e t é s e után 
napi 13 pengő 50 fillér 
részlet f izetés mellett szállítunk 

M O l M i 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 . 

A U T Ó S O K ! 
M O T O R O S O K ! TUNGSRAM AUTÓLÁMPÁKAT 

HASZNALJUNK! 

i 
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őrködik a kritikus pillana-
tokban. A kürt erős, tiszta 
hangja, az intökar gyors, 
feltűnő kiugrása, a stopp-
lámpa erőteljes felvillanása 
az előnyei a Bosch jelző-
berendezéseknek. 
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A kocsi vásárlásánál nagy gondot fordít mindenki 
a külső eleganciára, a belső berendezés kényelmessé-
gére. Legalább ugyanilyen fontos az ön számára a 
kocsijának elektromos berendezése: a gyújtás, a vilá-
gítóberendézés és a jelzőkészülékek; mert legfőképpen 
ezeknek a jóságától függ az ön kocsijának az üzem-
biztonsága. 

Győződjék meg tehát személyesen az elektromos 
berendezés minden egyes darabjának tartós kivitelé-
ről és megbízható teljesítményéről. Utasítsa vissza a 
könnyű játékszerszerű tartozékokat, mert ezek éppen 
akkor, amikor a legnagyobb szükség van rájuk, a vesze-
delem pillanatában mondhatják fel a szolgálatot! Is-
meri-e már az új kényelmes Bosch-féksegélyt ? A Bosch-
készítmények konstrukciója a legnagyobb mértékben 
átgondolt és a folyamatos gyártás csak akkor veszi 
kezdetét, ha a célszerűségéről és használhatóságáról 
— még a legkisebb alkatrésznek is alapos és költséges 
úton és laboratóriumban végzett — kísérletek alapján 
meggyőződtek. 

Aki Bosch-készüléket épít be kocsijába, magára 
nézve hasznossá teszi a „Bosch-szolgálat" egész világot 
behálózó szervezetét. Ezek a mintaszerűen berende-
zett, szakemberek vezetése alatt álló műhelyek az 
elektromos berendezés vizsgálatához és javításához 
szükséges különleges berendezéseikkel megbízható és 
mindig szolgálatkész támpontjai a közlekedésnek. 
Ezért, aki gondot fordít a gazdaságosságra és tartós-
ságra, csak olyan készüléket épít be kocsijába, amely 
a siker jelét magán viseli: 

BOSCH 
Bosct) Róbert R.f.i. 
Budapest, V., Váci-út 22-24. sx. 
Telefon: Automata 923-38, 926-04 

Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest, VT., Rózsa-utca 111. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 


