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Merre kíván fordulni? 
Jelezze ezt i de i ek orán és 

világosan, úgy a nagyvárosi forgalomban, 

mint az országúton. Ezáltal fokozódik 

vezetői biztonsága és megkönnyíti a for-

galom irányítását. Szerelje fel ezért kocsiját 

B O S C H I N T Ő K A R R A L 
Ennek pirosan világító iránynyila ütésszerü sebességgel pattan ki a 

kocsi körvonalából és időkapcsoló esetén 10 mp. múlva önműködően 

visszaáll Hatása úgy éjjel, mint nappal és bármely időjárás mellett 

minden oldalról nézve n a g y s z e r ű e n és f e l t ű n ő e n érvényesül. 

1 pár BOSCH intőkar QN típusú 6 vagy 12 voltos j 

1 egyszerű kapcsoló SSH 502/5 Z * P 3 ' 

1 automatikus időkapcsoló óraszerkezettel SSH 503/1 Z P 18.75 
Beépítés elsőrendű kivitelben (kábelek nikkelezett tömlőben) P 7 . 

M i n d e n i d ő j á r á s m e l l e t t t i s z t a k i l á t á s 

szükséges a könnyed vezetéshez. Az elektro-

mos Bosch ablaktörlő a motor járásától füg-

getlenül, sőt leállott motor mellett is, egyen-

letes, zajtalan járással a szélvédő üvegből a 

kényelmes kitekintéshez elegendő nagyságú 

területet tisztít meg. Tekintetét munkája nem 

zavarja. Áramfogyasztása igen csekély és 

kezelésre egyáltalában nem szorul. Ezért 

t ö k é l e t e s í t s e kocsijának berendezését 

az elektromos 

/ / * « 

B O S C H S Z E L V E D O T O R L O V E L . 

1 drb. szélvédőtörlő WN 6 vagy 12 voltos 

Beépítés cca 

BOSCH RÓBERT k. f. t. BARTA KÁROLY S a l a t 

Budapest, V., Váci út 22 24. Budapest, VIII., Vas ucca 16. sz. 
TELEFON : 923-38. TELEFON : 393 73. 
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Felelős szerkesztős MEGJELENIK Helyettes szerkesztő : 

D É V Á N I S T V Á N MINDEN HÓ 5 -EN ÉS 20-ÁN I DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ D3. | 

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. Előfizetési díjak: Magyarországon évi 20 pengő, Ausztriában évi 

35 schilling, Jugoszláviában évi 300 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei 

Szerkesztőség: Budapest, V, Visegrádi ucca 10. I. 10. 

Asz 1931 évi AuiomobilKiállitás. 
Altruisztilcus alapon rendezi a KMÍ/IC-HSE és az JlutomobilReresRedölc 

Országos Egyesülete a Húsvét petére tervezett automobil és 
m otorKeréKpárKiállitást. 

Már múlt számunkban megírtuk, hogy a Királyi 
Magyar Automobil Club, a Budapest Sport Egylet-
tel, valamint az Automobil Kereskedők Országos 
Egyesületével közösen 1931 áprilisában, a Húsvéti 
Ünnepek alatt „Motoros Hetet" rendez, melynek ke-
retében Nemzetközi Csillagtura, Magyar Automobil 
és Motorkerékpár Grand Prix, Nemzetközi Automo-
bil és Motorkerékpár Kiállítás lesz Budapesten. 

Jelen cikkünk keretében csupán a Kiállítással 
akarunk bővebben foglalkozni. Emlékezetesek még a 
múltban Budapesten rendezett Automobilkiállítások, 
amelyeknek jellegzetessége az volt, hogy a kiállítók 
horribilis összegeket voltak kénytelenek fizetni a 
rendező KMAC-nak és az Automobil Kereskedők 
Országos Egyesületének. Egy négyzetméter terület 
a kiállítási csarnokban, csekély 25 pengőbe került. 
Ha tehát valaki 3—4, esetleg még több kocsit vagy 
motorkerékpárt óhajtott kiállítani, úgy csupán hely-
pénz címén 500—1500 pengőt volt kénytelen fizetni. 
Ebből a pénzből azután elképzelhető, hogy bőven ju-
tott mindenre és a látogatóktól beszedett belépődíjak 
már csaknem tiszta hasznot jelentettek. Hogy állí-
tásunk mennyire helyes alapokon nyugszik, mu-
tatja, hogy az Automobil Kereskedők Országos 
Egyesüleetének ma circa 55—60.000 pengő kész-
pénzvagyona van. Hogy anyagi szempontból a kiállí-
tás mit jövedelmezett a kereskedőknek, azt nem tud-
juk. Annyi bizonyos, hogy a legtöbbje panaszkodott 
a horribilis helybérek miatt és kijelentette, hogy a 
kiállításnak nincs semmi értelme, soha többé őt az 
Iparcsarnok nem látja. És két év múlva mégis ott 
volt valamennyi, dacára az óriási helybéreknek. Te-
hát mégis van a kiállításnak valami értelme. 

Most térjünk azonban át a jelenre. Akik lapun-
kat olvassák, jól tudják, hogy jelszavunk az objek-
tivitás és a motorizmus szeretete. Akkoriban erősen 
kikeltünk a rendező ellen és bizony talán mi voltunk 
az egyedüliek, akik a kiállítással kapcsolatban az 
autókereskedők kizsákmányolását szóvátettük. Az 
idők azonban változnak. Az Automobil Club berkei-
ben azóta egészségesebb szellő fújdogál, a vezető-
poziciókban tetterős, világotjárt, invenciódus embe-
rek ülnek, akik tisztában vannak azzal, hogy az 
Automobil Clubnak tenni is kell a közért. 

Erre vall az a tervezet, amit a közelmúlt napok-
ban a KMAC kidolgozott az 1931. évi Nemzetközi 
Automobilkiállítást illetőleg. Eszerint a négyzet-
méterenkénti helybér a régi 25 pengővel szemben, 
5 azaz öt pengőben állapíttatott meg. A kiállítás ösz-
szes költségeit az Automobil Kereskedők Országos 
Egyesülete előlegezi. A kiállítók tehát a kiállítás 
költségeire egy jottányit sem fognak fizetni. A ki-
állítás tartama alatt befolyt belépődíjakból azután az 
Automobil Kereskedők Országos Egyesülete által 
előlegezett összeg meg lesz térítve. Abban az eset-
ben, ha netalán a kiállítás deficittel végződne, amire 
azonban eddig még nem volt példa, úgy a fennma-
radó hiányt a kiállítók fedezik. Ez az összeg azon-
ban semmiképen sem lehet több, mint 5 pengő négy-
zetméterenként. Miután a KMAC a múlt Automobil-
kiállításainak látogatottságát illetőleg teljes mérték-
ben informálva van, biztos benne, hogy nem deficit, 
hanem ellenkezőleg plus fog jelentkezni. Azon eset-
ben, ha a kiállítás plus-al végződne, ez az összeg az 
Autóhét további rendezési költségeire fog fordíttatni. 

Ezekután azt hisszük, joggal mondhatunk né-
hány dicsérő szót a zseniális elgondolásért és ezek-
után azt hisszük, nem akad ember, aki kétségbe-
vonja azt, hogy az „1931. évi Automobilkiállítás" az 
altruizmus jegyében fog lefolyni. Ezekután azt hisz-
szük, hogy az állítólag mellőzött motorkerékpár-
kereskedők, akiknek úgy az elnöke, mint az alelnöke 
ott ült az első megbeszélésen is, ott lesznek a kiállí-
táson, amely rajtuk akar segíteni, nem pedig őket 
megsarcolni. 

Mi pedig csak azt mondhatjuk, hogy „Végre!" 
Végre olyan mederbe kezd terelődni az egész ma-
gyar motorizmus ügye, amely bizonyos idő múlva 
általános közmegelégedést fog kiváltani nemcsak a 
gazdasági téren, hanem a sportban is. A „Mit lehet 
keresni legálisan és mellékesen?" elv helyett, lassan, 
de biztosan az „altruizmus" elve vonul be a magyar 
automobilizmusba. A fehér háromszögből hiányzó 
külön jelzések, a 25 pengős kiállítási helybér, a ver-
seny után megszerkesztett időmérőszalag és hasonló 
esetek ideje Istennek hála lejárt, helyét egy szebb 
jövendő fogja elfoglalni, mely a munkán és a hozzá-
értésen alapul. 
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242.59O Km. 
J. S. Wrigffi (OEC-Temple-J/lP) megmenieiie a „Britisi) Supremacy"-t. 

Henne (BMW) motorkerékpár világ rekord fa ismét a múlté. 

Az 1930-as esztendő legnagyobb szenzációját hangoztatott „British Supremacy"-ra, több mint 
vitte hírül, november 4-én, a rádió világszerte. Ezen 10 kilométerrel javították meg Le Vack rekordját, 
a napon javította meg a hírneves angol speed man, A rekorder, az egykor nálunk is járt szimpatikus 
J. S. Wright, hosszú hónapok kísérletei után az ang- szőke német BMW vezető Ernst Henne lett, aki 
liai Cork-ban egy 7 méter széles, 4 km. hosszú kitűnő kompresszoros kéthengeres, kardántengelyes BMW 
úttesten, a német Ernst Henne szeptember 20-án gépével úgy az álló és repülő kilométeren, mint az 
felállított motorkerékpár, sebességi rekordját és álló és repülő mértföldön 216 km. sebességgel új 
ezzel ismét Angliának szerezte meg a „világ leg- világrekordot állított fel. 
gyorsabb motorkerékpárja" büszke címet. Ezzel Ekkor megindult a harc az angolok és a néme-
Anglia ismét úrrá lett az összes világrekordokon, tek között. Megindult a zöldasztalnál, ahol sikerült 
Most ismét Angliáé a leggyorsabb motorkerékpár, Henne kilométer rekordját anullálni és megindult 
a leggyorsabb automobil, a leggyorsabb motor- a ködös Albion motorkerékpárgyáraiban, ahol meg-
csónak és végül a leggyorsabb repülőgép. fogadták, hogy addig nem nyugszanak, amíg újra 

Hogy mit fog hozni a jövő, azt bizony még nem John Bull lesz a sebesség korlátlan ura. A kilomé-
tudjuk, de hogy ezzel egyelőre végeszakad a motor- terrekordra kisütötték az angolok, hogy a táv nem 
kerékpár világrekord birtokáért való harcnak, annyi felelt meg a szabályok szerint előírtnak. Ugyanis 
bizonyos, mert az ugrás, amit Wright komresszoros Henne a mértföldet és a kilométert egyszerre fu-
OEC-JAP-jével megtett, óriási. Egyet azonban meg totta. Először 1000 méternél volt kihúzva a villany-
kell jegyeznünk. Amíg Henne 220 kilométeren felüli óra szalagja, majd 1609 méternél. Eképen megtör-
pompás eredményeit egy 733 köbcentiméteres motor- tént, hogy a visszafelé menetnél, a kilométerre mért 
ral érte el, addig Wright JAP motorjának henger- táv nem volt ugyanaz a kilométer, mint az odame-
ürtartalma 996 köbcentiméter volt, tehát csaknem netnél. Szabály, szabály és a FICM kényszerítve volt 
egy negyeddel több. Itt tehát nyitva marad egy kér- kimondani, hogy Henne világrekordjaiból csak a 
dés. Megépíti-e a müncheni BMW gyár 1000 köb- mértföld távok számítanak. A kilométer rekord te-
centiméteres modelljét és megkísérli-e Wright most hát megmaradt Le Vack kezében, 
felállított, szinte hihetetlenül hangzó 242.590 kilo- 1930 tavaszán az angol nagy motorkerékpár 
méteres világrekordját? Erre a feleletet a jövendő újságok, mint a „Motor Cycle" és „Motor Cyc-
fogja meghozni. ling" már hasábos cikkeket közöltek az angolok 

Az alantiakban egy összefoglaló ismertetést fo- készülődéseiről. Az abszolút világrekordra két gyár 
gunk adni, milyen változáson ment keresztül a mo- feküdt rá különösen. Az egyik a JAP-motort beépítő 
torkerékpár sebességi rekord, az utolsó két esztendő OEC, ahol a munkákat maga Temple az elmúlt évek 
alatt. Az első motorkerékpáros, aki gépével, egy Ze- sokszoros világrekordere vezette és az AJS-gyár, 
nith-Jappal 200 kilométer fölé vitte a sebességet, az aholegy 2 hengeres 1000 köbcentiméteres király-
angol O. M. Baldwin volt. ő 1928 augusztus 25-én, láncos modellt készítettek külön erre a célra. Az AJS 
17.55 mp-et ért el és a kilométert 200.513-as sebes- két 500-as összetétele folytán jött létre. Ugy a JAP, 
séggel abszolválta. Rekordja éppen egy teljes esz- mint az AJS motorja kompresszorral volt ellátva, 
tendőn át állott. Megdöntötte Herbert Le Vack a Az OEC gyár J . S. Wright-et, az AJS gyár O. M. 
minden idők egyik legnagyobb motorkerékpár- Baldwint tisztelte meg azzal, hogy gépeiket a kísér-
versenyzője, aki ugyancsak augusztus 25-én, Árpa- letek alatt vezessék. A gépek lásson készültek és bár 
jonban, Brough-Superior JAP-jével 207 kilométer fényképeiket már sokszor lehozták az angol lapok, 
fölé emelte az abszolút motorkerékpár világ- az eredmények sokáig várattak magukra, 
rekordot. Végre 1930 augusztus 24-én megjelentek az 

Le Vack világrekordja azonban nem állott so- angolok Arpajonban és a híres „Journée des Rekord" 
káig. A németek hosszú, titokban folyó kitartó napján megkezdődtek a kísérletek. Bár Wright-nek 
munka után, 1929 szeptember 19-én megjelentek a sikerült Henne nevét kitörölni a rekordtáblázatból és 
München—Ingolstadt közötti műút egyik szakaszán 220.995 kilométerrel visszaszerezni a rekordot Ang-
és a német (motorsportok fennhatósága előtt kolosz- liának, az eredmény nem volt teljes. Első napon, 
szális csapást mérve az angol fölényre, a sokszor augusztus 24-én Wright egyirányban 229 kilométert 

„ T E V E S ' 
£ dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsírzó-

csapszegek minden kivitelben. Dugattyú 
csapok edzve és köszörülve. Megmunkál, 
és nyersszelepek, zsírzóprések,Lockheed-
iék, teljes készülék és alkatrészek nagy 
raktára. Vezérkápviselö: Balog flrlhur oki. gépészmérnök 
„Kérjen á r j e o r z é k e f Budapest, V., Lipót-körűt 27. Tol. 295-39 
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futott, de visszafelé a kompresszor önállósította 
magát és a várt eredmény elmaradt. Másnap azután 
az ominózus 25-én sikerült Wright-nek a 220 kilo-
méter. Baldwin kísérletei a kéthengeres AJS-el nem 
hoztak pozitív eredményt, amennyiben a legjobb idő 
csak 17.20 mp. volt, ami „csak" 211.512 kilométeres 
sebességnek felelt meg. 

Alig hagyta jóvá a FICM Wright abszolút se-
bességi rekordját, amikor 25 nap múlva reggel 7 
órakor München és Ingolstadt között újra hangos 
lett az országút. Henne a régi 733 köbcentiméteres 
típussal, amelyen ugyan némi változtatásokat eszkö-
zölt a gyár, újra visszahódította az angoloktól a 
rekordot és sikerült azt neki 221 kilométer fölé 
emelni. Ezzel azt hittük, hogy 1930-ra a kísérletek 
befejeződtek és a németek maradtak felül. Tévedtünk. 

Wright és Temple nem akartak belenyugodni 
az arpajoni eredményekbe és az Írországi Corkba 

1928 VIII. 25. 0. M. Baldwin 
1929 VIII. 25. H. Le Vack 

Ernst Henne 
J. S. Wright 
Ernst Henne 
J. S. Wright 

1929 IX. 20: 
1930 VIII. 25. 
1930 IX. 20. 
1930 XI. 4. 

Zenith-Jap 
Brough-Superior 

BMW-kompr. 
OEC-Temple-Jap-kompr. 

BMW-kompr. 
OEC-Temple-Jap-kompr. 

tették át székhelyüket. Találtak ugyanis itt egy 
rekorderedményekre roppant alkalmas terepet, amit 
a maga teljességében ki is használtak. Itt azután 
néhány heti alapos munka után Wright-nek sikerült 
egy olyan eredményt elérni, amit bizony, azt hisszük, 
jó ideig senki fia sem fog túlszárnyalni. Wright, 
mint az angol lapok jelentik, a rekordkísérleteknél 
szintén CASTROL-olajat használt és eszerint Mr. 
Wakefield elmondhatja, hogy szárazon, vízen és a 
levegőben, mind a négy sebességi világrekordnál 
„CASTROL R" szolgáltatta a motor kenését. 

Végezetül még megjegyezzük, hogy Wright 
OEC-Japje egy másodperc alatt 67 méter 38 centi-
métert tett meg, ami Baldwin 1928. évi első 200 kilo-
méteren felüli menésétől, amikor is egy másodperc 
alatt 55 méter 69 cm volt a megtett út, óriási fejlő-
dést mutat. Álljon itt a táblázat a motorkerékpár 
sebességi világrekord utolsó állomásairól: 

17.55 mp. 200.513 km. Brookland 
207.758 km. 
216.867 km. 
220.995 km. 
221.539 km. 
242.568 km. 

17.33 mp. 
16.60 mp. 
16.29 mp. 
16.25 mp. 
14.84 mp. 

Meddig megyünk még? Hol lesz a vége? 

Arpajon 
München 
Arpajon 
München 
Cork 

Parisból—Budapestre 
a Riviérán keresztül Szénássy Aliánnal egy Lancia Cambdán 

Irta: KoszmovszKy Tibor (Befejezés) 

Elérkezett a szent pillanat is: 5 óra. Senki és 
semmi. Lassan multak a percek. Egyszerre csak 
megragadom Pali karját és az ajtóra mutatok. A hir-
telen keletkezett néma csöndben csak valami halk 
zizegés volt hallható. Az ajtó és a parketta között 
valami fehér jelent meg és lassan beljebb-beljebb 
csúszott. Egy szelet papír. Két ugrással az ajtónál 
termettünk, felrántottuk és ott láttuk Magyarország 
1929. évi autóbajnokát a küszöbön gugolva, amint 
éppen a cédulát akarta becsempészni szobánkba. 
Természetesen sejtettük, hogy az üzleti ügyekkel van 
baj, hiszen a jellegzetes és jól ismert hervadt virágok 
most is ott kókadtak Alán gomblyukában. 6 órára 
halasztottuk az indulást. Pali újjongott örömében, 
hogy megint éjjel autózhat. 

Alán elsietett és mi sem maradtunk odahaza. 
Felpakolództunk és átmentünk egy villamossal Lov-
ránába. Útközben leelőzött a Lancia. Sokan ültek 
benne. Nagyon sokan! Félórai villamosozás után 
megérkeztünk. Megnéztük a kis virágos fürdőhelyet 
és egy tengerrenyíló terraszon leültünk vacsorázni. 
Ki akartuk pótolni a mulasztottakat és erőt gyűjteni 
az utolsó etappra. Mesés kis estebéd volt. Csak 
amikor kifizettük, vettük észre, hogy már villamosra 
sem maradt elég pénzünk. Jól nézünk ki — mond-
tuk —, gyalogolhatunk haza. 6 óra volt. Egy hajó-
kürt búgása térített letargiánkból magunkhoz. Ha-
nyat-homlok rohantunk a hajóállomás felé, ahol 

gőzösünk éppen kikötni készült. Vettünk két jegyet, 
éppen kifutotta pénzünkből. Néhány perc múlva 
pedig megindultunk önkénytelen hajókirándulásunk-
ra. így talán még sokkal szebb volt nézni a zöld, 
virágos tengerpartot, a tarka nyaralókat, a sziklás 
mólókat és a háttérben égre meredő Monté Maggio-
ret. A „yacht" határozottan gyorsabban haladt, mint 
szárazföldi konkurrense és így csupán félórás késés-
sel futottunk be szállónkba. A legnagyobb csodál-
kozásunkra Alán már várt. Nekiöltöztünk az útnak 
és elhelyeztük a podgyászokat. A reflektorok ismét 
rendben voltak. Délelőtt megheggesztették mind-
kettőt. %7-kor elhagytuk Abbáziát. 

Abbázia és Fiume között akadt megint egy kis 
sprintre alkalom. A mesés széles bitumenen egy hal-
kan suhanó gyönyörű pléhmadarat hagytunk ma-
gunk mögött. Fiume szinte kihaltnak tűnt. Hiába, ez 
a város is csak magyar kézben volt az a mozgalmas 
életű kikötő. Most néhány halászhajó és egy-egy 
kereskedelmi gőzös képezik minden forgalmát. A 
hatalmas pályaudvarok egy-egy vonatot indítanak 
naponta, a dokkok és raktárak üresek. A régi Fiume 
meghalt. Megölte Trieszt. Ép így fog mindenütt az 
igazságtalansággal elrablott területeken lassan el-
pusztulni minden, ami kultura volt, ami magyar 
munkát, erőt és életretermettséget hirdetett... 

A jugoszláv határon volt az első kellemetlenség. 
Nem akartak engem átengedni, mert nem volt vizu-
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raom, a határon pedig nem adnak, csak a fiumei 
konzulátuson, amelyik reggel kilenckor nyit. Termé-
szetesen azt a tervet, hogy másnapig várjunk, azon-
nal elejtettük. Eszembe jutott, hogy a vonaton ad-
nak átutazó vizumot. De vájjon mikor megy vala-
merre vonat. Előkerült egy maszatos, öreg menet-
rend. 7 óra 51 perc, gyorsvonat Budapestre. Egyet-
len vonat egész nap. Hihetetlen szerencsém volt. Az 
órám y2 8-at mutatott. Alánnak megmondtam, hogy 
várjon Bukorriban, az első jugoszláviai állomáson, 
azután elrohantam. Pénzváltás után be egy taxiba 
és a pályaudvarra. 7.50-kor érkeztem meg. Egy rend-
őr kiszedte a kezemből az útlevelet, megváltottam a 
jegyet és fel a vonatra. Alig, hogy felkapaszkodtam, 
már indult is. Egész meseszerűen vágott minden. 
A kalauzt kellően megkenve rávettem, hogy kerítse 
elő az útlevelemet, lehetőleg az átutazó-vizummal 
együtt. Kijelentette, hogy nehéz a dolog, mert csak 
a kilépő határ után adják rendszerint vissza az út-
leveleket. A következő ötlirásra azonban megindult 
és nemsokára ismét megjelent papírjaimmal együtt, 
melyekben a vizűm is ott mosolygott. Igaz, hogy 
evvel nem volt jogom kiszállni, de most a határon 
való átjutás volt az egyedüli cél. Lassan kapasz-
kodott a vonat a Karszt meredek szikláin felfelé. 
A pálya mellett egy út húzódott. A távolban feltűnt 
egy autó reflektorainak fénye. Közeledett és hama-
rosan elérte a vonatot. A Lancia volt. Egész amerikai 
filmstilusban folytatódott a kalandos esemény. Fel-
villant a kocsi keresőlámpája és vagónról-vagónra 
kúszott a fénykorong előre. Kinyitottam a perron 
ajtaját. Abban a pillanatban rámvetődött a fény. 
Megtaláltak. Együtt haladtunk néhány percig, majd 
vonatom váltókon csattogott keresztül. Intettem és a 
távolodó kocsin eloltották a keresőt. A vonat las-
sított. Nyakamba vettem hatalmas kabátomat és 
mielőtt a pályaudvarra beértünk volna, leugrottam 
a magas lépcsőről. Az ugrás jól sikerült és a sötét-
ben sínek között botorkáltam az állomás épülete felé. 
Néhány álmos csendőrön kívül, csak a vasúti alkal-
mazottak álltak a gyér világítású perronon. A váró-
terem ajtajában megjelent Alán. Lassan, nyugodtan 
sétált felém. Hozzá csatlakoztam és most kettesben 
andalogtunk visszafelé. Senki nem figyelt ránk, 
észre se vették, hogy Alán megduplázódott a sötét-
ben. Mind a vonattal voltak elfoglalva, mely néhá-
nyat füttyentve lassan kigördült Bukarriból. Akkor 
mi már a kocsiban voltunk és robogtunk vissza a 
főútra. így jutottam át a júgó határon. 

Rátértünk a követendő országútra. Katonai tér-
képekkel voltunk felszerelve, mesésen mutattak 
mindent. Ellenben az „országút"! Mi magyarok nem 
vagyunk elkényeztetve, de ez már nekünk is sok 
volt. Az út állapota minden képzeletet felülmúlt. 
Hatalmas kövek, fatuskók, kátyúk és vízmosások 
szabdalták keresztül-kasul a karban nem tartott 
utat. 25—30-nál többet nem igen lehetett menni. 
Hengerlésnek nyoma sem volt sehol, az éles kövek 
csak rá voltak szórva a sáros, agyagos talajra. Itt 
húsz év óta nem csináltak semmit. Jelzéseknek híre, 
se hamva. Piszkos, barátságtalan vályogból épült 
házú falvakon mentünk keresztül, a kultúrának 
semmi nyoma nem látszott. A legvadabb Balkánon 
éreztük magunkat. Az emberek bárgyú szemekkel 
meredtek ránk, a legtöbb kézilámpását magasra-

tartva tisztelgett, mint a vidéki bakter a tovaszáguldó 
expressvonatnak. Ez volt az egyedüli mulatságos 
epizód az egész kínlódásban. A karteron és a fék-
dobokon állandóan csilingeltek a felvágódó kövek, a 
ma estéből már csak egy kis rablótámadás hiányzott. 
Még Pali közismert humora is befagyott, szomorúan 
meredt maga elé. Alig váltottunk néhány szót. A tér-
kép határozottan jó volt. Kiejthetetlen nevű helyeket 
hagytunk magunk mögött. 11 órakor már Károly-
városban voltunk. Egy órakor Zágrábban. Mindenütt 
fizetni kellett „kövezet" vámot. Zágrábban, alig hogy 
átléptük a város határát, a kocsi lezökkent az egyik 
oldalra. Csak ez a pneudefekt hiányzott. Hatalmas 
káromkodások közepette kászolódtunk ki a kocsiból. 
A jobb hátsó kerékben volt a baj. Nem csoda, ilyen 
utakon még a mesés Michelinek sem birták, pedig 
4000 kilométert tettek meg eddig minden defekt 
nélkül. Lekerültek a trench-coatok és felöltők. Ki-
ástuk a csatabárdokat és nekiálltunk a kerékcseré-
nek. Igen ám, de fogalmunk sem volt, hogy merre 
kell a kereket fikszáló tárcsát leverni. Valami nyíl 
volt rajta, de egyik irányban sem engedett. Szegény 
zágrábiaknak hatalmas kopácsolást csaptunk. Hep-
haistos legényei is megirigyelhették volna tőlünk ezt 
a pokoli zsivajt és a kerékből néha-néha kiugráló 
hatalmas szikrákat. Felvátva dolgoztunk Alánnal. 
Pali csak jó szóval és „hó-ruk"-kokkal serkentett. 
Nem akart a „munka idő előtt öregít" elvéből engedni 
és így csak tanácsokkal látott el, na meg néha húzott 
egyet a teás termoszokból. Már ingujjban voltunk. 
A küllőket borító aluminiumkorong a mellésikerült 
ütésekkel össze-vissza volt horpasztva. Lassan for-
dult egyet-egyet az anya, de azután meg sem moccant 
többet. A hatalmas zajra előkerült egy rendőr és 
valamit karattyolt. Sejtettük mit. Alán érthetetlen 
szavakat mormogott válaszul, széles gesztusokkal kí-
sérve mondókáját. Kisült, hogy halandzsa volt. A 
magyar itt nem jó ajánlólevél. Mivel a kerék szégyen-
szemre kibabrált velünk, a rendőr pedig nem tágított 
mellőlünk,, tehát beültünk a kocsiba és továbbdöcögve 
avval vigasztaltuk egymást, hgy talán majd találunk 
valahol egy garaget, ahol lesz megfelelő kalapács, 
mert a miénknek már csak egy kis elforgácsolódott 
csonk volt a feje helyén. De még nagyon a külváros-
ban voltunk és úgy egy kilométer után, üres telkek 
között ismét megálltunk. Fájdalmas látványt nyúj-
tott a kerék, nem tett neki jót ez a kis séta. Fel-
emeltük a kocsit és újult erővel, melybe már némi 
düh is vegyült, estünk neki a kalapácsolásnak. A 
csonkkal nem haladtunk semmire. Egy lélek sem volt 
látható, tovább pedig így egy lépést sem mehettünk. 
Tanácstalanul álltunk. Mult az idő. Pali humorizált. 
Alán dühöngött. Már 3 óra volt. Reggel 9-re akar-
tunk otthon lenni. Alán megint kezébe vette a cson-
kot és egyet-kettőt ütött ,azután dühösen odavágta 
az ócska kalapácsot. Pali bebújt a kocsiba és kártya 
után keresgélt, hogy egy partival enyhítsünk a 
szomorúságon. Ekkor tünt fel a mentőangyalunk 
egy lassan döcögő villamos személyében. Már rohan-
tam, hogy megállítsam, amikor Alán vasmarkai meg-
fogtak. „Meg vagy őrülve" — mondta — „meg-
állítani egy villamost!" De a vezető úgylátszik észre-
vette előbbi szándékomat és magától megállt. Nem 
volt a kocsiban egy lélek sem, csak a perronon állt 
egy váltóállító gyerek. Beszéltek németül és így 
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olaj szolgáltatta 
a motor 
Ezek után csak természetes, hogy az új motor-

kerékpár sebességi világrekorder 

J. S. Wrig&t 
-Jap 

motorjának is 

Casírol 
szolgáltatta a kenést, amikor az Írországi Corkban 

242 kilométeres sebességet ért el. 

Használjon maga is CASTHO£~t! 

Ezzel évekkel meghosszabbítja 
motorjának élettartamát! 
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hamar megértették, hogy miről van szó. Két hatal-
mas vasdorong került elő a kocsiból és megindult a 
munka. Hamarosan rájöttünk, hogy órák hosszat 
ellenkező irányba vertük a tárcsát, azért nem jött le. 
Most azután végre megindult az anya és két perc 
múlva a vadonatúj pótkerék csillogott a régi össze-
visszavert defektes helyén. A horvát atyafiak alig 
akartak borravalót elfogadni, pedig jó félórát vesz-
tegeltek miattunk. 

Rohantunk tovább. Pali megállapította: „Fiú, 
neked csak az a szerencséd, hogy tudtad, merre kell 
a kereket leszedni. Képzeld el, mi lett volna, ha 
ellenkező irányban próbálod leverni?!" Innen az út 
is valamivel jobb volt. Lassan hajnalodott. Varaz-
dinba már világosban érkeztünk meg. Felzörgettünk 
egy benzinkutast és töltöttünk. Méreg drága volt. 
Ugylátszik az álmaiban való zavarást is beleszámí-
totta, mint fájdalomdíjat az üzemanyag árába. De 
legalább ez nem motalkó volt. Innen a határ nem volt 
messze. Ott ért újabb kedves meglepetés, amikor 
engem a szó szoros értelmében letartóztattak. Csupán 
bilincseket nem raktak rám. Mellénk ült a kocsiba 
egy katona és bementünk Kotoribába, ahol valami 
komisszárió elé állítottak. Azt is úgy húzták ki jó 
meleg ágyából. Szimpatikus ember volt. Sokáig poli-
tizáltam vele, mig a végén egész olcsón megúsztam 
jogtalan határátlépésemet és belenyomta ő a vízumot, 
ami azután már feljogosított a kiszállásra is. El-
búcsúztam és kimentem a kocsihoz. A jobb- és bal-
oldalon egy-egy pár lábfej állt ki a Lambdából és 
mély szuszogás remegtette meg szabályos időközök-
ben az amerikai tetőt. Édesen aludtak. Alán és Pali. 
Szép csöndesen felébresztettem őket és katonánkat 
ismét beültetve, siettünk vissza az átkelő határhoz. 
Szegény katona! Minden hajaszála az égnek állt út-
közben. Talán még életében sem ült autón és most 
egyszerre Alán mellé került, örült is amikor ki-
zállhatott. Átkeltünk a Dráva hídon és megérkeztünk 
Magyarországba. Szép, rendes tiszta vámház, ked-
ves, udvarias határőrök és katonák. Azokban a na-
pokban jött arrafelé vissza gróf Bethlen István is, 
szintén Lancia Lambdán. Alán meg is kérdezte a 
barátságos bakaőrmestert: „Elment már a kegyel-
mes úr erre?" „Igen" — válaszolta — „már két 
napja." Alán felénk fordult és hátraszólt: „Képzel-
jétek, Pista bácsi már elment, megelőzött minket!" 
Élvezet volt nézni, hogy vágódott mindenki vigyázzba 
e szavak hallatára. Alig birtuk a nevetést vissza-
tartani. Két percen belül indulhattunk, be sem kuk-
kantottak a kocsiba. Már jó messze jártunk és a 
szürke porfelhőn keresztül még mindig lehetett látni 
a feszesen tisztelgő katonákat. Az út nagyon jó volt, 
mindenütt ott állnak az új útjelzőtáblák. Siettünk. 
Lehetett menni, amit a gép birt. Nagykanizsa— 
Keszthely—Balatonszentgyörgy hamar mögöttünk 
maradtak. 80 km az átlag. A Balaton mentén a már 
ismerős mesés út következett. Röpültünk. Az eső 
szemetelt, nem volt semmi por. Állandóan 100-on 
felül mentünk. A forgalom sem volt nagy. Kitűnő 
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átjelzések, öröm töltött el minket, hogy ilyen kelle-
mesen csalódtunk és nyugati állapotokat találtunk a 
jugoszláviai kínlódás után. Kórusban mondtuk, hogy 
akkor lássuk legközelebb ezt az országot, amikor a 
hátunk közepét, amikor elhagytuk Jugoszláviát. 
Hány külföldi vélekedhetett ugyanígy Magyarország-
ról néhány évvel ezelőtt. 

Siófoktól kezdődött az állandó burkolat. Sok he-
lyen építették még. Igazán kifogástalan volt minden. 
Az első kellemetlen epizód a székesfehérvári két 
pengő, a gyalázatos kövezet és a motalkókút volt. 
Sikerült végre tiszta benzint kapni és nagy örömmel 
hagytuk magunk mögött az ősi koronázó várost. 
Ismét mesés út következett. 95 kilométeres átlagunk 
volt Székesfehérvár és Budapest között. Pali közö-
nyösen szundított, én is laposakat pislogtam. Fárad-
tak voltunk. Kellemetlen volt a Budafok—Budapest 
közötti gyalázatos kövezet. Miért nem tudnak nálunk 
valamit egyszer rendesen megcsinálni. Most van 
balatoni út, de aközbeeső városok kövezete oly rossz, 
hogy lerontja a többi kellemes benyomást. 

A Horthy Miklós úton megpillantottuk a gyö-
nyörű, hatalmas háromtengelyes autóbuszainkat. 
Bizony ilyen szép alkotmányokkal nem büszkélked-
het egy város sem Európában. Csak a forgalom 
Párizs után nevetségesen kicsi. 1 óra volt, ilyenkor 
a legnagyobb a forgalom és mi mégis azt kérdeztük 
egymástól, hogy miért oly kihalt ez a város. Meg-
érkeztünk a Kristóf térre és befejeztük mesés túrán-
kat, három és fél nap alatt 3000 kilométert abszol-
válva a mesés Lancia Lambdával és kitűnő Michelin 
pneukkal. 

Utolsó etappunkból csak azt a tanulságot von-
hatom le, hogy: „Cave Jugoszlávia!" Inkább tegyünk 
Ausztrián keresztül hatalmas kerülőt, de hagyjuk ki 
ezt az országot, mely vexaturáiról, rossz utairól és 
balkáni viszonyairól híres. Magyarországnak pedig 
kivánok még sok, a balatonihoz hasonló, mesés utat 
a jó átjelzésekkel, akkor majd a külföldiek is töme-
gekben keresik fel szép hazánkat és a világ legszebb 
városát: Budapestet. 

Hozzátartozik még a dologhoz, hogy egy este a 
város három különböző pontján, három hálókabátos 
úr jelent meg az utcán. Mindegyik megállított egy-
egy taxit, beült és hamarosan mély álomba merült, 
ami a puha ágyban egyiknek sem sikerült. Hja! A 
szokás hatalma . . . 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI-, 

Váci-űt 95, Au t ó r űgók , autóalkatrészek 
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Visszapillantás 
az 1930-as esztendőre. 

Kik nyerték a klasszikus motorkerékpárversenyeket? Kik versenyezlek? 
Mit mutat a statisztika ? 27 nagy európai verseny resuméfe. 

Rudge—Norton—Sunbeam—AJS—"DKW—HSU— BMW—Motosacocf}e-T>uct>-
Guzzi—Benelli az élen. 

Minden gyárnak vannak nagy évei. Ez a fény-
kor! Vannak gyárak, amelyeknél a fénykor egy-
szerre hirtelen jön és éppen oly hirtelen el is tűnik, 
vannak amelyek állandóan felszínen tudják magu-
kat tartani és közben ki-ki ugranak, vannak ame-
lyek csendben dolgoznak és időnként egy-egy betö-
réssel adnak hírt magukról, viszont vannak olyanok 
is, akik a versenyzés terén, bár ambicionálják, vajmi 
kevés eredményt tudnak felmutatni. Van azután a 
versenyzéstől magát csökönyösen visszatartó gyár, 
amely kijelenti, hogy azt a pénzt, amit a többi gyá-
rak elversenyeznek, az ő modelljei anyagának javí-
tására használja. 
Megnyugtatjuk ol-
vasóinkat, hogy ez 
csak frázis és hogy 
igazi klasszikus gé-
peket csak azok a 
gyárak tudnak pro-
dukálni, amelyek in-
tenziven résztvesz-
nek a versenyzés-
ben. A versenyzés 
a tulajdonképpeni 
anyagpróba. Ha fi-
gyelemmel kísérjük 
az európai gyárakat, 
úgy hamarosan rá-
jövünk, hogy csak 

azoknak vannak 
igazán kitűnő túra-
modelljei, amelyek 
évtizedek óta verse-
nyeznek és évtizedek 
óta tartják fel ha-
talmas kísérleti osz-
tályukat 

A versenyzés, legyünk őszinték, nemcsak a pén-
zen múlik, Oda fejek és versenyzők is kellenek. A jó 
versenyzőket leszerződtetni nem nehéz, de jó fejeket 
előteremteni, ahoz már nem elég a pénz. Vannak 
gyárak, amelyek kijelentik, hogy ők is tudnának ver-
senyeket nyerni, ha ráfeküdnének a versenyzésre, ha 
ambicionálnák. Tévedés Uraim! Láttunk már gyára-
kat, amelyek ambicionálták a versenyzést. Figyeljük 
meg évente az Angol Tourist Trophyt. Ott megjelen-
nek időnként nagy teamek. A startnál pompás külső, 
de amint szaporodnak a körök, úgy tűnnek el ők. 
Nem akarunk példákkal élni, mert nálunk ezt hitel-
rontásnak nevezik az emberek, ahelyett, hogy örül-
nének, ha az ember tisztavizet önt a pohárba. A ver-
senyzés tehát Uraim nem olyan könnyű dolog. Oda 
motorikus lángeszek kellenek, akik képesek kihozni 
egy-egy gépből azt a maximumot, amivel 4—5 órán 

keresztül száguldhat, anélkül, hogy a legkisebb de-
fektus zavarja az útját. Az egyik konstrüktőr pom-
pás gyorsgépet konstruál, de a rekordkörnél nem 
viszi tovább, a másik gépe biztos, mint a halál, de 
lassú. Itt érvényesül azután a zseni. Megalkotni a 
középutat. Gyors legyen a gép és bírja is az iramot. 
Nehéz dolog ez, de sokaknak sikerül. Aztán jön egy 
másik és kihoz egy még gyorsabbat és még biztosab-
bat. És megy ez mindig évről-évre. 

Amint 1922-ről és 1928-ról elmonhatjuk, hogy 
Sunbeam évek voltak, amint az 1920—1922 az AJS 
nevében folyt le, amint 1924-ben a NORTON nyerte 

végig egész Euró-
pát, amint 1925-ben 
a JAP beépítések, 
köztük a HRD domi-

náltak, amint 
1927-ben feltűnt a 
VELOCETTE, úgy 
bátran elmondhat-
juk, hogy az 1930-as 
esztendő az angol 
RUDGE esztendeje 
volt. Hogy csak a 
nagy versenyeket 
említsük, megnyerte 
az Angol TT két 
kategóriáját, Spaa-

ban az Európa 
Grand Prixt, a Nür-
burgringen a Német 
a Róma Grand Prix-
Nagy Díjat, győzött 
ben, a Délafrikai 
Tourist Trophyn, a 
Cseh TT-én, a Hol-
land TT-ben, az 

Osztrák Tourist Trophyn és végül győzelmet aratott 
az Amateur TT-t helyettesítő Manx Grand Prix 
500-as kategóriájában. Három versenyzője, Walker, 
Tyrell-Smith és Nott végigsöpörte Európa nagy ver-
senyeit. Diadalútját csak elvétve tudták megakadá-
lyozni a nagy riválisok, mint a Norton, a Sunbeam, 
az AJS és a szezónvégén a hirtelen naggyá lett 
német NSU. 

Nézzünk bele kissé az európai helyzetbe. Az an-
gol konstruktőrök offenzívája a kontinensre folyta-
tódott. Mint mondják, itt jobban megfizetik őket. 
Marchant, aki a Chater-Lea mintájára, de valamivel 
jobban megalkotta Genfben a Motosacoche-t, ezidén 
gyárat cserélt és a belga FN-hez vándorolt. Király-
tengelyese ott is pompásan sikerült és bár vezetője 
Handley egyetlenegy klasszikus versenyt sem tudott 
FN nyeregben megnyerni, az arpajoni klasszikus 
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FN világrekordok sokat beszélnek. Egy másik angol, 
Mr. Moore Neckarsulmban vetette meg a lábát. 
Olyan NORTONT kopirozott a németeknek, hogy el-
állt a világ szeme-szája, amikor az angol Bullus, 
megnyerte vele a Klausent és a Nemzetek Nagy 
Díjában, Monzában legaloppozta az összes ottlévő-
ket. Könnyű volt neki Nortont kopirozni, amikor a 
híres OHC NORTONT is őmaga csinálta. így lett 
az NSU világmárka. Hatalmas eredményeket értek 
el az elmúlt szezonban a svájci MAG (MOTO-
SACOCHE) beépítések is. A francia Monet-Goyon 
és a német STANDARD voltak Marchant jól meg-
csinált királytengelyesének legjobb képviselői. A 
franciák önálló prima motort űgylátszik nem tudnak 
a piacra hozni. Egyszer volt egy mesteri alkotásuk, 
az OHC PEUGEOT, de mióta a Peugeot-gyár szél-
nekeresztette a pár évvel ezelőtt európaszerte ismert 
Péan, Richárd, Gillard triót, azóta a francia 
konstruktőrök mélységesen hallgatnak. Olaszország-
ban az 500-as GUZZI végleg elvesztette a hegemóniát. 

Ezzel szemben a kis 250-es GUZZI és a 175-ös 
BENELLI szinte verhetetlen kategóriájában. Az 
olasz BIANCHI, amióta Nuvolari Tazio az autó-
vezetésre adta magát, csaknem teljesen elmaradt a 
versenyektől. Időnként be-beugrik Nuvolarival, de ez 
csak olyan igazi beugrásszerű jelenség, ami néha 
sikerül, néha nem. A Garalli teljesen eltűnt. Az angol 
gyárak között a RUDGE-ön kívül a NORTON, az 
AJS, a Velocette és a SUNBEAM fejtett ki nagyobb 
aktivitást. A Norton az év őszén egypár nagy sikert 
könyvelt el. így megnyerte az Ulster Grand Prix-t, 
a Francia Grand Prix-t, valamint a Svéd Nagy Díjat 
és a Svéd Tourist Trophyt. 

Németországban a DKW, az NSU, a BMW és a 
MAG beépítésű Standard vitték a főszerepet. Bár a 
kompresszoros 750-es BMW gépek kolosszális gyor-
sak voltak, az angolok győzelmét a Nürburgon nem 
sikerült megakadályozniok. Gall balesete és Kari 
Stegmann halála teljességben megfosztotta a BMW 
gyárat az év második felében minden sikeres start-

Verseny H o l ? 175 kcm 250 kcm 

Angol 

Tourist Trophy 
Isle of Man 

Táv: 425.142 km. 
1. Guthrie (A. J . S.) 4:04:56— 
104.145 km. 
2. Johnstcm (0. K. 4:07:22— 
103.123 km. 
3. Barrow (0. K.) 4:09:27— 
102.259 km. 

Ulster Grand Prix Ulster — 

Táv: 329.845 km. 
1. Gleave (SGS. Jap) 3:01:52— 
108.816 km. 

Francia Grand Prix Pau 
Táv: 253 km. 
1. Fernrhough (Excelsior Jap) 
2:40:27—94.40 km. 

Táv: 284.80 km. 
1. Mellors (New-Imperial-Jap) 
2:40:28—106.4 km. 

Európa Grand Prix Spaa (Belgium) 
Táv: 268.20 km. 
1. Goor (DKW) 2:59:16—92.6 km. 
1. Mellors (New-Imperial-Jap) 
3:03:14 

Táv: 327.80 km. 
1. Crabtree (Excelsior Jap) 
3:05:45—106.70 km. 
2. Mellors (New-Imperial-Jap) 
3:06:45 

Grosser Preis 
von Deutschland 

Nörbnrgiing — 

Táv: 367.90 km. 
1. Crabtree (Bayliss Thomas) 
3:54:26—93.6 km. 

Nemzetek 
Nagy Dija 

Monza 
Táv: 137.220 km. 
1. Bemelli (Benelli) 1:13:09—112.5 
km. 

Táv: 205.830 km. 
1. Truzzi (Guzzi) 1:42:08—120.9 km. 

Magyar Grand Prix Budapest Táv: 110 km. 
1. Uroic (DKW) 1:08:15—96.70 km. 

Táv: 110 km. 
1. Dr. Zsótér (Méray) 1:09:03— 
95.6 km. 

Osztrák 6 órás 
Grand Prix 

Wien 
1. Uroic (DKW) 478.574 km.— 
79.2 km. 

1. Cmyral (Puch) 560.775 km.— 
94.527 km. 

Svájci Grand Prix Lugano 
Táv: 158.20 km. 
1. Alberti (Ancora) 2:05:03—76.1 km. 

Táv: 198.20 km. 
1. Nazzaro (Guzzi) 2:19:57—84.9 
km. 

Eifelrennen Nürburgring — 

Táv: 234 km. 
1. Elst (Ardie) 2:35:25—89.750 km. 

U. M. S. Grand Prix Italia 
Táv: 185 km. 
1. Benelli (Benelli) 75.092 km. 

Táv: 225 km. 
1. Nazzaro (Guzzi) 74.641 km. 

Magyar 
Tourist Trophy 

Budapest 
Táv: 143.40 km. 
1. Lukavetz (Francis-Barnett) 
2:20:25—61.272 km. 

Táv: 203.150 km. 
1. Erdélyi (DKW) 3:30:06—57.740 
km. 
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tói. A bosszúvágytól égő Toni Bauhofer, aki annak-
idején szinte összeforrt a müncheni BMW-vel és akit 
a gyár egy bukása után hálátlanul menesztett, alkal-
matlannak mondván őt a további versenyzésre, csúfo-
san rácáfolt a müncheniekre. DKW-je nyergében 
kolosszális menéseket produkálván, csaknem minden 
alkalommal megverte a BMW exponenseket. Az NSU 
az angol Bulussal, valamint a német Ulmennel és 
Rüttchennel pompás győzelmeket aratott. 

Ausztriában legnagyobbrészt külföldi gépeken 
versenyeznek, eltekintve a kis kategóriákat uraló 
PUCH-okat, amelyek legutóbb világviszonylatban is 
kolosszális eredményeket értek el. Ugyanezt mond-
hatjuk Magyarországról is, ahol egy-két szórványos 
esetet kivéve, amikor a JAP beépítés MÉRAY győ-
zelmet, illetve helyezéseket ért el, mindig külföldi 
gépek győztek. Ez nagy hiba, de sajnos, ezen már 
nem tudunk változtatni, mert a MÉRAY gyárat 
konzervativizmusából kirántani úgy sem lehet. 

Általában elmondhatjuk, hogy ma Európában 

20 gyár versenyez intenziven. Az angol RUDGE, 
NORTON, SUNBEAM, AJS, VELOCETTE és a 
különböző JAP beépítések, a német NSU, DKW, 
BMW és a STANDARD-MAG, a vájci MOTO-
SACOCHE, a belga FN és a GILLET, az osztrák 
PUCH, a francia MAG beépítésű MONET-GOYON, 
valamint az olasz GUZZI, BENELLI és BIANCHI. 
Ha ehhez még hozzávesszük az angol JAP-et beépítő 
gyárakat, mint az Excelsiort, a Cottont, a Grindlay-
Peerlest, a HRD-t és másokat, úgy circa húsz-huszon-
ötre tehetjük a versenyző gyárak számát. 

Az alábbiakban részletesen fogjuk ismertetni 
az 1930-as esztendő klasszikus motorkerékpár-ver-
senyeinek eredményét, belevonva az ismertebb más 
kontinensbeli nagy versenyeket is. Be kell vallanunk, 
az összeállítás nem tartozott a legkönnyebb munkák 
közé, de megígértük olvasóinknak és állottuk is a 
szavunkat. A következő számunkban ugyanezt hoz-
zuk az automobilversenyekre vonatkozólag. 

350 kcm 500 kcm 1000 kcm 

Táv: 425.142 km. 
1. Tyrell-Smith (Rudge) 3:43:00— 
114.388 km. 
2. Nott (Rudge) 3:43:33—114.089 
km. 
3. Walker (Rudge) 3:43:58—113.894 
km. 

Táv: 425.142 km. 
1. Handley (Rudge) 3:33:30— 
119.478 km. 
2. Walker (Rudge) 3:36:49— 
117.650 km. 
3. Simpson (Norton) 3:38:01— 
117.003 km. 

— 

Táv: 362.745 km. 
1. Davenport (AJS) 2:59:56—120.980 
km. 

Táv: 395.645 km. 
1. Woods (Norton) 3:03:13—129.621 
km. 

— 

Táv: 316.20 km. 
1. Hicks (AJS) 2:36:44—121.2 km. 

Táv: 332 km. 
1. Woods (Norton) 2:43:43—121.6 
km. 

— 

Táv: 387.40 km. 
1. Nott (Rudge) 3:24:24—113.9 km. 
2. Simcock (AJS) 3:32:56— 

Táv: 417.20 km. 
1. Tyrell-Smith (Rudge) 3:29:25— 
119.8 km. 

— 

Táv: 396.20 km. 
1. Guthrie (AJS) 4:02:53—98 km. 

Táv: 424.50 km. 
1. Walker (Rudge) 3:59:25—106.30 
km. 

— 

Táv: 274.440 km. 
1. Barsanti (Motosacoche) 2:10:17— 
126.4 km. 

Táv: 274.440 km. 
1. Bullus (NSU) 1:58:43—138.7 km. 

— 

Táv: 165 km. 
1. Oilter (Motosacoche) 1:28:39— 
111.5 km. 

Táv: 265 km. 
1. Stegmann (BMW) 1:25:16—116 
km. 

— 

1. Gayer (AJS) 513.993 km.— 
85.666 km. 

1. Tyler (Raleigh) 561.623 km.— 
93.604 km. 

1. Rüttchen (NSU) 607.402 km.— 
101.237 km. 

Táv: 238.40 km. 
1. Harmi (Condor) 2:53:12—82.4 km. 

Táv: 283.40 km. 
1. Gugolz (Sunbeam) 3:02:57—80 
km. 

— 

Táv: 234 km. 
1. Heyer (AJS) 2:30:35—92.721 km. 

Táv: 234 km. 
1. Bullus (NSU) 2:11:40—105.920 
km. 

Táv: 234 km. 
1. Rüttchen (NSU) 2:16:53—101.926 
km. 

Táv: 225 km. 
1. Nuvolari (Bianehi) 80.224 km. 

Táv: 225 km. 
1. Varzi (Sunbeam) 82.445 km. 

— 

Táv: 239.040 km. 
1. Davenport (AJS) 3:30:50— 
67.960 km. 

Táv: 239.040 km. 
1. Winkler (DKW) 3:25:06—69.940 
km. 

— 
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Verseny H o l ? 175 kcm 250 kcm 

Cseh 
Tourist Trophy Mariach- O sir au — 

Táv: 69.6 km. 
1. Honeck (Ariel) 51:21—81.30 km. 

Osz t rák 
Tourist Trophy 

Wien Táv: 217.20 km. 
1. Uroic (DKW) 2:52:26—78.944 km. 

Táv: 307.70 km. 
1. Torricelli (Puch) 3:46:33—86.511 
km. 

Book land 
200 Miles 

Anglia 
Táv: 321.800 km. 
1. T. G. Meeten (Francis-Barnett) 
3:42:55—87.465 km. 

Táv: 321.800 km. 
1. Staniland (Rex-Acme) 2:35:20— 
125.534 km. 

Manx Grand Pr ix 
(Amateur T. T.) 

Isle of Man — — 

Délafr ika i T. T. Cape Colony Táv: 224 km. 
1. Browne (DKW) . Átlag: 82 km. 

Táv: 224 km. 
1. Sarkis (OK). Átlag: 99 km. 

Lengyel 
Grand Prix 

Staak Táv: 245.70 km. 
1. Ziolkowski (James) 3:16:30— 

Táv: 245.70 km. 
1. Kaszynski (Rex-Acme) 3:31:21— 

R ó m a Kirá ly Di j Róma 1. Benelli (Benelli) 1:49:00—94.135 
km. 

1. Panella (Guzzi) 2:34:00—108.148 
km. 

Svéd 
Tourist Trophy 

Onsala — 1. Bohlin (N. V.) 1:28:27 

Olasz T. T. Lario.Circuit 
Táv: 168 km. 
1. Benelli (Benelli) 2:18:58—63.963 
km. 

Táv: 182 km. 
1. Prím (Guzzi) 2:40:40—68.150 km. 

Bol d'Or 
Francia 24 órás 

Grand Prix 
St. Germain 1. Dubio (Monet Goyon) 1379 km.— 

57.5 km. 
1. Andreino (Clement) 1621 km.— 
67.6 km. 

Ausztrá l ia i T. T. Goulborn — 

Svéd Grand Pr ix Landskrona — 
Táv: 250.40 km. 
Bohlin (N. V.) 2:29:58—100.152 km. 

Görög T. T. Athén — — 

Avus-Rennen Berlin — 

Táv: 313.99 km. 
1. Nazzaro (Guzzi) 2:28:36—126.40 
km. 

Hol land 
Tourist Trophy Assen 

Táv: 207.60 km. 
1. Van Dinter (DKW) 2:16:12— 
91.50 km. 

Táv: 242.20 km. 
1. Geiss (DKW) 2:12:12—109.90 km. 

TURISZTIKA 
Omnibuszok és más társasutazásokat lebonyolító 

automobilok már triptique-el bemehetnek Ausztria 
területére. Könnyítés kedvéére reájuk is vonatkozik 
a 10 napos 5 Sillingbe kerülő belépőjegy, ami min-
den határállomáson kapható. Ennek azonban néze-
tünk szerint határozott hátrányai vannak és így te-
hát hát mindenkinek a triptique megváltását ajánl-
juk. 

A Királyi Magyar Automobil Club a közeljövő-
ben külföldi mintára, megkezdi „Űtállapottérképei-
nkk" kiadását. A térkép a mostaninak, mely kétheten-
ként az „Autó"-ban a KMAC hivatalos lapjában meg-
jelenik, a kétszerese lesz és fekete-vörös színben fogja 
élénken szemléltetni a magyar utak állapotát. Ezzel 
egyidejűleg az Autó-ban megjelent próbálkozások, 
melyek bevezetésnek jók voltak, meg is fognak 
szűnni. Az útállapottérképek teljes harmóniában lesz-
nek a KMAC útállapotjelentés tábláival. 

A Magyar Touring Club a közelmúltban új hely-
ségekbe költözött. Négy hatalmas terem és egy ta-
nácskozószoba antik és modern bútorokkal beren-
dezve várja a külföldről Budapestre érkező és tájé-
kozódást kereső idegeneket. Az ízlésesen berendezett 
új TC helységek Budapest egyik legszebb helyén, ki-
látással a Dunára, a Lánchídfővel szemben lévő 
Gresham-palota első emeletjén foglalnak helyet. 

A Királyi Magyar Automobil Club útállapotjelen-
tés táblái, melyek kéthetenként, fontosabb alkalmak-
kor azonnal lesznek javítva, rövidesen ismét meg 
fognak szaporodni. A közeljövőben Szegeden és 
Kecskeméten, valamint Budapesten a Szent Gellért 
téren és az Oktogon szomszédságában kerülnek fel-
állításra. A tavaszra a KMAC állandó motorkerék-
páros szolgálatot fog fenntartani. Ezek a motorke-
rékpárosok az év legnagyobb részét az útvonalak 
vizsgálásával fogják tölteni és így az „útállapot-jelző-
táblák" az ország egész területéről a leghitelesebb 
adatokat fogják tartalmazni. 
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350 kcm 500 kcm 1000 kcm 

Táv: 232 km. 
1. Zweig (Velocette) 2:36:17—89 km. 

Távi 232 km. 
1. Dworak (Rudge) 2:32:50—91.088 
km. 

— 

Táv: 
1. Gayer (AJS) 3:32:31—90.075 km. 

Táv: 
1. Steánfellner (Rudge) 3:29:00— 
91.619 km. 

' — 

Táv: 321.800 km. 
1. Baker (AJS) 2:12:18—146.362 km. 

Táv: 321.800 km. 
1. Denly (AJS) 2:04:35—156.491 km. 

Táv: 321.800 km. 

Táv: 361.526 km. 
1. Pirié (Velocette) 3:40:26—99.162 
km. 

Táv: 361.526 km. 
1. Merrye (Rudge) 3:15:30—111.769 
km. 

— 

Táv: 320 km. 
1. Don Hall (Velocette). Átlag: 
111.5 km. 

Táv: 320 km. 
1. Sankis (Rudge). Átlag: 120 km. — 

Táv: 300 km. 
1. Oilter (Motosacoche) 3:01:45— 

Táv: 300 km. 
1. Bauhofer (DKW) 2:51:34— 
106.050 km. 

— 

1. Landi (Velocette) 2:20:20— 
110.420 km. 

1. Bandini (Rudge) 2:17:24—113.360 
km. — 

1. Willis (Velocette) 1:25:50 1. Andersson (Norton) 1:38:53 
1. Westerberg (Harley Davidson) 
1:42:53 

Táv: 219 km. 
1. Nuvolard (Bianchi) 3:01:58— 
72.209 km. 

Táv: 219 km. 
1. Bandini (Rudge) 3:06:22—70.441 
km. 

— 

1. Patural (Velocette) 1646 km.— 
68.60 km. 

1. Debaisieux (Monet-Goyon) 1866 
km.—76.1 km. 

— 

Táv: 163.900 km. 
1. Don Bain (AJS) 2:03:00—73.584 
km. 

Táv: 163.900 km. 
1. Brewster (AJS) 1:55:00—83.952 
km. 

— 

Táv: 353.520 km. 
1. Oscarsson (Velocette) 3:14:18— 
115.056 km. 

Táv: 412.440 km. 
1. Simpson (Norton) 3:24:53— 
120.780 km. 

— 

— 1. Theodossin (NORTON) — 

Táv: 353.145 km. 
1. Binder (AJS) 2:43:45—129 km. 
Táv: 276.80 km. 

Táv: 353.145 km. 
1. Simcock (Motosacoche) 2:31:17— 
140.03 km. 

Táv: 353.145 km. 
1. Huth (BMW) 2:30:00—141.20 km. 

1. Simcock (AJS) 2:21:06—117.70 
km. 

Táv: 311.40 km. 
1. Walcker (Rudge) 2:29:42— 
124.80 km. 

— 

Ausztriában az utóbbi napok havazásai, de főleg 
a nagy hófúvások igen sok helyen hátráltatják már 
a forgalmat. így ezidőszerint járhatatlan: Arlberg St. 
Anton és Langen között. Reschenscheideck. Flexen-
pass. Pass Thurn, Katschberg. Radstádter Tauern. 
Turracherhöhe. Loiblpass. Kártner Seeberg, Glock-
ner strasse. Kreuzberg. Phyrnpass. Pötschenpass. 
Pass Gschiitt, Gesáese. Stubalpe és Packsattel. Mai 
riazellbe már a Josefsbergen, Annabergen, Nieder-
alpl, Lahnsattel és Zellerain felől lehetetlen az autó-
val való bejutás. Ezzel szemben hólánccal járható a 
Brenner, Fernpass, a Pass Lueg. A Mariazellbe ve-
zető Aflenzer Seeberg egész télen motorekével lesz 
tisztítva. Kernhof felől ugyancsak tisztítják az utat 
Mariazell felé. Általában Ausztriában mindenütt 
nagy hófúvások voltak, úgy hogy hólánc nélkül senki 
se induljon útnak. 

A Vacuum Oil Company egy pompás kis térkép 
füzettel lepte meg híveit. A hat térképszelvényből 
álló füzetecske tartalmazza Magyarország úthálóza-

tát és ezzel együttesen a sárga Sphinx benzinkutak 
helyét. Az autótérkép egyben kilométermutatóval is 
el van látva. Az ügyes kis füzetecske határozottan 
nagy szolgálatot tesz, mert amellett, hogy utazásain-
kon kitűnő forrásmunka, üzemanyagszolgáltatás te-
rén is pótolhatatlan szolgálatot tesz. őszintén gratu-
lálunk a Vacuum Oil Company legújabb kiadmányá-
hoz, mellyel ismét bebizonyította, hogy az automobí-
lista közönség érdekeit a legmélyebben a szívén vi-
seli. 

A Magyar Touring Club a napokban egy hatal-
mas térképlapot hozott forgalomba, melyen a temén-
telen hirdetésen kívül, a Budapest—Wien főút-szel-
vény látható. Nézetünk szerint ezen a pénzen egész 
Magyarország térképét is elő lehetett volna állítani. 
A térkép így az idegenek előtt könnyen félreérté-
sekre adhat alkalmat, mert az idegen, aki nem ismeri 
Magyarország térképét, azt hiheti, hogy Magyoror-
szág Budapestnél véget ér. Reméljük, hogy e formá-
jában az első és utolsó kiadása lesz a TC-nak. 
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New-Yorte és asz autóforgalom. 
Irta: Kálmán János. 

A mi Budapestünk szerény és több európai 
nagyváros valóban nagy forgalma után, csudálkozva 
álltam meg annak a gigászi forgalomnak a láttára, 
ami a new-yorki uccákon lebonyolódik. New-Yorknak 
ma 7.5 millió lakosa van és gépjárműállománya 1.8 
millióra rúg. Nem kell tehát túlságosan nagy fantázia 
ahoz, hogy a forgalom óriási méreteit elképzelhessük. 

A közlekedési rend megszervezése — bátran 
mondhatjuk — mintaszerű. A forgalmat közlekedési 
lámpákkal bonyolítják le, forgalmi rendőrt nagyon 
keveset látni. A „nagyobb forgalmú" útvonalakon, a 
Broadway-n és az Avenue-kön minden, vagy min-
den második sarkon van lámpa. Ezek a lámpák egy 
központi helyről irányítva, egy, másfél, két percen-
ként változtatják a színüket. Ezt úgy képzelhetjük 
el, mintha a Rákóczi-út minden keresztuccájánál 
lenne közlekedési lámpa és ezek végig az egész úton 
egyidőben változtatnák a színüket pirosra vagy 

uccánál van jelzőlámpa, ott a szabályzat úgy rendel-
kezik, hogy amikor a lámpa vörös jelzést ad, az 
autóknak ott kell stoppolniok, ahol a jelzés elérte 
őket és azon a keresztuccán sem mehetnek túl, ahol 
nincsen forgalmi lámpa felszerelve. Ilyenkor, pél-
dáúl a piroslámpa kigyúlásakor az autók vége lát-
hatatlan tömegben, négyes-ötös sorokban állanak az 
uccán. A fenti rendszernek a bevezetése természe-
tesen csak ott szükséges, ahol ilyen nagy a forgalom. 

A new-yorki forgalom lebonyolításának egyik 
nagyon fontos segédeszköze az utaknak, a gyalogos 
átkelési helyeknek, a kereszteződéseknek, az úttestre 
festett, fehér csíkokkal való jelölése, illetve két 
részre osztása. Ez a széles fehér csík kitűnően lát-
ható, mert állandóan felfrissítik. A vörös jelzés foly-
tán várakozó automobilok katonás rendben sorakoz-
nak. Táblák láthatók a következő felírással: „Dont 
cross, white line" és nem fordul elő, hogy akárcsak 
egy autó is kiálljon a sorból vagy túllépje a fehér 
csíkkal jelölt határt. Az köztudomású, hogy Ameri-
kában „jobbra hajts, balra előzz" van, de a széle-
sebb útvonalakon mindkét irányban lehet előzni. El-
kanyarodásnál az autóvezetők fokozatosan a középre 
tartanak és a keresztezésnél onnan fordulnak be, 

így egyáltalában nincs akadályozva a forgalom. Az 
uccák 90 %-án egyirányú forgalom van, mely az 
uccasarkokon lévő oszlopokon elhelyezett „one way" 
felírású, este belülről kivilágított, jól látható nyilak-
kal van jelölve. A Broadway-n, az Avenue-kön és 
általában a szélesebb, nagyobb forgalmú útvonala-
kon az autók két, sőt három sorban is közlekednek. 
Figyelemreméltó és nagyon érdekes berendezés az, 
hogy a fehér vonalakkal beosztott úttest azon ré-
szére, mely keresztuccáknál a járdához legközelebb 
esik, nagy fehér betűkkel fel van írva: „turn right". 
Ez azt jelenti, hogy azok az autók, melyek nem men-
nek egyenesen tovább, a piros jelzés dacára is be-
fordulhatnak a mellékuccába és így nem kell vára-
kozniok addig, míg az előttük álló, egyenes irányba 
menő autók szabaddá teszik az utat. Sohasem for-
dul elő, hogy az egyenes irányba menő autók közül 
egy is reáálljon a befordulok részére fenntartott, 

fehér csíkokkal elhatárolt 
részre. Általában az ameri-
kaiak minden forgalmi jel-
zést komolyan vesznek és 
kínos pontossággal be is tar-
tanak, mert tudják, hogy ezt 
a saját érdekükben teszik. 
Nem léteznek az Európában 
olyan divatos átsurranások, 
azzal a vigasztalással, „hi-
szen most nem látja a 
rendőr". 

A közlekedési lámpán és 
a fehér vonalakon kívül a 
forgalom lebonyolításában 
nagy szerepe van a sípnak. 
De nemcsak itt New-York-
ban, hanem az európai nagy 

pl. Páris, Bruxelles, Antver-
pen stb. Ezeken a helyeken a síp használata ott is 
szokásos, ahol jelzőlámpa van. A lámpa színeinek a 
változása meglehetős időt vesz igénybe és emellett 
az egész hátul vagy oldalt, esetleg egy teherautó 
vagy autóbusz mögött álló autó vezetője nem igen 
láthatja a lámpát. (Nálunk még a legelői álló vezető 
sem láthatja példáúl az Oktogonon lévő lámpát, csak 
nyaktöréssel, kivált ha behajt a szegekkel kirakott 
részhez.) Míg ha a rendőr sípjelzést ad, azt min-
denki meghallja ég a várakozó kocsik tömege egy-
szerre indulhat. Ezáltal meggyorsul a forgalom. 

• Afenti sípjelzéses metódus bevezetése különö-
sen ajánlatos volna a mi Budapestünkön, mert ezál-
tal a rendőrnek sokkal nagyobb mozgási és körül-
tekintósi lehetősége van. Nálunk a rendőr az irány-
változást testének elfordulásával és merev karmoz-
dulattal jelzi. Már most, ha a rendőr körül akar 
nézni és elfordul, akkor ezt az autóvezető könnyen 
irányváltozásnak veheti. Ha a rendőr minden irány-
változást rövid sípolással is jelezne, úgy állandóan 
körülnézhetne és megfordulhatna. A merev kar-
mozdulat ma a legritkább helyen használatos, ha-
nem mint fent említettem, a sípjelzés és a rövid, 
hívpgatórsiettető kézmozdulatok. 

zöldre. Ahol csak minden második kereszt- városokban is, mint 
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Különösen hangsúlyoznom kell még a new-
yorki közönség bámulatos fegyelmezettségét. Úgy 
az autós, mint a gyalogjáró közönség egyformán 
respektálja a közlekedési jelzéseket. A sípjelzésre a 
vezető feltétlenül megállítja a kocsiját, a rendőr oda-
megy hozzá és udvariasan közli vele a mondókáját. 
A felírás a legritkább esetek közé tartozik, mert 
mindenki kínosan ragaszkodik a szabályokhoz. A 
rendőr előzékeny, udvarias, mindenki respektálja és 
támogatja nehéz, felelősségteljes munkája elvégzé-
sében. A gyalogjáró közönség mindig az uccasarkok-
nál megy át a másik oldalra és sohasem rézsútosan. 
Az autóvezető udvarias a gyalogjárókkal szemben, 
akárhányszor lehet látni, hogy egész autósorok álla-
nak meg egy ember miatt. Ugyancsak érdekes, hogy 
ez az óriási forgalom aránylag milyen csendben 
bonyolódik le. Dudaszót alig lehet hallani. 

Kik épitették a Budapest-
Bécsi utat? 

A minap kezünkbe került az „ÚTÉPÍTÉS" 1930 
október 18-iki és a „KÖZLEKEDÉSI TUDÓSÍTÓ" 
novemberi száma. Mindkettő hosszú cikkben foglal-
kozik az ünnepélyes keretek között megnyílt Buda-
pest—bécsi úttal. Mindkét lap telve dicséretekkel, 
hozsannát zeng a magyar vállalkozói kar „európai 
színvonalú" munkájáról. Mi már elővigyázatosabbak 
vagyunk. Mi is örülünk, sőt talán mi örülünk leg-
jobban annak, hogy végre három évi munka után 
megnyílt a hőn óhajtott és várva-várt bécsi út, mert 
mi voltunk Budapesten az első szaklap, amely egyál-
talában felvetette a magyar utak siralmas állapotát. 
Nagyon, de nagyon örülünk, elfelejtjük a három év 
szenvedéseit, elfelejtjük, hogy mit tett ez a három 
esztendő idegenforgalmunk előbbrevitelére, elfelejt-
jük, hogy a zseniális tervezők a félév alatt elkészít-
hető munkát három év alatt oldották meg. Mindent 
elfelejtünk, mert végre készen van és szolgálja a 
magyar automobilizmust és hasznára van az ország-
nak. A dicshimnuszokkal azonban fukarabbak va-
gyunk laptársainknál. Mi ugyanis láttuk már Süttő 
és Neszmély között a Dunaparton megrepedezett 
betont, amit a betonosok kénytelenek voltak a le-
nézett aszfalttal kipótolni és láttuk a Magyaróvár— 
Oroszvár szakasz építését, ahol a rekordhenger dol-
gozott, de ahol a vízből csak hírmondókat láttunk. 
Mi tehát várunk a dicsérettel. Eltesszük egypár évre. 

Addig is azonban megnézzük, kik voltak az 
építők, hogy annakidején, ha „Ne adj Isten!" majd 
a tetemrehívásra kerül a sor, ott legyenek kéznél. 
Ma még nem kritizálunk, nem vagyunk ünneprontók, 
de majd akkor, ha időnek előtte romlani kezdenek 
azok a hevenyében összetákolt felületi kezelések, 
akkor majd mi is felemeljük szavunkat. Addig is 
megjegyezzük, hogy a minisztérium latba vethetné 
befolyását Győr városánál, ahol egy nagy darab meg-
lehetősen rossz állapotban van és sehogysem illik 
bele az európai színvonalú útba. No, de nézzük, kik 
voltak az építők? 

8—13.5 km. Kiskőburkolat. 5.5 km. Építette ifj. Helfen-

stein Károly útépítő- és kövezőmester. A burkoláshoz szük-

séges kőanyagot az Államkincstár szerezte be. A munkáért 

TURIZMUS 13 
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3.20 P-t fizettek négyzetméterenként. Egy négyzetméter az 

anyaggal együtt 14.30 pengőbe került, ebben az összegben 

azonban a pályaelőkészítés költségei nem foglaltatnak benn. 

13.5—16.8 km. Egyrétegű topeka. Építőipar r. t. Egységár 

négyzetméterenként 11.10—11.50 P. 

16.8—21.0 km. Kisköburkolat. If j . Helfenstein Károly. 

Árak, mint fent. 

21.0—22.0 km. Óriáskavicsburkolat. Készítette a Somos-

kői Bazaltbánya r. t. Egységár: 12.15 P négyzetméterenként. 

22.0—25.0 km. Makadám, felületi kezeléssel. Végezte a 

Magyar Olaj és Vegyipari r. t. Egységár 5 pengő. 

25—27 km. Kisköburkolat. Végezte Spányi Ernő oki. 

mérnök. Ár és feltételek megegyeznek a 8—13.5 km szakasszal. 

27—37450 km. Egyrétegű topeka. Építőipar r. t. Egység-

ár négyzetméterenként 11.20—11.50 P. 

37450—38450 km. A dorogi átkelési szakasz. Keramit. 

Építette a Magyar Keramiaigyár r. t. A munkához 568.602 

darab keramitkocka kellett. Az építési költségek 387.867 

pengőt tettek ki. A munka négyzetméterje 30 pengő 19 fillérbe 

került. 

38450—A5.0 km. Egyrétegű topeka. Építőipar r. t. Egy 

négyzetméter ára 11.10—11.50 pengő. 

45.0—464 km. Sheet-aszfalt. Építette a Danubia Műszaki 

Vállalat és a Via Nova Útépítési r. t. Egységár: 11.82 pengő. 

46.4—47.0 km. Betonburkolat. Palatínus r. t. Schiffer 

Miksa. Egységár: 13.52 pengő. 

47.0—50.0 km. Sheet-aszfalt. Építette a Danubia Műszaki 

Vállalat és a Via Nova Útépítési r. t. Egységár: 11.82 pengő. 

50.0—52.0 km. Betonburkolat. Palatínus r. t. Schiffer 

Miksa. 

52.0—53.9 km. Sheet-aszfalt. Danubia-Via Nova. 

53.9—57.5 km. Beton. Palatínus r. t. Schiffer Miksa. Az 

57.173—57.377 kilométerek közötti lejtős részt topekából 

építették meg. Ez őszintén szólva, igen furcsán hangzik, 

amikor mindenki azt állítja, hogy a beton a legjobb csúszás-

gátló. 

57.5—58.6 km. Sheet-aszfalt. Danubia-Via Nova. 

58.6—60.7 km. Beton. Palatínus r. t. Schiffer Miksa. 

60.7—62.140 km. Sheet-aszfalt. Danubia és Via Nova. 

62.140—67.080 km. Beton. A munkát végezte Somlyó 

József oki. mérnök. Ezen a szakaszon volt a legtöbb föld-

munka. Egységár 11 pengő. 

67.080—67.780 km. Felületi kezelés. Somlyó József oki. 

mérnök. 

67.780—69.010 km. Sheet-aszfalt. Danubia-Via Nova. 

69.010—69.932 km. Beton. Itt nagy útátépítések folytak. 

László és Blum. Egységár négyzetméterenként 12.25 pengő. 

69.932—71.371 km. Sheet-aszfalt. Danubia-Via Nova. 

71.371—76.100 km. Beton. László és Blum. Egységár, 

mint fent. 

76.100—76.900 km. Sheet-aszfalt. Danubia-Via Nova. 

76.900—82.360 km. 5 cm. vastag bitumenburkolat. Egy-

ségár 8.50 pengő. Építette a Magyar Aszfalt r. t. 

82.360—86.300 km. Tojteka. Építette a Danúbia Műszaki 

Vállalat és a Via Nova r. t. Egységár 9.05 pengő. 

88.600—89.360 km. Topeka. Danubia és Via Nova. Fel-

tételek, mint fentebb. 

89.360—92.250 km. 5 cm. vastag bitumenburkolat. Magyar 

Aszfalt r. t. Egységár: 8.50 pengő. 

99.0—112.0 km. 5 cm. vastag bitumenréteg. Magyar 

Aszfalt r. t. 

112.0—114-5 km. Kisköburkolat. Hacker Emil oki. mér-

nök. Egységár: 16.50 pengő. 

11 >i.5—126.300 km. 5 cm. vastag bitumenréteg. Magyar 

Aszfalt r. t. , 

135.309—142.900 km. Bitumenes felületi bevonás. Készí-

tette a Phönix Ásványolaj és Aszfaltipari r. t. A felületi be-

vonás egységára négyzetméterenként 2.42 pengőbe került. 

142.900—144433 km. 5 cm. vastag topeka burkolat. Egy-

ségára 10.55 pengő. Készítette az Útépítő és Aszfaltvállalat rt. 

144433—153.500 km. Bitumenes felületi bevonás. Egység-

ár 2.42 pengő. Készíti a Phönix Ásványolaj és Aszfalt-

ipari r. t. 

153.500—165.080 km. Bitumenes felületi bevonás. Késziti 

a Constans Építő r. t. Egységár négyzetméterenként 2.42 P. 

165.080—166.574 km. Bazaltkiskö. Egységár 18.10 pengő. 

Építette Hacker Emil oki. mérnök. Ez a mosoni átkelési 

szakasz. 

166.574—168.330 km. Kiskocka. Egységár 19.60 pengő. 

Hacker Emil oki. mérnök. 

168.330—170.0 km. Bazaltkiskocka. Hacker Emil oki. 

mérnök. Egységár 18.10 pengő. 

170.0—177.0 km. Bitumenes felületi bevonás. Constans 

Épító r. t. Egységár 2.42 pengő. 

177.0—178.758 km. Bitumenes felületi bevonás. Magyar 

Útépítő r. t. Egységár 2.42 pengő. 

179.658—189.835 km. Bitumenes felületi bevonás. Magyar 

Útépítő r. t. Egységár 2.42 pengő. 

íme tehát ezek voltak a sokat hányatott Buda-
pest—bécsi út építővállalkozói. El kell ismernünk, 
ma sok szakaszra rá lehet mondani, hogy pompásan 
fest, jó és úgylátszik soká lesz jó. Vannak azonban 
szakaszok, amelyeknél már most meg lehet jósolni, 
hogy nem sokáig fognak tartani. Egyelőre nem bo-
csátkozunk jóslásokba. Hisszük, hogy tévedtünk. 

Motorsportszövetségi 
mozgalmak. 

Lapzártakor kapjuk a hírt, hogy nagy múlttal 
rendelkező egyesületek blokkba tömörültek és meg-
alkották a Motoros Szövetség előkészítő-bizottságát. 
Tehát nyíltan kitört a harc. Az egyik oldalon a Máry 
Dezső nyug. alezredes és dr. Szelnár Aladár vezetése 
alatt lévő blokkban a MAC motorosztálya, a Hun-
gária Automobil Club, a BBTE motorosztálya és a 
Hunor Sport Egyesület állanak. A másik oldalon áll 
a KMAC és circa 20 affiliált egyesülete. A szövetségi 
kérdés most már három éve vajúdik. Hogy olvasóink 
ebben a kérdésben tisztán lássanak, vázoljuk az 
európai helyzetet. Ma Európában a motorsportokban 
és általában a motorizmusban három fenhatóság van. 
Az első az AIACR (Associaton International des 
Automobil Club Reconnu, magyarul Elismert Auto-
mobil Clubok Nemzetközi Szövetsége), a FICM 
(Federation International des Clubs Motociclistes), 
valamint a Bruxellesben székelő Motorcsolnak Szö-
vetség. A magyar értelemben vett Szövetség meg-
valósítható a motorkerékpár-sportban. Itt az a hely-
zet, hogy a FICM 30 egynéhány tagja között, több 
mint 20 Szövetség. Miután a FICM csupán sporttal 
foglalkozik, a helyzete roppant egyszerű. Itt teljes 
mértékben megalakítható volna a Magyar Motor-
kerékpár Szövetség. Az automobilnál a helyzet lénye-
gesen más. Itt a triptique és carnet szerződések kö-
zös garanciákon alapulnak, ami teljesen kiesik a 
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szövetségi életből és a helyzet ma Európában az, 
hogy minden országban van egy úgynevezett „elis-
mert" automobilklub. Ez tagja az AIACR-nak és 
ennek vannak minden országban affiliált tagegyesü-
letei. Az AIACR egy oly régi intézmény, ami nem-
zetközi szerződéseken alapszik, hogy azt megváltoz-
tatni bajosan lehet. A motorkerékpár-sportban a 
helyzet nyilt. Ha a blokk meg tudja szerezni a 
magyarországi motorkerékpár-sportot űző egyesüle-
tek többségét, ezt bizonyítani tudja és kéri a 
FICM-be való felvételét, az eset nincs kizárva. Ehhez 
azonban a KMAC hozzájárulása is szükséges. Auszt-
riában, mint tudjuk, a Motorfahrer Verbandnak 
teljes volt a többsége, az ÖAC mondhatjuk magában 
maradt, de miután nem volt hajlandó kiadni kezé-
ből a fenhatóságot, a Motorfahrer Verbandnak meg 
kellett alkudni vele. Annakidején volt ezirányban 
néhány ankét. Akkoriban a blokk-helyzet sokkal jobb 
volt, azonban akkor a nagykezdeményező megalkuvó 
politikája miatt borult fel a szövetségi ügy. Mint 
emlékezetes, a Motorsport Szövetség ügyét Máry 
Dezső, a MAC motorosztályának ügyvezető elnöke 
kezdte. Akkor nagy volt az elégedetlenség a motor-
sport berkeiben és így a pártja is nagy volt. Sikerült 
akkoriban a MAC beadványára kimondatni az 
OTT-ban, hogy a motorsport embersport és így kívá-
natos a Motorsport Szövetség megalakítása. Ekkor 
a KMAC-ot dr. Szelnár Aladár képviselte, aki tűzzel-
vassal a Szövetség ellenzője volt. Azóta nagy válto-
zások történtek. Szelnár dr. megvált a KMAC-tól és 
egy új kontra klubot, a Hungáriát alakította meg. 
Máry Dezső pedig elvesztette befolyását azáltal, hogy 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter felmentette őt 
az autócsapatnál betöltött vezető pozíciójából és végül 
Máry Dezső alezredes nyugdíjba ment. Ezzel a nyug-
díjazással együtt megszűnt Máry Dezsőnél a harci 
kedv, a szó szoros értelmében lepaktált a KMAC-al 
és amikor összeült a nagy ankét, amelyen mi is és 
mások is már biztosra vettük, hogy legalább a motor-
kerékpár-sportban megalakul a Szövetség, Máry 
Dezső előlépett „nagy Szövetség tervével" és amikor 
felolvasta, mindenkinek tátvamaradt a szája. A 
„nagy vezér" egy olyan Szövetségtervet dolgozott ki, 
amelyben a KMAC-nak 90 százalékos prioritása volt 
minden kérdésben. Akkor, ha jól emlékszem, a Nem-
zeti Sport megírta, hogy Máry Dezső lesz a KMAC 
vezértitkára. Ebbő 1 azonban úgylátszik nem lett 
semmi és ezzel Máry Dezső újra offenzívába lépett. 
Érdekessége volt még ezen ülésnek Szelnár dr. fel-
szólalása, aki úgy emelkedett szólásra, mint a „leg-
verzáltabb ember" ebben a kérdésben Magyarorszá-
gon. Igaza is volt, hiszen több mint egy évtizeden át 
vezette a KMAC ügyeit, ő kifejtette beszédében, 
hogy a KMAC jogát az AIACR-től kapta, annak el-
vételéről szó sem lehet és a Szövetség legfeljebb a 
motorkerékpár-sportban lehetséges. Jómagam is ott 
voltam ezen az ülésen. Jól emlékszem, amikor Szel-
nár dr. beszéde után dr. Shvoy Kálmán tábornok, a 
Délvidéki Automobil Club elnöke, aki addig nagy 
szövetségpárti volt, felállott és a szó szoros értelmé-
ben azt sem tudta az elhangzottak után, hogy fiú-e, 
vagy leány. Teljesen tanácstalanul állott ott, mint 
akit cserbehagynak a vezérek. A Szövetségből tehát 
semmi sem lett. Ezalatt a KMAC körkérdést intézett 
az affiliált egyletekhez és véleményt kért a szövet-

ségi kérdésben. A vélemények beérkeztek és ezek 
többsége a Máry-féle terv mellett foglalt állást. Ezt 
azután a KMAC magáévá téve, kidolgozta a terve-
zetet, ami ma „jóváhagyás" végett már a belügy-
minisztériumban van. A terv szerint lesz Nemzet-
közi Sportbizottság és Legfelsőbb Nemzetközi Döntő-
bíróság. Ezekben az összes egyesületek képviseletet 
fognak nyerni és így a KMAC a németországi hely-
zetet véve alapul (Oberste Nationale Sportkomis-
sion), megoldotta a sokat vajúdott kérdést. Azóta 
ismeretes, hogy a MAC és KMAC között a Hősök 
emlékversenye körül differenciák merültek fel és ez 
azután újra fellobbantotta a Szövetség kérdését. 
A MAC, illetve Máry Dezső, most ismét fegyver-
barátságba lépett Szelnár dr.-ral és most tüzet-vasat 
megmozgatnak a Szövetségi eszméért. Kinek van 
azonban bizalma Máry Dezsőhöz, aki már egyszer 
csúfosan elárulta a Szövetségi ügyet, kinek van 
bizalma Szelnár dr.-hoz, aki valamikor, amikor 
KMAC vezértitkár volt, tűzzel-vassal Szövetség el-
lenes volt. Nekünk nincs és sok más embernek sincs. 
Mi ma teljesen osztjuk Kovácsházy Vilmosnak és 
másoknak a nézetét, akik azt vallják, hogy ma a 
helyzet a legjobb így, amint van. A gazdasági hely-
zet rossz, versenyző alig van, ki biztosítja az önálló 
Motorsport Szövetség létét? Egy szoba a Szövetségi 
házban még nem minden. Azért kreálni ma Szövet-
séget, hogy álláshoz és címekhez juttassunk embere-
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ket, annak kevés célja van. Sokkal jobban örülnénk, 
ha a KMAC mielőtt létrehozná a Nemzetközi Sport-
bizottságot, azt megfelelő egyesületi képviselettel egy 
pártatlan, mindenki felett álló fórummá tenné. A 
renitensekkel pedig szigorral kell eljárni. Ma sem a 
HAC, sem a MAC nem affiliált klubja a KMAC-nak. 
A KMAC-nak már régen fel kellett volna függesz-
teni mindkét egyesület versenyrendezési jogát. Vagy 
főhatóság a KMAC, vagy nem. Ha főhatóság, akkor 
kezdje meg ezen a téren is a munkát. Garantáljuk, 
hogy rend lesz. Mint értesülünk, a KMAC tisztán az 
50 éves múlttal rendelkező nagy MAC-ra való tekin-
tettel, nem élt eddig ezzel a jogával. Megsúghatjuk 
a KMAC-nak, hogy a MAC motorosztályának annyi 
köze van a nagy 50 éves MAC-hoz, mint nekünk a 
kasmiri maharadzsához. A MAC motorosztálya soha 
sem volt más, mint Máry Dezső egyéni ambícióit ki-
elégítő, katonai fegyelmen, diktatórikus eszközökkel 
kormányzott alakulat. A szép reményekkel alakult 
MAC motorosztály ma már a múlté. Versenyzői ott-
hagyták és létét megpecsételte a teljes fiaskóval 
megrendezett idei „Hősök Emlékversenye". És most 
azt kérdem uraim! Lehet nekünk bizalmunk egy 
olyan Motoros Szövetséghez, amelynek ügyeit Máry 
Dezső vezetné, aki a Hősök Emlékversenyének idei 
rendezésével 100 esztendőre előre blamálta önmagát 
és a nagy múlttal rendelkező MAC-ot. 

Wien-Balassagyarmat-
Budapest-Szombathely. 

A közelmúlt napokban egy vastag borítékot hozott a 

posta szerkesztőségünkbe, a Magyar Touring Club legújabban 

kiadott útállapotjelző térképével bélelve. 

A MTC-nak ezen első kiadványa a hasonló útállapotjelző 

térképek között, kétségtelenül a leggyengébb. Már az első be-

nyomás nem valami jó. Tele hirdetéssel, ami nagyon hasznos 

lehet a MTC-naik, de a szemlélőben vegyes érzelmeket kelt, 

mivel meglehetős hosszú időt vesz igénybe, mig a sok egyéb 

közül ki lehet hámozni a tulajdonképpeni értelmet: a tér-

képet. Ez mindenesetre hasonlít a versenyeken szokásos pro-

grammokhoz, melyek tele vannak szintén hirdetésekkel úgy, 

hogy az egyes futamoknak a startlistáját alig lehet meg-

találni. Különösen autón, ahol ezit a térképet használni fog-

ják — ha fogják — nagyon alkalmatlan az értelemnek ily 

módon, hosszú időbe tartó kihámozáisa. 

Végre megtalálva a térképet, egész önkéntelenül is a 

legnagyobb csodálkozással vegyes megbotránkozással vettünk 

tudomást arról, hogy Magyarország Wientől Balassagyarma-

tig, onnan Budapestig, Körmendig tart. Mióta? Mióta nin-

csenek Magyarországnak határai? Vegyük csak kezünkbe a 

térképet és képzeljülk magunkat bele egy, mondjuk franciának 

a helyébe, akinek mostanában már van valami halavány 

fogalma arról, hogy Magyarország létezik, de hogy hol és 

milyen keretek között, azt már semmiesetre sem tudja. Ez a 

térkép egyrészről azt a benyomást fogja benne kelteni, hogy 

Wien és Budapest egy országban vannak, tehát a mai Magyar-

ország sem egyéb, mint Ausztriának egy tartománya, más-

részt azt a tanulságot szűri le belőle, hogy Magyarország 

csak Balassagyarmatig, Budapestig, Körmendig tart. Ne 

felejtsük el, hogy olyan tájékozatlanság a földrajz terén, 

különösen a politikai földrajz terén sehol sincsen, mint a 

győztes államok, különösen Franciaország közönsége körében. 

Az átlagos műveltségű francia polgár a nemzeti dicsőségtől 

és a végtelenségbe vitt sovinizmustól elvakítva mást, mint 

Franciaországot nem ismer, illetve nem tart érdemesnek 

ismerni. Most nem kell egyéb nelki, mint hogy véletlenül a 

kezébe kerüljön ez a szerencsétlenül megcsonkított térkép. 

Kérdezzük, vájjon micsoda következtetésekre fog jutni? Csak 

azokra, amelyeket már fent is említettünk. Ha térképen 

meglenne az Ausztriától elválasztó országhatár, ha fel lenne 

tüntetve több nyelven, hogy ez Magyarország északnyugati 

negyede, talán még valahogy elviselhető lenne. De így, aJkárki 

is követte el, bizony csak a legnagyobb nemzeti antipro-

paganda. És ezt az antipropagandát a Magyar Touring Club 

követte el, az a Touring Club, melynek a hivatása éppen az 

volna, hogy Magyarországot a külföldi túrázókkal minél-

jobban és szélesebb körben megismertesse. 

Bátrak vagyunk megkérdezni még, hogy mi haszna van 

a hirdetések közé eldugott inásik három kis vázlatnak. Egyik 

Wienből a Sopron és Budapest felé való kiágazásokat, a 

másik Budapesrtről a Wien, Gráz és Balassagyarmat felé ki-

vezető utakat, mig a harmadik Budapest egyirányú forgalmú 

uccáit tünteti fel. Az első kettőre csak az a kritikánk, hogy 

mivel azokon legalább egy kiinduló pont és a kivezető uccák 

neved nincsenek feltüntetve, semmit sem érnek. A harmadik 

pedig azért nem jelent semimi előnyt annak, akinek — külö-

nösen külföldinek — a kezébe jut, mert hiszen megtanulni 

úgysem képes és mert állandóan térképpel a kezében nem 

járhat a főváros uccáin. Helyette inkább helyesebb lett volna, 

ha több nyelven kiírta volna a térkép tervezője, hogy az egy-

irányú forgalmú uccák milyen jelekkel vannak ellátva. Eset-

leg színesben lehetett volna adni a jelzéseket magukat. 

A térkép egész megoldásán meglátszik, hogy a kiadói, 
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kissé megkésve a végrehajtással, nem akarták más invenció-

dúsabb egyesülés példáját kopirozni, hanem most már valaimi 

egyénit akartak a nyilvánosság elé hozni. Pedig sokkal jobb 

lett volna a járt és már bevált utakon haladni, mint a fen-

tiekben leírt térképet kihozni. Hiszen a cél az, hogy minél 

több külföldi látogassa meg országunlkat, ismerje meg, sze-

resse meg és tanulja meg megbecsülni Magyarországot az 

autós és motoros kulturán át is. Hogy ehhez a célhoz két 

egyesülés járul hozzá ugyanazokkal, vagy hasonló eszközök-

kel, az már mindegy. 

Kérjük a Magyar Touring Clubot, ne vegye rossz néven 

a kritikánkat, el kellett mondanunk mindezeket és kímélet-

lenül el kellett mondani, mert ha most ezt a térképet meg-

dicsértük volna, mit kellett volna írnunk egy, esetleg, az 

elsőnek a tanulságait leszűrve kiadott jó térképéről! Akkor 

talán annak szobrot emelhettünk volna. No meg nem hallgat-

hattuk el a véleményünket nemzeti szempontból sem és ezt 

tartjuk a legfontosabb szempontnak. (v. B. I.) 

LODGE 
gyertyával futotta 

J. S. WRIGHT 
(O E C - J A P 

2 4 2 k i l omé te res 

motorkerékpár sebességi világrekordját 

Az 1931 évi magyar 
versenyterminusok. 

Október 29-én volt a KMAC-ban az 1931. évi 
versenyek terminus egyeztetése. Az egyeztető-ülésen 
csaknem minden egyesület képviselője megjelent. 
Ott láttuk ifj. Horthy Miklóst is, aki a Magyar 
Motorcsolnak Clubot, valaimint Szelnár Aladár dr.-al 
együtt a Hungária Automobil Clubot képviselte. Az 
ülés a legnagyobb csendben és megértésben folyt le. 
Annyi vasárnap maradt szabadon, hogy mindenki 
szó nélkül kapta meg terminusait, örvendetes, hogy 
végre eltűnt a sok dirt-track és a vasárnapról-vasár-
napra garmadára rendezett csillagtúra, túraverseny 
stb. A terminus egyeztető értekezlet pikantériája a 
MAC és a HAC képviselőinek, ifj. Horthy Miklós-
nak, Szelnár Aladárnak és Máry Dezsőnek felszóla-
lása volt, akik csak feltételesen jelentették be termi-
nusaikat, amelyeket az önálló Motoros Szövetség 
megalakulásától tesznek függővé. A KMAC miután 
egyik egyesület sem affiliált, valószínűleg sem a 
MAC, sem a HAC terminusait nem fogja tudomásul 
venni, ha ugyan addigra nem affiliálódnak. A HAC 
kérelme egy nemzetközi csillagtúra irányában való-
színűleg szintén el lesz utasítva, amennyiben az 
AIACR szabályai szerint internacionális csillagtúrát 
csak az Elismert Automobil Club, ez esetben a KMAC 
rendezhet. A KMAC-nak mindenesetre joga van 
megbízni valakit egy nemzetközi csillagtúra meg-
rendezésével, addig azonban, amig a HAC nem affi-
liált klubja a KMAC-nak, ez bajosan fog megtörtén-
hetni. Sajnálatos körülmény, hogy a Svábhegy és a 
Guggerhegy terminusa már hiányzik a naptárból. 
A Svábhegy helyett a Hármashatárhegyi verseny 
lép az előtérbe, mely valószínűleg az Európa hegyi-
bajnokság egyik futama lesz. A nálunk annyira ked-
velt hegyiversenyek, amelyek különösen az amatőr-
versenyzők sportját képezik, mindinkább háttérbe 
szorulnak. 1931-re már csak a Mátrában, Sopronban, 
a Hármashatárhegyen és a Jánoshegyen lesz hegyi-
verseny. Reméljük, a hegyiversenyek száma mégsem 
fog csökkenni, mert valószínűleg Pécs és később 
Lillafüred fog belekapcsolódni egy-egy hegyiverseny-
nyel. A terminusok a következők: 

L O D G E-gyertyák 
vezérképviselete: 

BIRÓ JENŐ 
Budapes t VI. L isz t Ferec tér 2 . 
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A legkisebb javítástól a legteljesebb 
generál javításig minden munkát 
gyorsan, gondosan és elfogadható 
áron javítunk. 

Tegyen egy próbát! 

Sohasem fogja máshová vinni 
motorkerékpárját! 
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JANUÁR 

BSE téliverseny. 

MÁRCIUS 

25. Délvidéki A. C. dirt-track versenye, Szeged. 

28. Nemzetközi motorkerékpár hét, Budapest. 

28—április 6. Nemzetközi automobilkiállítás (?) Budapest. 

ÁPRILIS 

3. A nemzetközi autócsillagtúra beérkezési napja, 

Budapest. 

5. I I I . Magyar Motorkerékpár Grand Prix, Budapest. 

5. Concours d'Elegance, Budapest. 

6. I. Magyar Automobil Grand Prix, Budapest. 

19—20. AUTOMOBIL-MOTORSPORT 2 napos motorkerék-

pár megbízhatósági triálja, Budapest környék. 

26. TTC túraútja. 

MÁJUS 

3. KMAC Tourist Trophy, Budapest. 

10. SAC Kaposvár Dirt-track. 

14. DAC Dirt-track, Szeged. 

17. KAC Kispest, autó- és motortúraút. 

24. MAC-MMC motorcsónak versenye, Budapest. 

24—25. KSC Dirt-track, Kecskemét. 

24—25. PBAC Csillagtúra, Pécs. 

31. MAC Hősök Emlékversenye, Budapest. 

JUNIUS 

7. SAC Soproni hegyiverseny. 

7. MAC-MMC nemz. motorcsónak versenye, Budapest. 

7. HAC Nemz. csillagtúra, Budapest. 

28—29. Pannónia A. C. Székesfehérvár. Túraút. 

JULIUS 

5. KSC Dirt-track, Kecskemét. 

AUGUSZTUS 

15. DAC Dirt-track, Szeged. 

15—16. SAC Sopron. Túraút. 

23. PBAC Dirt-track, Pécs. 

23. TTC és HAE túraversenye. Parádi hegyiverseny. 

SZEPTEMBER 

6. KSC Dirt-track, Kecskemét. 

8. MAC Jánoshegyi versenye, Budapest. 

13. SAC Dirt-track, Kaposvár. 

20. KMAC-BSE Hármashatárhegyi verseny, Budapest. 

OKTÓBER 

4. DAC Dirt-track, Szeged. 

11. Rekordnap Táton. 

Kik f)ol jártak a nyáron? 
Egy pár érdekesebb automobiltura rövid leírása. 

Delmár Walter Magyarország többszörös auto-
mobil bajnoka. „A tavasszal megvettem Heteés Sán-
dor 2.3 literes kompresszoros BUGATTI-Sportkocsi-
ját. Miután az intenzív versenyzéssel egyelőre fel-
hagytam, a kocsit, mely már 180 kilométeren felüli 
sebességeket is futott, főleg gyors túrázásra szoktam 
használni. Augusztusban a Klausenpass versenyt 
látogattam meg, amit azután öszekapcsoltam a St. 
Moritzer Sportwoche-val. Budapestről az akkor még 
munkában lévő úton nagy kerülőkkel jutottam Wien-
be. Gyors menésről és nagy átlagokról szó sem lehe-
tett, ellenben Wientől azután már belemelegedtünk. 
Miután csak ketten, feleségem és jómagam ültünk 
a kocsiban, a kocsi nem lévén túlterhelve, kitűnően 
ment minden. Reggel 7-kor indultán Wienből és dél-
után fél hatkor fenn voltam a Klausenpasson. Ez 
10.5 óra, ami 69.04 km-res átlagot jelent. (Wien— 
St. Pölten—Linz—Salzbung—Reichenhall—Lofer — 
Innsbruck — Landeck—Arlberg—Feldkirch — Buchs 
—Sargans—Wallenstadt—Kerenzenberg — Glarus— 
Linthal—Urnerboden—Klausenpass. A teljes táv: 
725 km.) A közel 70 kilométeres átlagsebesség, ha 
tekintetbe vesszük, hogy bizony igen sok a hegy az 
útvonalon, elég jó. A Klausenpassról Altdorfon át 
Luzern—Brünigpass érintésével jutottam el Inter-
lakenbe, ahol feleségem rokonait látogattuk meg. 
Miután a Vierwaldstádter-See partja csupa falu és 
fürdőhely és alig van 5—6 kilométer, ahol nem 
„Innerort"-ról van szó, ezen a szakaszon alig lehet 
jobb átlagot futni 50 kilométernél. Pár napi Inter-
lakeni tartózkodás után találkoztam Wolfner András 
báró barátommal, akivel azután hármasban indul-

tunk St. Moritzba. Az utat, melynek távja 360 km 
volt, 6 óra alatt tettük meg. Az átlagunk 60 km volt. 
A Bugatti-Grand Sport pompásan ment. A CHAM-
PION gyertyák, a CASTROL R és a REITHOFFER 
pneuk tökéletesen beváltak. Interlakenből Meyrin-
gen—Innertkirchen—GRIMSELPASS — Gletsch — 
FURKAPASS — Hospental — GOTTHARDPASS— 
Airolo—Bellinzona—BERNARDINPASS — Splügen 
—SPLÜGENPASS—Chiavenna—MALOJAPASS — 
Silvaplana—St. Moritz. St. Moritzban megnéztük a 
Sporthetet, majd a St. Moritz—Zernez—Martins-
bruck—Landeck — Innsbruck — Salzburg — Linz— 
Wien utat, ami 565 km, ismét 10 óra alatt tettem 
meg. Az átlag itt 56.5 km. Sokan talán nem lesznek 
velen egy véleményen, mert azt fogják mondani, 
miért rohanom át a szebbnél-szebb vidékeket. Egy-
szerűen azért, mert ez nekem élvezetet nyújt, má-
sodszor pedig azért, mert annyira ismerem ezeket 
az utakat, hogy semmi újat nem nyújtottak. Mikor 
először mentem rajtuk végig, én sem siettem." 

Eddig tartanak Delmár Walter sorai, amelyek-
hez most már mi fűzzük hozzá a mondanivalónkat. 
Hetvenes átlaggal futni Wienből a Klausenpassig, 
már maga egy kolosszális teljesítmény, de ez is el-
törpül az Interlaken—St. Moritz között elért 60 kilo-
méteres átlag mellett. Meg kell gondolnunk, hogy 
mit jelent a hat hágó, melyek közül például a Splügen 
határozottan nehéz és keskeny. Ahhoz, hogy valaki 
a nyár folyamán Svájcán, augusztusban, amikor a 
külföldi kocsik egymás hátán vannak az utakon, 
60-as átlagot fut, az nagyon, de nagyon tud vezetni. 
Wienből este 11-kor indul az Express és délután 
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5-kor van Zürichben, ami 17 óra. Ugyanezt Delmár 
Walter 10 és fél óra alatt tette meg. Azt hisszük, 
ehhez sem kell különösebb kommentár. 

* 

Balázs László Magyarország többszörös motor-
kerékpár-bajnoka. A Magyar Fémlemezipar r. t. 
tisztviselője. „A sok szép kép, amit kedvenc lapom, 
az „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" a mult évben 
hozott a svájci és olasz hágókról, arra indítottak, 
hogy ezúttal ne a tenger felé vegyem utam irányát, 
hanem felnézzek azokra a szép magas hegyiutakra, 
ahol az ember egészen más színben látja a világot. 
Most már utána vagyok és őszintén mondom, hogy 
nem bántam meg. Az ember a természet igazi szép-
ségeit, évezredes alkotásait csak ezeken a vad, el-
hagyott helyeken ismeri meg igazán. Bár ma az 
alpesi hágók legtöbbjét már széles, kitűnő utak, 
mesteri kiépített forduló teszik megközelíthetővé, a 
legtöbbjén kitűnő hotelek adnak menedéket az autó-
túristának, mégis akadnak még olyanok, ahol a köze-
pes utat leszámítva, az emberi kultura jelei még 
teljesen hiányzanak. Aki ismeretes a hegyek világá-
ban, nem is hiszi, hogy ma még van olyan alpesi 
hágó, amely 2650 méter magasban szeli át a hegy-
gerincet és ahol bizony kevés nyoma van az emberi 
alkotásoknak. Pedig ilyen is van. Hogy mást ne említ-
sek, a háború alatt készült Passo di Gavia, melyet 
azután az olaszok átérezve annak nagy turisztikai 
fontosságát, évek nehéz munkájával szépen kiépítet-
ték. A 2650 méter magas hegyiút ma már kitűnően 
járható, bár 18—19 százalékos emelkedései és rövid, 
erősen emelkedő hajtűkanyarjai, melyekben az ember 
reverzálni kénytelen, bizony erős próbára teszik az 
embert. Ehhez járul még az a körülmény, hogy 30 
kilométeren alig találkozunk élő lénnyel. Mindenütt 
csak szikla, hó és jég, no meg a pompás kis alpesi 
tavak. És az a néma csend odafönn, az leírhatatlan, 
azok a színek, amelyeket az ember odafönn lát, ahoz 
gyenge az én tollam. Azt látni kell. 

Ezúttal augusztus végén indultam útnak ugyan-
azzal a magyar gyártmányú MAGOSIX-el, amelyik-
kel a nyár folyamán megnyertem az Alföld—Alpen-
fahrt-ot. Az elég hosszú, 2757 kilométeres útvonalat 
minden defekt nélkül tettem meg. Kerekeimen COR-
DATIC, hengereimben LODGE gyertyák, karterem-
ben CASTROL XXL volt. Mondanom sem kell, hogy 
mindegyikkel tökéletesen meg voltam elégedve, ösz-
szes olajfogyasztásom 10 liter volt, mig a benzinből 
100 kilométerre 16 liter kellett. Utam legszebb része 
a Gavia hágó, a Passo Steivio és Sulden voltak, de 
azért a Dolomitokról sem szabad megfeledkeznünk. 
Olaszországban óriási munka folyik. Útjavítás, for-
dulókat vágnak le, szélesítenek, emelnek, hidakat 
építenek, egyszóval nagyon dolgoznak. Meg is van 
az eredménye. Az olasz Alpokat évente ezrek és 
ezrek keresik fel. Amilyen kitűnő impressziókkal 
távoztam Svájcból és Olaszországból, ugyanolyan 
kellemetlen emlékeket hagyott hátra Jugoszlávia. Az 
olasz-SHS határon öt percenként tartják fel az em-
bert szuronyos határőrök és nem sokkal jobb a hely-
zet a magyar határ közelében sem. Az utak rosszak, 
jelzéseknek sehol semmi nyoma. Egyszóval egyet 
ajánlok túratársaimnak. Hacsak nem feltétlenül 
szükséges, ne igen menjenek Jugoszláviába. 

Az alantiakban adom túrám útvonalát. Ajánlom 
követni. Ugy van összeválogatva, hogy sokat lehes-
sünk a hegyek között, de azért az olasz tavakra és a 
tengerre is gondoltam: 

Budapest—Székesfehérvár — Veszprém — Kör-
mend—Gráz—Leoben—Judenburg — Friesach—Kla-
genfurt—Villach—Lienz—Toblach. 734 km. Toblach 
(Dobbiaco)—Schluderbach (Carbonin)—Misurina tó 
—Cortina d'Ampezzo—Falzaregopass—Pieve di Livi-
nalungo—Pordoipass—Vigo di Fassa—Karerpass 
(Costalunga)—Karersee (Lago di Carezza)—Bol-
zano (Bozen)—La Fortezza (Franzensfeste)—Vipi-
teno (Sterzing)—Jaufenpass—Meran — Bolzano — 
Mendelpass—Fucine—Tonalepass—Ponti di Legno— 
Passo di Gavia—Bormio—Stilfserjoch—Gomagoi— 
Sulden—Gomagoi—Spondigna—Sluderno—St. Maria 
Münster—Ofenpass—Zernez—St. Moritz. 608 km. 
Pontresina — Berninapass — Poschiavo—Tirano — 
Tresenda—Sondrio—Colico — Chiavenna—Splügen-
pass—Splügen—S. Bernardinpass—Mesocco—Bellin-
zona—Monté Ceneripass—Lugano—Como—Lecco— 
Bergamo—Brescia—Pádua—Mestre—Velence— Tre-
viso—Monfalcone—Trieste—Görz—Postumia— Lai-
bach (Ljubljana)—Ceje (Cilii)—Varasd—Csákvár 
—Letenye—Keszthely—Tapolca — Székesfehérvár— 
Budapest. 1415 km. össztávolság: 2757 km. Termé-
szetesen a túra távja, a városokban való ide-oda-
meneteket, valamint kisebb kirándulásokat bele-
számítva, meghaladta a 3000 kilométert." 

* 

Breuer Armand törv. hites uutószakértö. „A nyár 
folyamán egy igen szép és érdekes kisebb túrát tet-
tem meg NASH 76. típusú 5 üléses csukott kocsim-
mal. Nőmmel ,két nagy fiúgyermekemmel és Foga-
rasy Károly mérnök barátommal látogattunk el az 
osztrák Alpokba. Az 5 személyen kívül circa 200 kg 
csomagot vittünk magunkkal. Az össztávolság 2400 
kilométer volt, mialatt az olaj fogyasztás circa 2 
Gallon CASTROL CV., benzinfogyasztásom tekin-
tetbe véve a folytonos hegyiutat, 100 kilométeren-
ként 17 litert tett ki. Utamon GOOD-YEAR pneukat 
használtam, amelyek tökéletesen beváltak és azóta 
már a teljes garnitúrával 28.000 kilométernél tartok. 
Határozottan büszke vagyok teljesítményemre, 
amennyiben kocsimmal egy olyan útvonalat sikerült 
bejárnom, amely már sok kocsinak tette tönkre min-
den győzelmi esélyét a híres Alpenfahrt-okon. Sike-
rült az elismerten nehéz és jelenleg retenetes úttal 
bíró Turraoher-Höhe nevű hágót a nehezebbik olda-
láról, Turrach felől megmásznom. Itt, megvallom 
őszintén, hűtővizem forrott, de miután a hűtőt né-
hány kanna vízzel leöntöztük, a hűtővíz lehűlt és 
minden további nélkül felértünk a tetőre. Most lát-
tam, hogy nem is kell az embernek olyan nagyon 
messze menni Budapesttől, hogy szép vidékeket lás-
son. Nézetem szerint a Gesáuse, a Tauern hágó, Bad 
Gastein, Ischl és Aussee, a Semmering és Reichen-
hall vidéke egészen elsőrangú. Nem siettünk, hanem 
mindent Isten igazában kiélveztünk. Néha órákhosz-
szat töltöttünk egy-egy szép kilátással bíró alpesi 
mezőn, az életet adó fenyődús levegőben. Sokszor 
megtettük, hogy kocsinkat lecsukva, a közelfekvő 
kisebb csúcsokra is felmerészkedtünk. így azután 



20 

testben megerősödve, szellemileg pihenten, frissen 
és vidáman érkeztünk haza. A Turracherhöhét tisz-
tán kuriózumként vettem be az útvonalba. Túl nehéz 
és túl sport ahhoz, hogy valaki, aki pihenni megy, 
megpróbálkozzon vele. Utvonalam a következő volt: 
Budapest — Wien — Semmering — Mürzzuschlag — 
Bruck a/d Muhr—Judenburg—Scheifling—Murau— 
Predlitz—Turrach—Turracher Höhe 1763 m.—Ebene 
Reichenau—Patergassen — Feldkirchen—Moosburg 
—Klagenfurt — Wörthersee—Villach — Spittal a/d 
Drau—Möllbrüeke—Ober Vellach—Mallnitz 1185 m. 
Itt bevagoniroztuk kocsinkat a Tauern-alagúton ke-
resztülvivő gyorsvonatba és a Hohe-Tauern másik 
oldalán Böcksteinben szállottunk ki újra. Innen Bad-
gastein—Hofgastein — Klammpass—Lend—St. Veit 
—St. Johann im Pongau—Bischofshofen—Werfen— 
Pass Lueg—Golling—Hallein jutottunk Salzburgba, 
ahonnan egy szép kirándulást tettünk a már német 
területen lévő Reichenhallba. Salzburgból azután a 
rendes útvonalon Wienen keresztül jöttünk haza Bu-
dapestre. 

Újdonságok. 
Szerkesztőségünk a közelmúltban elhatározta, 

hogy az autós és alkatrész cégek sablonos leírásai-
nak, az úgynevezett „kommünikéknek" a jövőben 
nem ad helyet. Ezzel szemben azonban a cégek fel-
szólítására, „Újdonságok" érkezése esetén, szerkesz-
tőségünk egy tagja, meg fog jelenni és olvasóink 
teljes tájékoztatására objektív kritikát fog gyako-
rolni a megjelent újdonságról. A mi olvasóközön-
ségünk friss aktualitásokat, újdonságokat akar ol-
vasni, nem pedig lecsépelt kommünikéket, amelyek 
Budapest 15 újságjában egyszerre jelennek meg. 
A kommünikéket leközölhetik azok a lapok, akik 
örülnek, ha tölteléket kapnak, mert így kevesebbet 
kell írniok, de mi szakítunk ezzel az úzussal. Néze-
tünk szerint egy objektív kritika többet ér, mint 10 
sablonos kommüniké, amit az olvasók úgysem olvas-
nak el, legyen a címe bármilyen hangzatos. Sokszor, 
„tisztelet a kivételnek", egyes cégek a legnagyobb 
humbugot, benzinmegtakarító készülékeket, amiről 
ma már köztudomású, hogy nincsenek és más hasonló 
semmit nem érő újdonságot agyonkommünikéznek 
és nem godolják meg vele, hogy ezzel az a lap, amely 
ezeket a dicsbombákat lehozza, teljesen elveszti a 
renoméját. Ezentúl mi amiről itt az „Újdonságok" 
rovatban írni fogunk, azt ki is próbáltuk és arról 
csak objektív kritikát fogunk írni. Olyan cikkekről, 
amelyekről megállapítjuk, hogy nem érnek semmit, 
inkább nem fogunk írni. Ezzel tartozunk olvasó-
közönségünknek. Reméljük, hogy a cégek be fogják 
látni, hogy ez az igazi helyes. 

A „Goodrich" defektmentes tömlő. A Goodrich-
gyár, mely mint tudjuk, csekély 43 éve foglalkozik 
pneumatikok és tömlők gyártásával, a közelmúltban 
egy úgynevezett „defektmentes tömlőt" hozott for-
galomba. Egy egyszerű tömlő, amelynek az a része, 
mely a köpeny futófelületéhez simul, erősen meg van 
vastagítva és egy Cord-szövettel átszőve. Ez a fel-
fúvás után egy ruganyos, a nagy nyomástól össze-
préselt, hatalmas feszítőerővel bíró anyagot alkot, 
ami a szögeket nem engedi át a tömlőn. Ha a pneuba 
szeg hatol és átszúrja a tömlőt, úgy a nagy feszítő-

erő a gummiréteget odaszorítja a szeghez és a pneu 
nem enged le, ha viszont a szeget eltávolítjuk, akkor 
a rugalmas gummianyag megint összeugrik és a lyuk 
helye eltűnik. Első pillanatra az egész kissé fantasz-
tikusnak látszik. Alkalmunk volt azonban éppen egy 
nagy 4000 kilométeres túráról visszatért kocsit meg-
tekinteni, amelyen a Goodrich pneumatikokban ezek 
a „defektmentes tömlők" voltak szerelve. Az egyik 
hátsó pneuban, nemkevesebb, mint 15 szeg volt, 
melyek közül néhány teljesen átszúrta a tömlőt. En-
nek dacára, pneudefektről szó sem volt. Ezúttal tehál 
egy szenzációs találmánnyal állunk szemben, mely 
felülmúl minden pneuba önthető „Invulner"-szerű 
keveréket, ami csak piszkol, de semmit sem ér. A 
defektmentes tömlők egyedüli hátránya, ha ugyan 
ezt hátránynak lehet nevezni, az ára. Egy normális 
köpenyhez való, tegyük fel, 29X5-ÖS defektmentes 
belső ára csekély 113 P, nem is szólva egy hatalmas 
ballonméretről, ahol a tömlő ára a 150 pengőt is el-
éri. Az ár magas, de aki sokra becsüli azt a tudatot, 
hogy a pneudefekt még a legnagyobb tempóban is 
99%-ra kizárt, annak feltétlenül megéri. Nézetünk 
szerint ezek a tömlők például egy versenyzőnek, egy 
gyors kocsin szinte megfizethetetlen biztonságot 
nyújtanak. A defektmentes tömlőket a Szilárd Béla 
cég (GOODRICH-képviselet) VI. Nagymező ucca 15 
hozza forgalomba. A cég egyik tagjának bemondása 
szerint jelenleg csak a nagyon keresett méreteket 
tartják raktáron, de rendelésre öt hét alatt bármilyen 
mérethez meg lehet hozatni a defektmentes tömlőket. 

Hídvám. 
Valaki megint gondolt egy merészet és nagyot 

és kieszelte, hogy az autamobilistákat és motorkerék-
párosokat kell megadóztatni, hogy végre tető alá ke-
rüljön a Boráros-téri híd. Uraim, sok lehetetlenebb-
nél lehetetlenebb rendeletet láttunk már Magyar-
országon, sőt ha akcióba nem lépünk közösen mind-
annyian, úgy még sokkal cifrábbak is kerültek volna 
felszínre, de a most tervbevett „HÍDVÁM" rendelet 
gondolata párját ritkítja széles e világon. Ma, ami-
kor mindenütt a világon megszüntetik a külön vá-
mokat, nem is szólva a középkorba illő hídvámokról, 
ma amikor mindenütt arra törekednek, hogy az 
idegenforgalmat vigyék előre, akkor Budapest, 
illetve Magyarország kilóméteres ugrásokkal rohan 
vissza a kőkorszakba. Magyarországon ma imár csak 
két helyen szednek hídvámot: Tokajban és Héder-
várott. Legyünk őszinték, két kis zúghely. Annyit 
talán összeszednek, hogy a vámosnak fizetést ad-
hassanak és így egy családnak adnak megélhetést. 
Többet aligha. És most ebbe a díszteljes duóba szán-
dékozik belépni Magyarország székesfővárosa: Bu-
dapest. Pompás trió lesz. Budapest, Tokaj, Héder-
vár. Még csak Kutyabagos és Bivalypüspöki hiány-
zik. Uraim hagyjuk abba az élcelődést, szomorú té-
nyek ezek. Nem szólanánk semmit, ha azt mond-
nák: „Nincs pénz, hozzuk össze a Boráros-téri hidat 
közadakozásból?" Mindenki ad valamit, amit tud. 
Rendezzenek Boráros hetet, vagy sorsjátékot, vagy 
akármit. Vessenek ki mindenkire egyformán valami 
adót, nem szólunk. De miután ismét csak az „Auto-
mobiltulajdonost" veszik elő, felemeljük vétónkat. 
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Tiltakozunk szavunk teljes súlyával és felhívjuk 
mindazok figyelmét erre a lehetetlen tényre, akiket 
illet és akiknek esetleg szavuk van hozzá. A terve-
zett 150 pengős évi hídvám összeg nemcsak az 
automobilkereskedelemben idézne elő nagy hatást, de 
feltétlenül visszahatást idézne elő idegenforgal-
munkban" is. Nevetséges meggondolni, hogy példáúl 
egy külföldi automobilista, aki a Gellért-szállóban 
lakik, naponta öt-hatszor fizessen hídvámokat, mert 
Pest és Buda szépségeiben akar gyönyörködni. Ne-
vetséges meggondolni is, hogy a vidéki, aki Buda-
pestre hozza obulusait, az ország fővárosában híd-
pénzmizériákon essen keresztül. Uraim ez egy halva-
született idea, ami ha keresztülmegy, figyelmeztet-
jük az illetékeseket, komoly következményekkel jár-
hat. Ha miniszterelnök volnék, azt, aki a XX. szá-
zadban ilyen ideákkal lépne fel hivatalában, elret-
tentő példa gyanánt azonnal nyugdíjba küldeném. 
Nem tudjuk, ki volt ez a zseni és melyik város szülte 
ezt a Nobel-díjra érdemes bürokratát, de az egész 
automobilista társadalom nevében gratulálunk neki. 
Reméljük itt nemcsak a KMAC és a többi egyesüle-
tek, hanem tekintet nélkül mindenre, mindenki meg 
fog mozdulni. Kiuzsorázni, agyonsanyargatni nem 
fogjuk hagyni magunkat. Éppen elegünk van a vá-
mokból, a luxusadóból és a közlekedési adóból. Többre 
ma nem képes az automobilista társadalom. Lefog-
juk állítani kocsijainkat, de újabb terheket nem vál-
lalunk. Felhívjuk az egész magyar automobilista tár-
sadalmat, hogy tiltakozzon a tervelt „HÍDVÁM" 
ellen. Nem engedjük, hogy a számtalan akadály da-
cára, szépen fejlődő automobilizmusunk és idegen-
forgalmunk visszazuhanjon a középkorba. 

A USA Dirt-track 
bajnokságai. 

Két-két bajnokságot nyert a Harley-Davidson 
és az Indián, 

A New-York állambeli Syracuse-i pályán, mely-
nek kerülete pontosan egy angol mértföld (1609 
méter) rendezték a múlt héten Amerikai Nemzeti 
dirt-track bajnokságait. A versenyen a USA min-
den vidékéről összesereglett 16—20 legjobb dirt-
track menő vett részt. A négy számból kettőt, az öt 
és tizenöt mértföldest INDIÁN vezetők, míg a 10 
és 25 mértföldest HARLEY-DAVIDSON menők 
nyerték. A verseny érdekessége az volt, hogy csak 
500 kcm-es egyhengeres gépekkel indulhattak. Az 
eredmények ennek megfelelően egészen elsőran-
gúak. Tekintetbe kell vennünk, hogy a versenyre 
használt pálya circa 600 méterrel hosszabb, kerületét 
tekintve, mint a Budapesti ügetőpálya és fordulói 
a legminimálisabban sincsenek emelve. Ezek után 
az ott elért 120—130 kilométeres átlagot igen ma-
gasra kell értékelnünk. A részletes eredmények a 
következők voltak: 5 mértföldes bajnokság (5 kör, 
8045 méter.) 1. Davis (INDIÁN) 3:41.68. Átlag-
sebesség: 130.680 km. 2. Hader (Harley-Davidson) 
3:42.2. 3. Stoddard (Harley-Davidson) 3:44.08. 10 
mértföldes bajnokság. 10 kör, 16.090 méter. 1. Stod-
dard (HARLEY-DAVIDSON) 7:23.06. Átlagsebes-
ség: 130.752 km. 2. Waln ( INDIÁN) 7:23:28. A má-

sodperc töredékével nyerve. 3. Davis ( INDIÁN) 
7:24.1. 15 mértföldes bajnokság. 15 kör, 24.135 mé-
ter: 1. Waln ( INDIÁN) 11:41.55. Átlagsebesség: 
123.840 km. 2. Stoddard (Harley Davidson) 
11:41.80. 3. Hader (Harley-Davidson) 11:43.3. 25 
mértföldes bajnokság. (25 kör, 40.225 méter): 1. 
Hader (Harley-Davidson) 19:05.44. 2. Waln (In-
dián) 19:09.83. 3. Barney (Indián) 19:10.2. 

Outboard. 
Mint már mult számaink egyikében jeleztük, 

az USA-ban nagy egyesülés ment végbe az outboard 
gyárak részéről. Az ismert Evinrude, Lockwood és 
Elto gyár egyesült és megalapította az OUTBOARD 
MOTOR CORPORATION-t. A jövő tavasszal tehát 
már nem lehet Elto, Evinrude vagy Lockwood motort 
kapni, hanem legfeljebb OMC-4/60-ast, ami az új 
nagy ezres a „Four-Sixtyt jelenti. Ugyanígy az 
500-as típus új neve OMC-See Been lett. A jövő évre 
a Motor Corporation és a JOHNSON összecsapás 
lesz a szenzációja az amerikai vizeknek. Ennek az 
egyesülésnek Budapesten is lesznek valószínűleg 
következményei. Az Evinrude motorokat Gyurkovits 
Béla és Tsa, az Eltokat az Apart r. t., mig a Lock-
wood-ot a Majláth cég képviseli. Amint az amerikai-
kat ismerjük, valószínűleg mindhárom cég megkapja 
a képviseletet, azonban az sem lehetetlen, hogy az 
összes OMC gyártmányok egy kézbe kerülnek. 

Az olasz Dacco-nak a Garda-tón LAROS-sal el-
ért új világrekordja képezi a viziélet legújabb szen-
zációját. Dacco eredményét a tengeri mértföldre 
állították fel. A megkívánt 6 futamban elért ered-
mények a következők voltak: 

1. futam 1:21.2 82.150 km. 
2. futam 1:21.6 81.748 km. 
3. futam 1:21.0 82.354 km. 
4. futam 1:22.6 80.750 km. 
5. futam 1:21.6 81.748 km. 
6. futam 1:21.6 81.748 km. 

A hat futamban elért sebességek átlaga adja azután 
a rekordot, a 81.751 kilométeres eredményt. 

Uj outboard-motor vezérképviselet. Martinék 
István, az outbard-motorozás ősművelője Magyar-
országon, volt az, aki az első magyar eredményes 
rekordkísérletet végrehajtotta, amidőn 1925-ben az 
ismeretes 24 órás non stop menetét végezte a Margit-
sziget körül. Martinék most ismét foglalkozni óhajt 
az outbard-motorozással és elvállalta a motorkerék-
párjairól ismert Dunelt Works, Birmingham, outbard 
motorjainak a vezérképviseletét. A gyár négyféle 
típust hoz forgalomba a külmotorjaiból: 250 kcm-es 
és 500 kcm-est, mindkettőt túra- és versenykidol-
gozásban. A kitűnő, tartós motorkerékpárjairól is-
mert gyár a fejlett motorkulturájú Angliában már 
bevezette a külmotorjait is és ez feltétlenül elég 
garancia ezek jóságára nézve. A motorok nagyon 
szép, tömör benyomást keltenek. Teljesen az angol 
motorépítés elvei alapján vannak konstruálva, acél 
hajtókarok, görgős csapágyakkal; levehető alumí-
nium hengerfejek; két Amal karburátor a főbb jel-
lemzőik. Az 500 kcm-es típusok beépített önindítóval 
is szállíthatók. 
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Nagy elismetés érte Fényes Kornél dr.-t és öcs-
csét Fényes Józsit. Mint lapzártakor értesülünk, a 
két nagytehetségű gépészmérnök és hajókonstruktőr, 
a siklóhajóépítés további fejlesztésére a Széchenyi-
társaságtól több ezer pengő stipendiumot kaptak. 
Biztosak vagyunk benne, ismerve a két vasakaratú 
technikus tudását és lelkiismeretességét, hogy a ka-
pott bizalmat sokszorosan tőkésíteni fogják a magyar 
siklóhajóépítés fejlesztésére. 

HÍREK 
Hibajavítás. Múlt számunkban (21), a táti kilo-

méternappal kapcsolatban, megemlékeztünk Willy 
Melichar motorkerékpár világrekordjairól. Táblá-
zatunkba hiba csúszott, amennyiben nem a SUN-
BEAM solo-gépen elért állóstartos kilométer és 
állóstartos mértföld eredmény lett világrekord, ha-
nem a SUNBEAM odalkocsis géppel felállított repü-
lőstartos mértföld és állóstartos kilométer. A fenti 
eredmények a repülő mértföldre (34.71 mp) 145.898 
km, az álló kilométerre (35.875 mp) 100.348 km 
eredményeket adnak. 

Lapz á r t a ko r é r t esü l ünk , hogy a Keres-
kede lm i é s I p a r k ama r a , me ly a z Iparcsar-
noko t bér l i , a Tavasz i Vá s á r r a va l ó tekin-
tet te l n e m ad j a á t d í jmen t e s en a z Iparcsar-
noko t a z au t omob i l k i á l l i t á s cé l j a i ra . A 
KMAC-ban remé l i k , hogy t a l á l n ak megol-
d á s t é s a k i á l l í t á s t m é g i s m e g t u d j á k ren-
dezn i . 

Figyelem. November hó 29-én, a Doktor Guidó 
dr. elnöklete alatt álló Tátra Automobil Club az 
Unitas-ban (V. Zápolya ucca 13) összejövetelt tart, 
amelyen Fellner Simon, az ismert automobilista, 
„Az automobilok téli kezeléséről" tart előadást a 
Club tagjainak. Az egyesület vendégeket szívesen 
lát. Utána a József-téri Posch-vendéglőben, disznó-
toros társasvacsora. A vacsorán való bejelentést a 
TAC kéri, nyolc órakor telefonon bejelenteni. 
(923—85.) 

Pompás Tátra eredmény. Török Sándor gróf, a 
hatalmas kontinentális túrái révén, közismert auto-
mobilista, Doktor Guidó dr., az Unitas Automobil-
gyár vezérigezgatója társaságában, egy hathengeres 
T Á T R A autón, a nesselsdorfi gyárba utaztak. A Bu-
dapest—Wien 254 kilométeres útvonalat 72.576 kilo-
méteres átlagsebességgel futották be. A vámoknál 
töltött pár perces tartózkodást leszámítva, a tiszta 
menetidejük 3 óra 30 perc volt. Ha meggondoljuk, 
hogy a Budapest—Wien-i gyorsvonatban öt és fél-
órára van szüksége erre a távra, akkor domborodik 
igazán ki Török Sándor grófnak és T Á T R A kocsi-
jának elsőrangú teljesítménye. 

A Schweizerische Verkehrszentrale jelenti no-
vember 15-én. A svájci nagy alpesi hágók, kivéve az 
Ofenpass-t és a Malojapass-t, melyek hólánccal jár-
hatók, végleg elzárattak a forgalom elől. Az egyedüli 
hólánc nélkül járható hágó a Luzern és Interlaken 
között fekvő Brünigpass. Az Interlaken körüli utak 
Lauterbrunnen, Grindelwald, Frutigen még nyitva 
vannak. A Jurahágók közül csak a Col de Marchairuz 
van behavazva. 

Az Urner és Berkovits cég felkért bennünket 
annak közlésére, hogy Urner L. Rudolf úr a cégnél 
1928 január 1 óta nem cégtag, hanem alkalmazott 
volt s állását folyó évi szeptember 1-vel megszüntet-
tük. Az Urner és Berkovits cég kizárólagos tulajdo-
nosa, 1928 jenuár 1 óta, Berkovits László. 

óriási Scintilla sikerek világszerte. A Scintilla 
gyártól nyert értesülésünk alapján: Chiron, Bouriat 
és Divó, mindannyian Bugattin, valamint az Európa 
Grand Prix-ben ötödiknek helyezett Imperial Scin-
tilla-mágnessel volt szerelve. Kingsford-Smith „Dél 
csillaga" repülőgépe, amellyel nemcsak az Atlanti 
óceánt repülte át, hanem a föld körüli utat is tett 
Scintilla-mágnestől kapta az éltető szikrát. Scintilla-
mágnessel szerelt Wright-motorok 13.000 kilométe-
ren keresztül egyfolytában működtek, a legnagyobb 
precizitással. Jackson és O'Brien repülőgépe, amely-
lyel St. Louis felett 27 napig volt a levegőben, szin-
tén Scintilla-mágnessel volt szerelve. Itt említjük 
meg, hogy az új 16 hengeres Bugattin, amellyel 
Chiron: a Klausenpass és Bernina hegyiversenyeket 
nyerte, szintén Scintilla-mágnes volt beépítve. A leg-
nagyobb szenzációként közölhető azonban, hogy 
Stuck von Villez Austro-Daimlerjében az egész év-
ben egy Scintilla-mágnes adta a szikrát. Míg a re-
pülőeredmények a kitartást és a biztonságot, addig 
Chiron és Stuck eredményeiből a maximális telje-
sítmény sugárzik ki. Ezekkel az eredményekkel a 
kiváló svájci márka bebizonyította, hogy ma a világ-
piacon feltétlenül uralja a helyzetet. 

Cambell kapitány számára már négy hónapja, 
egy új „Kék madár" van építés alatt, amellyel a jövő 
év januárjában, ismét megkísérli Daytonában (Flo-
rida, U. S. A.), hogy Sagrave világrekordját meg-
döntse. Részleteket nem lehet még tudni az új kocsi-
ról, csak annyit, hogy körülbelül 8 m hosszú és 
másfél méter magas lesz és a fősúlyt az áramvona-
lazásra helyezik a konstruktőrök. Campbell nyilat-
kozata szerint tudatában van a nehézségeknek, de 
azok dacára is reméli, hogy a meglévő világrekordot 
túl fogja szárnyalni. 

A gyorsasági őrületet, úgylátszik, nem lehet az 
emberekből kiirtani, mert már is négyen jelentkez-
tek a jövő évre, a gyorsasági világrekord megdön-
tésére, Az ausztráliai Smith egy Super-Napier-t 
építtet, angol repülőmotorokkal; Los Angelosban egy 
2500 lőerős Packard-kocsit építenek; Kaye Don egy 
óriási versenykocsit konstruál és egy amerikai Trip-
lex-kocsi is készül négy óriási, egyenkint 1000 ló-
erős motorral beépítve. 

A h i d v á m r a v o n a t k o z ó a n a KMAC-ból 
a z t a megnyug t a t ó f e l v i l ágos í t á s t kap tuk , 
kogy a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a n s e m m i t 
s e m t u dn ak a h í d v á m te rveze t rő l . Egyéb-
kén t m in t é r t e sü l ünk a KMAC má r meg te t t e 
e z i r á nyban a s z ü k s é g e s l épéseke t . 

Angliában, mint azt az október hó 16-án meg-
nyitott Olympia Show előtt megállapították, a sta-
tisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az elmúlt év-
ben, dacára a nyomasztó gazdasági viszonyoknak, 
az automobil és motorkerékpár ipar volt a gazdasági 
élet legvirágzóbb ága. Az 1930. év első hét hónap-
jában, mindenféle motort beleszámítva, a kivitel 
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négy millió font sterlinggel felülmúlta a behozatalt. 
A behozatal ugyanezen időszakban két millió font 
sterlinggel csökkent az 1929. év ugyanezen időszaká-
hoz viszonyítva. 

A köve t ke ző , d e cembe r 5-én m e g j e l e n ő 
s z á m u n k t a r t a lma : Az 1930-as esz tendő . 
V i sszap i l l an t ás a z év k l a s s z i k u s au tomo-
bi lversenye i re . A london i O l ymp i a Show . 
Mi u j a t hoz 1931 a mo to rke rékpá r i pa rban . 
Kik hol j á r t ak a n y á r o n ? É ' d e k e s a u t ó é s 
mo to rke r ékpá r t u r ák le í rása i . Mi vo lna a 
l e g sü rgősebb t e e n d ő a magya r ú t h á l ó z a t 
k i é p í t é s é b e n ? Londonró l , a F I C M kong-
resszus ró l , a Bugat t i gyárró l é s a Maybach 
müvekrő l . Egy s z e m t a n ú e l beszé l é se i . Mi 
t ö r tén t ve lem egy dé le l ő t t Budapes ten . Cir-
k á l á s a S z é k e s f ő v á r o s uccá in . E lmond j a 
egy au tomob i l i s t a . Hírek é s é r deke s újsá-
god a z a u t omob i l i zmus , mo to rke rékpá r , ou t-
board , ú t é p í t é s é s a tur isz t ika kö r ébő l . Pon-
tos eu rópa i u t j e l en tések . 

Az uj Röhr automobilok a közelmúltban, képvi-
seletet kaptak Magyarországon. Eddig őszintén 
szólva, a Röhr-autókról nem sokat tudtunk. Egy 
újabb német konstrukció lengőtengelyekkel. Ennyi 
volt az egész. És talán sohase tudtunk volna meg 
bővebbet róluk ,ha egy ízben egyik régi ismerősünk 
fel nem hí vja rá figyelmünket. Elmentünk tehát a 
Röhr-képviselethez és szerettünk volna egy próba-
utat csinálni a képviselet birtokában lévő csukott 
Röhr-kocsival. „Nagyon szívesen állunk rendelkezé-
sére az uraknak, kezdte a beszédet a képviselet egyik 
vezetője: Hesz Ervin, de sajnos, Budapesten már 
minden rossz utat megcsinálnak az utóbbi időben és 
így nem tudjuk kellően kidomborítani a Röhr jó 
tulajdonságait." Ennek dacára kiszaladtunk a 
Lágymányos tájékra, valamint a Farkasréti-temető-
höz vezető utakra, amelyeket éppen a legutolsó szá-
maink egyikében ostoroztunk, őszintén szólva, nem 
találok szavakat, melyekkel a Röhr stabilitását és 
rugózását leírhassam. Rugózása a lehető legtökélete-
sebb. Egészen eltér a puha, lengő-ringó amerikai ko-
csiknál megszokott rugózástól, melynél az ember 
néha a tengeri betegséghez hasonlító tüneteket kap. 
Az embernek az az érzése, mintha nem is automobil-
ban, hanem otthon egy jól párnázott bőrszékben 
ülne. A legrettenetesebb 25—30 centiméter mély lyu-
kak között a Röhr úgy siklik keresztül, mintha a 
Váci ucca aszfaltján mozogna. A kocsi rugózásánál 
még csak a stabilitása fantasztikusabb. Hesz Ervin 
barátunk, olyan dolgokat mutatott be nekünk, ame-
lyek határosak az akrobata-mutatványokkal, de a 
Röhr-nél a legtermészetesebb módon folynak le sze-
meink előtt. Letértünk példáúl 50 kilométeres sebes-
ségben, derékszög alatt egy mellékutra, anélkül, hogy 
a kocsi megbillent vagy megfarolt volna. A járda-
szigetekre egy vagy két kerékkel való felszaladást 
a kocsiban ülő egyáltalában nem érzi meg. Be nem 
mélyített síneken úgy halad keresztül a Röhr, mintha 
mi sem volna útjában. Uraim ez nem egy dicshim-
nusz, ezek megtörtént tények. Próbálja ki bárki, a 
képviselet mást is szívesen elvisz egy ilyen próba-
útra. A német Röhr-nél mind a négy kerék külön van 
rugózva. Elől lengőtengely keresztrugókkal, hátul 

ugyancsak lengőtengely zseniálisan megoldott can-
tilewer rugókkal. Mindezekhez pedig egy pompásan 
kiegyensúlyozott elasztikus nyolchengeres motor. A 
csukott kocsi ára azt hiszem 14 és félezer pengő. És 
hol van ez hasonló árban lévő tengerentúli kocsik-
tól. Ég és föld. Sajnos nincs helyünk arra, hogy a 
kocsi többi részleteit is egész terjedelmükben ismer-
tessük, bár kétségkívül megérdemelné, de valószínű-
leg lesz még alkalmunk, hogy a kocsi motorikus ré-
szeit is bemutathatjuk olvasóinknak. Egyelőre eny-
nyit. Aki kíváncsi rá, menjen el a Haris-közbe és 
nézze meg. 

Az osztrákok ismét kitaláltak valamit. ívuiinyű 
nekik. Vannak hegyeik. A rendező ezúttal az Aka-
demischer Motorrad Club volt, amely annakidején 
az emlékezetes 24 órás oda-vissza versenyeket ren-
dezte Wien—München között. Az AMC ezúttal egy 
„Alpenpássefahrt"-ot írt ki. Tizenkét alpesi hágó 
volt kijelölve, amelyeket Mariazell start és céllal 
be kellett futni 12 óra leforgása alatt. A befutandó 
hágók a következők voltak: Aflenzer-Seeberg, Nie-
deralpl, Zellerein, Semmering, Preiner-Gscheid, 
Pfaffensattel, Prebichl, Triebner-Tauern, Stubalpe, 
Schoberpass, Phyrnpass és Erbsattel. A kiíráskor 
azt hitték, hogy senki sem lesz, aki megtudjon fe-
lelni a követelményeknek és a végén kiderült, hogy 
hat versenyző felelt meg teljes mértékben a kiírás-
nak. A 63 induló közül a következők érték el a leg-
jobb eredményeket: Ing. Mock Paul (732 BMW), 
dr. Renner Erich (500 BMW), Hildner Herbert 
(500 Neander), Beust Rolf (348 Calthorpe), Den-
zel Wolfgang (Calthorpe) és Kraft Elbing Hell-
fried (Calthorpe). Ezek mindannyian 13.467 méter 
magasság különbözetet értek el. A legbámulatosabb 
a három Calthorpe menő teljesítménye, akik a 350-es 
kategóriában az első helyeket és egyben a Team-dí-
jat is megnyerték. A versenyen a Grand Prix és TT 
klasszis majdnem teljesen hiányzott. Érdekes, hogy 
az egyedüli speedman, a híres osztrák Ottó Stein-
fellner (Rudge), 12.791 méter összemelkedés telje-
sítménnyel csak második tudott lenni kategóriájá-
ban. A kis kategóriát Martinak Ernst (Puch) nyerte, 
aki 11.846 méter tudott felmutatni. A versenyen 
15 túra és sportkocsi indult. A túrakocsik között 
Ing. Krickl (Tátra), míg a sportkocsik között Oster-
muth (Amilcar) győzött, de a motorosok által produ-
kált maximumokat nem tudták elérni. 

Déghy ödön dr., a KMAC ügyvezető igazgatója, 
a közelmúlt napokban eljárt a Köztisztasági Hivatal 
vezetőjénél, a locsolás megszüntetése és korlátozása 
céljából, örömmel közölhetjük olvasóinkkal, hogy 
Balló Alfréd, a székesfőváros köztisztasági hivatalá-
nak főnöke, teljes tudatában annak, hogy a locsolás 
mai rendszere tarthatatlan, ígéretet tett, hogy a jövő 
esztendőre az aszfaltozott uccákat napközben egyál-
talában nem fogják locsolni. Balló Alfréd négy da-
rab új mosógép beszerzésére kért engedélyt a Ta-
nácstól, ami ha engedélyeztetik, úgy a jövő év folya-
mán az összes aszfaltozott uccákat külföldi módra, 
éjjel fogják mosni és ezek nappal mindennemű lo-
csolástól mentesek maradnak. Reméljük, hogy a pol-
gármester és a Városi Tanács is magáévá teszi ezt 
az ügyet, mely egyik szégyene a modern Budapest-
nek. örömmel szögezzük le, hogy a KMAC végre 
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minden irányban az aktivitás terére lépett. Hasonló 
javaslatot tett a KMAC Déghy ödön dr. intervenció-
jára, aki újabban behatóan tanulmányozza a főváros 
egyes forgalmasabb pontjait, az államrendőrséghez. 
A KMAC a forgalom gyorsítása érdekében helyén-
valónak találja a Calvin-tér és Magyar ucca közötti 
szakaszon a parkírozás megtiltását. Itt ugyanis az 
ucca oly szűk, hogy egy parkírozó jármű a forgalmat 
teljes egészében eltorlaszolja. Ugyancsak felvetette 
a KMAC a forgalmasabb keresztezéseken a gyalog-
járó két részre való osztását. 

Englebert sikerek. Az ez év őszén, nálunk kép-
viseletet nyert, belga Englebert pneumatikok, az 
1930. évi versenyszezonban is dicséretreméltó ered-
ményeket értek el. A július 20-án a Malmedy-
Franccorchamps-Stavelot Circuiten rendezett Európa 
versenykocsi Grand Prix első három helyezettje Chi-
ron (Bugatti), Bouriat (Bugatti) és Dívó (Bugatti) 
Englebert pneumatikkal futott. A nehéz verseny, 
melynek távja csekély 596 kilométer volt, az átleg-
sebesség pedig erősen meghaladta a 115 kilométert 
eleven és kézzelfogható bizonyítéka az Englebert 
pneuk kiválóságának. Ugyanakkor a Dublin mellett 
rendezett Ir Grand Prix-ben az összes győztes és 
helyezett Alfa-Romeo versenyzők, mint Campari, 
Eyston, Kaye Don, Ivanovszky, szintén Englebert 
pneut használtak. A fenti két nagy versenyen kívül, 
még számos sebességi és túraverseny bizonyította be 
az Englebert pneuk jóságát és tartósságát. 

A Bükk és Mátravidéki Automobil Club 
(BÉMAC), melynek központja Miskolcon van, egri, 
gyöngyösi, sátoraljaújhelyi osztályához most még 
Balassagyarmaton és Salgótarjánban is autós alosz-
tályokat létesített. Miután a BÉMAC most már egész 
Felsőmagyarország területére kiterjeszkedett, nevét 
ÉMAC-ra, azaz Északmagyarországi Automobil 
Clubra változtatta. A belügyminisztérium a címvál-
tozást tudomásul is vette. 

RÖVID HÍREK 
A USA-BAN az automobilutak hossza 3,727.393 kilo-

méter. Erre 24,455.964 egység motoros jármű esik. Ezzel 

szemben Európában az autóutak kilométerszáma 2,450.439. 

amin 4,140.126 jármű jut. A fenti számok azt mutatják, 

hogy Európa úthálózata jóval sűrűbb, viszont a USA-ban 

jóval több az automobil. — A USA-BAN erősen esik az 

automobilgyártás. Ez év szeptemberében 180.540 daabot gyár-

tottak, a mult évi 364.780 darabjával szemben. A szeptemberi 

termelés az ez év agusztusival (187.401) szintén csökkenést 

mutat fel. — GRIFF IN amerikai tanár szerint Amerikában 

az automobilok átlagos élettartama 7.04 esztendő. Mindent 

elhiszünk, csak ezt nem. Az élettartam nem az időtől, hanem 

a használattól függ. Az egyik ember évi 15.000 kilométer 

mellett 10 évig is használhatja kocsiját, a másik évi 50.000 

mellett 4 év alatt elhasználja. — A SHELL KŐOLAJ R. T. 

november hó 17-én mutatta be csepeli kőolaj finomító telepét 

a sajtónak. Miután a bemutató lapzártunkat túlhaladta, az 

ott látottakról a következő számunkban fogunk beszámolni, — 

DECEMBER HÓ 17-ÉN ifj. Horthy Miklós és gróf Nádasdy 

Ferenc kezdeményezésére, nagy jótékonycélú autós-estélyt 

fognak rendezni. Az estélyen tombola is lesz, melynek jöve-

delmét az inségakció céljaira fogják fordítani. Ily módon az 

autóstársadalom is ki fogja venni részét a nyomorenyhítő 

akcióban. — AZ ANGOLOK UJ OLAJAT hoznak forga-

lomba, ami állítólag nem kormoz. Neve „Wellsaline." Az 

„AUTOCAR" szerint egy angol ARMSTRONG-SIDDELEY 

tulajdonos 53.582 angol mérföldet (circa 85.000 km) tett meg 

„Wellsaline" olajjal, anélkül, hogy motorját kikormozta 

volna. — AZ ANGOL „INVICTA" gyár egy ú j sportmodellt 

hozott ki. A motor 6 hengeres és hengerűrtartalma 4500 kcm. 

A kocsira 100 mértföldet (160.900 km) garantál a gyár. Az 

alváz ára 750 angol font, ami csekély 21.000 pengő. — RAG 

NÉVEN az angolok egy új carburátort találtak fel. Az új 

gázosító vizsgáját a MASERATI versenykocsikon tette le. 

A Monza Grand Prixben győztes Varzi Arcangeli és Ernesto 

Maserati MASERATI kocsijai angol RAG karburátorokkal 

voltak szerelve. Az illetékesek különösen a fantasztikus 

akcelerálóképességet emelik ki. — C. S. STANILAND, akit 

olvasóink mint motorkerékpár-versenyzőt ismernek, a Brook-

land pályán egy 1100 kcm BUGATTI-val sikeres rekord-

kísérleteket hajtott végre. Megjavította az 50 kilométeres, 

50 mértföldes és 100 kilométeres nemzetközi rekordokat. Leg-

nagyobb sebessége 168.787 km volt. 1100 kcm BUGATTI-ról 

néhány évvel ezelőtt hallottunk. Valószínűleg azok egy példá-

nyáról van szó. — AZ IR GRAND PRIX, mely mint tudjuk, 

kolosszális sikert hozott, erős ráfizetéssel végződött. A deficit 

nem kevesebb, mint 1485 font, ami bizony meghaladja a 40.000 

pengőt. — A BROOKLAND PÁLYA körrekordját jelenleg 

Kaye Don tartja egy SUNBEAM versenykocsival, 221.416 

km sebességgel. Érdekes megemlíteni, hogy az első körrekordot 

22 év előtt Felice Nazzaro állította fel FIAT-on, az akkori-

ban feltűnő 195.718 kilométeres sebességgel. — AJS KIS-

KOCSI került forgalomba Angliában. Oldalvezérlés, 4 hen-

ger, 1013 köbcentiméter hengerűrtartalom. A motor 3000 for-

dulatnál 24.6 lóerőt ad le. — KAYE DON, A HÍRES angol 

versenyző, aki az idei Ir Tourist Trophyn kocsijával felborult 

és sérüléseivel annakidején a kórházba szállították, felépült 

és újra rendben van. — PETER DE PAOLO és Harian 

Fengler amerikai speedmanek új világrekordkocsit építenek. 

A meghajtást két darab 24 hengeres motorkolosszus szolgál-

tatná. Ezzel akarja Fengler és de Paolo Segrave őrnagy 

világrekordját az angoloktól elhódítani. — AUSZTRIA 

HEGYIBAJNOKSÁGÁT a solo kategóriában Rudolf Runtsch 

(DOUGLAS) nyerte, aki a Semmeringen és a Zirlerbergen 

első, a Gaisbergen második lett. A sidacar csoportban Her-

mann Deimel (AJS) szerezte meg a „Bergmeister" címet, aki 

a Semmeringen első, míg a másik két versenyben második 

lett. — AUSZTRIÁBAN AZ OTTANI Sunbeam képviselet 

óriási árredukcióval lépett a nyilvánosság elé. Típusonként 

3—700 silling áresés mutatkozik. Egy 500-as OHV Special 

versenygép ára 4850 sillingről 4100 sillingre esett, ami 3280 

pengőnek felel meg. — STRBAN, A NÁLUNK is jól ismert 

zágrábbi versenyző, az ottani Cernomerec-pályán, ahol a 

dirt-track versenyeket tartják, a szezonzáró meetingen 20 

körre (16 km) ll:14.4-es idővel új pályarekordot állított fel. 

Ez 85.392 km respektábilis sebességnek felel meg. Ugyanezen 

a meetingen Uroic négy kategóriagyőzelmet aratott. A ma-

gyar Kiss (DKW) egyízben második, mig a főversenyben 

harmadik lett. — A BOSCH CÉG azon elhatározását, hogy 

Angliában egy gyárat épít, mely rögtön a kezdetben közel 

ötezer munkást foglalkoztatna, nagy örömmel kommentálja 

az angol sajtó. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 

Szerkesztőség: Budapest, V., Visegrádi u. 10, I. 4. 

Közlekedési nyomda (Pless Gy.) Budapest, V., Visegrádi-u. 2. 
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Az árban is verhetetlen világrekorder 

STAB1L ITAS 
Az F. N. gépek speciális 

villája, mélyített súlypontja 

biztositéka annak a stabili-

tásnak, mely az F. N gépek-

nél köztudomássá vált. 

350 kcm sv. P 1375. 

500 k c m ohv. P 1850. 

HALMOS TENDEREK BUD/PEST, V. S2ABAD-

SAG-TLR18. T. 159-93 
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Úrvezetők ! Hölgyek ! 

Viktória 
a u l ó s s, a k i s h a l a 

egyetlen az ország bun, ahol 
okleveles gépészmérnökök ta-
nítanak mindenkit egyéni-
leg, kívánsága szerinti idő-
ben. Vezetések legmodernebb 
autókon 300 kilométeres gi/a-
k^rlattal. Az autó mechanikai 
működése 5000 mtr. Filmen 
I s csak itt nyer bemutatást. 
Tájékoztatót készséggel küld: 

Vikíoria 
a u l ó s z a k i s k o 1 a 

Vörösmartyt. 53. — Aut. 213-90. 

Aki 
már egyszer 

javíttatta 
motorkerékpárját 
Burghardtnál, 
az mindig oda viszi, 
mert becsületes, komoly 

és szakszerű munkát végez 

Ez többe! mond minden dicsérő szónál 

Budapest, 
VI. ker., Kazár -utca 10. sz. 
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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, 2'/2» 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teherautomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

FIAT 
Számok be&szélnek! 

á l l a n d ó a n a m a g y a r a u l o s í a i i s z i l k a é l é n 

m e r t a F I A T 
Komplett modell szériát 
Rendkívül előnyös árat 
Előnyös eladási feltételeket 
Feltétlen megbízhatóságot 
Állandó értékű kocsit 

n y ú j t 

FIAT 
1926 1927 1928 1929 

Automobilok 
Magyar Eladási RT. 

Budapest IV, Váci ucca 1 - 3 Tel.: 828-48 
Service: VI, Lomb ucca 29. Tel.t 925-78 

P e r s e u y -

Mindennemű ezüst-
tárgyak legszebb ki-
vitelben, legolcsóbb 
árban. 

/Ix orsxág legtöbb sportegyesületének sxállltóta 

TOCH MANÓ. exiislmUves 

Budapest, W., VárosQáz-utca 16. 
(Salát mUQely) 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedícs Testvérek, Budapest, 
VIII.. ThékEndre-u. 15. Tel.: .1 301-45. Alapítva 1903 


