
Á világ legrégibb lánchídja Budapesten. 

Die alteste Kettenbrücke der Welt in Budapest (Ungarn). 

The oldest suspension chain bridge ot the world in Budapest (Hungary). 

Le plus vieille Pont Sus pendu du monde a Budapest (la Hongrie). 
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Ne vesz tegessen időt, mert 

Önnek is 
éppen úgy, mint sok 
más ezer embernek, 
l e g j o b b a n a 

TÁTRA 
a u t ó f e l e l m e g ! 

Óriási t e h e r b í r á s ! 
Kis benzinfogyasztás ! 
K i t ű n ő r u g ó z á s ! 

Olcsó árak ! 

Gyár t ja és v e z é k é p v i s e l i : 

„ U N I T A S " 
Automobilipar és Kereskedelmi Rt. 

G y á r : 

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

í VI., Nagymező-utca 19. sz. 

TÖKé* 

A z ű j 

D A N U R I 
99 

szeszlámpa-automata 
(magyar szabada lom) 

ismét kapható 
1 éves garancia! 
Tökéletes, megbízható! 
fl készülék ára 24 P 

Követelje mindenütt! 

G y á r t j a : 

URNER ÉS B E R K O V I T S 
villamos autóberendezések gyára 

Budapest, V., Pozsonyi-út 4/F. 
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A MAGYAR TOURING CLUB HIVATALOS LAPJA 
O f f i c i e l l e s O r g a n des M a g y a r T o u r i n g C l u b 1 
Off icial Fortnightly ol the Magyar Touring Club | 

J o u r n a l O f f i c i e l du M a g y a r T o u r i n g C lub 
1 O r g a n o U f f i c i a l e del M a g y a r T o u r i n g C l u b 

Fe l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

D É V Á N I S T V Á N 
MEGJELENIK 

HAVONTA KÉTSZER 
Helyet tes s ze rkesz tő : 

DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ DR. 

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

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. Előfizetési dijak: Magyarországon évi 24 pengő, Ausztriában évi 
35 schilling, Jugoszláviában évi 500 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei. 

HIVATALOS RÉSZ 
A Magyar Touring Club vezetősége. Elnök: 

nagybudafai Vermes Gyula földbirtokos. Alel-
nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt-
ner Ervin műépítész. Végrehajtó-bizottság: 
Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén 
László és Hansányi Jenő oki. mérnök. Választott 
választmányi tagok: i f j . Csonka János mérnök, 
dr. Glósz Miklós min. titkár, Haag Dezső fő-
mérnök, dr. Hajós Imre, Harsányi Jenő oki. 
mérnök, Havas Jenő vezérigazgató, Kirsehner 
Béla Autótaxi r.-t. igazgató, Korbuly Géza földbirtokos, 
dr. Kovács Sebestyén László, Lindner Ernő m. kir. fő-
mérnök, Pilaszanovich Antal ny. min. tanácsos és Sis-
scrvich József Autótaxi r.-t. igazgató. Hatósági meg-
bizottak a Magyar Touring Club választmányában: 
Gömöry Laiml László min. tanácsos a Külügyminiszté-
rium részéről, Kontz Endre dr. min. tanácsos a Belügy-
minisztérium részéről, Makó-Kléger Sándor min. taná-
csos a Népjóléti Minisztérium részéről, Máry Dezső al-
ezredes a Honvédelmi Minisztérium részéről és Pisz-
telka Rezső ezredes a Honvéd Főparancsnokság részé-
ről. Meghívott tagok a Magyar Touring Club választ-
mányában: Brunswick György őrnagy a Kormányzó-
ság részéről, dr. Tormay Géza államtitkár, Forster 
Gyula h. államtitkár ós Markhot Jenő min. tanácsos a 
Kereskedelmi Minisztérium részéről, Magyary-Kossa 
József min. titkár a Pénzügyminisztérium részéről, 
Andrássy Sándor gróf v. b. t. t., mint a K M A C elnöke, 
Erődy-Harrach Tihamér orsz. képviselő, Ehrmann Kor-
nél, a Magyar Ruggyantaárugyár igazgatója, Iványi 
Gusztáv százados, a MAC motorosztályának főtitkára, 
Kornfeld Pál báró, Ra6say Károly orsz. képviselő, Szi-
lágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Kálmán tábor-
nok, a DAC elnöke, Vojnits Miklós báró orsz. kép-

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

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

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

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

A MAGYAR TOURINCj CXUB ŰTJELENTÉSEI 
1930 január 20. 

Magyarország. A hó mennyisége oly elenyésző, 
hogy hólánc sehol sem, még a hegyekben sem szüksé-
g e i A z utak azonban sokhelyütt csúszósak és ezért a 
vezetésnél a legnagyobb óvatosság szükséges. Külö-
nösen áll ez a fordulókban. 

Ausztria. Egész Ausztriát hó borítja. Wien—Linz— 
Salzburg, valamint az összes felsőausztriai útvonalak 
szabaddá vannak téve és hólánc nélkül is járhatók. 

Wien—Semmering—Bruck a/d. Muhr—Graz—Jugoszláv 
határ, valamint a Bruck a/d. Muhr—Klagenfurt—Vil-
lach—Drávavölgy (Pusterthal)—Olasz határ, eltekintve 
egyes rövid hegyi szakaszokat, ahol hólánc szükséges, 
általában jól járhatók. Wien—Mariazell Kernhofon és 
a Hallvölgyön át hólánccal megközelíthető. A többi 
Mariazellbe vezető út: az Annaberg, Josefsberg, Zelle-
rain, Wildalpe, Niederalp zárva. Liezen—Schladming— 
Bischofshofen hólánccal járható. Hólánccal járható: a 
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Brenner, Fernpass, Pass Lueg, Pass Strub, Schober-
pass, Aflenzer Seeberg, Landeck—Nauders, Innsbruck 
—Zirl—Seefeld—Scharmitz, valamint a Gasteinbe ve-
zető útvonal. A z automobilforgalom elől teljesen zárva 
van: az Arlberg, Flexenstrasse, Glocknerstrasse, 
Katschberg, Pass Gschütt, Kreuzberg, Kárntner See-
berg, Loiblpass, Packsattel, Prabichl, Phympass, Rad-
stádter Tauern, Pötschenpass, Reschenscheideck, Stub-
alpe, Pass Thurn, Triebner Tauern, Turracher Höhe ós 
a Wurzenpass. 

Svájc. Az átmeneti meleg időjárás nagyban elősegí-
tette az útak szabaddá tételét. Appenzel környékén az 
útak hómentesek. A Jurában hólánccal minden út jár-
ható. Berner Oberland, Interlaken—Lauterbrunnen, 
Grindelwald, Zweisimmen, Frutigen, Kandersteg, Gur-
nigelbad hólánccal megközelíthető. Luzernkörnyék és 
a Brünigpass járható. Engelbergbe hólánc szükséges. 
A Gotthard északról Göscbenenig, délről Airoloig hó-
lánccal járható. Graubiindenben az útak 1200—1300 mé-
terig hólánccal járhatók. Észak-Svájcban, Basel, Bern 
környékén az útak járhatók. Zárva van: Gotthard, 
Grimsel, Furka, Forzlaz, Pas de Morgins, C o l des M o n r 
tets, Grand St. Bernard, Simplon, Lukmanier, Bernar-
din, Splügen, Albula, Julier. Hólánccal járható a 
Malojapass, Schynpass. Zárva van a Bernina, Ofen-
pass, Umbrail, Fliiela, Klausen. Kerenzenberg hólánc-
cal járható. Oberalpass zárva. (Közvetlen sürgönyi 
megkersések: Automobil Club der Schweiz, Zürich.) 

Csehszlovákia. A Vágvölgy útjai járhatók. Nagy a 
hó a Magas-Tátrában. Az útak hólánccal járhatók. 
Csehországban az útak általában járhatók. Hólánc a 
tartalékban szükséges, mert egyes helyeken a hófúvá-
sok erős akadályt képeznek. 

Franciaország: A Jurában minden út járható. A 
francia Alpokban a Braus Brous, Tenda, Croix-Haute, 
Gets, Maure hágók nyitva vannak, a többi mind el van 
zárva. A Pyreneusokban a fő átmeneti \itak mind zárva 
vannak. 

Általános tudnivalók. Magyarországról ezidőszerint 
különösen Olaszország felé van némi forgalom. Legcél-
szerűbb a Budapest—Székesfehérvár—Veszprém—Kör-
mend—Heiligenkreuz—Graz—Bruck a/d. Muhr—Leoben 
— Friesach—Klagenfurt—Villach—Arnoldstein —Tarvis 
—Udine—Pordenone—Treviso—Brescia—Milano útvona-
lat használni. 

Hólánc nélkül senki se induljon külföldi útra! Bő-
vebb felvilágosítással szolgál: Magyar Touring Club 
Automata 825—14, —. Automobil-Motorsport—Turizmus 
szerkesztősége d. e. 10—2 között Automata 136—64. 

D Magyar Touring Club legújabb útjelentése 
a magyar utakról 
Saját bejárás alapján. 

Főút Budapest—Keszthely. Nagytétény—Budafok— 
Albertfalva között az út sokhelyütt nagyon elhanyagolt 
állapotban van. Innen Székesfehérvárig jó, de helyenként 
gödrös. Székesfehérvár—Inota kitűnő. Hajmáskér—Inota 
jó. Hajmáskér—Veszprém még mindig nagyon gyenge. 
Budapest—Vác—Balassagyarmat általában nagyon jó. 
Vác előtt útjavítás. Elágazó utak. Bánk—Romhány na-
gyon jó. Olvadás esetén Romhány—Érsekvadkert rossz, 
nagy sár. Cserhátsurány— Debercsény elég jó. Debercsény 
—Bercel nagyon jó. Bercel—Bér nagy sár, nem járható 
enyhe időben. Bercel—Vanyarc—Szirák jó. Bercel—Galga-
guta—Bánk—Rétság jó. Galgaguta—Acsa elég jó. Acsa— 
Galgagyörk—Aszód príma. Aszód—Verseg elég jó. Ver-
seg—Kálló nagyon jó. Kálló—Erdőtarcsa rossz, olvadás 
esetén nagy sár. Erdőtarcsa—Nagykökényes—Heréd— 
Hatvan általában jó. Ezeken a mellékutakon olvadás ese-
tén elővigyázatosan kell hajtani, mert a kocsi a sáros ré-
szeken nagyon farol. Budapest—Hatvan—Gyöngyös— 
Miskolc. Aszód előtt az út javítás alatt áll. Az út általá-
ban jó. Hatvanban rossz. Budapest—Bia részben megja-
vítva. A vízlefolyógödrök a budapesti vámon túl már vé-
gig be vannak tömve. Bia—Torbágy—Zsámbék nagy sár, 
nagyon rossz. A vonal javítás előtt áll. Zsámbék—Herceg-
halom nagyon jó. Herceghalom—Bia elég jó, de gödrös. 
Főútvonal: Budapest—Cegléd—Szolnok. Gödrös, de azért 
általában jól járható. Szolnok—Besenyszög gödrös, de jár-
ható. Szolnok—Törökszentmiklós—Kenderes sok a gödör. 
Sár nincs nagy. Budapest—Dunapentele—Paks—Szek-
szárd—Mohács—Pécs. Dunapenteléig gödrös, de járható, 
onnan Dunaföldvárig nagyon gödrös és rossz. Mohácsig 
részben jó, de nagyon sáros. Onnan Pécsig elég jó. Pécs 
—Németboly felé elég jó. Pécs—Sásd—Kaposvár. Mán-
iáig jó, de sáros. Onnan elég jó. Oroszló—Bakóca jó. 
Sásd—Dombóvár javítás előtt. Kaposvár—Somogyvár na-
gyon jó. Marcali—Kéthely nagyon jó. Keszthely—Két-
hely nagyon jó. A hídépítés Keszthely előtt még nem nyert 
befejezést. 

I I I I I I I I H I I I I I I I I I llllllllllilinillllllllMllllllHllllllilllllllltlIllllHl .mm, iiiim, .Hím,! 

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

Szilárd 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefon: Aut. 253-36. 
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Amerika 
A newyorki Sálon - Drágul az amerikai kocsi — Európa korlátozza 

az amerikai behozatalt 
Amerikából, mely .nekünk őszintén szólva, csak hor-

ribilis számaival imponál, ismét sok újat hoz a távíró. 
Január elején volt az Automobil Sálon Newyorkban. 
Előre kell bocsátanunk, hogy mostanában a világ legna-
gyobb városában évente két autószalont rendeznek. Az 
egyik a Hotel Commodore-ban, az USA felsőbb tízezerje 
számára. Ez az exluzív Show. Itt ezidén csak 14 gyár 
állított ki, köztük három európai elitmárka, a : Minerva, 
az Isotta-Fraschini és a Rolls-Royce. Amerikát a Cadil-
lac, az Auburn-Cord, Cunningham, Duesenberg, Frank-
lin, La Salle, Lincoln, Packard, Ruxton, Stutz és a 
Pierce-Arrow képviselte. Ez a kiállítás inkább a luxus-
karosszériák kiállítása, mert technikai újdonságok terén 
Amerika már vajmi keveset tud produkálni, hacsak azt 
nem vesszük újdonságnak, hogy a legtöbb nagy gyár ko-
csijait rádiófelvevő készülékkel látja el. A z „Exclusiv 
Show" egyedüli érdekessége az volt, hogy a mesteri 
Baker-Hauling, Brewster, Brunn, Derham, Dietrich, 
Fisher, Fletwood, Holbrock, Judkins, Le Báron, Locke, 
Murphy, Roston, Weymann és Willoughby karosszériák 
között igen sok volt a nyitott. Azt mondanunk sem kell, 
hagy az európai konstrukciók, mint az olasz Isotta-
Fraschini, az angol Rolls-Royce és a belga Minerva az 
„európai detaíLmunka" remekei, hors-concours vezettek 
és hozzájuk legfeljebb az európai stílussal dolgozó 
Duesenberg tudott hasonlót produkálni. 

A Madison Square Gardenben lévő „National Show" 
a fentivel ellentétben felsorakoztatja az USA összes gyá-
rát. Az újdonság kevés, de a számok imponálóak. Európai 
hatás a sebességváltóban, amennyiben a 4 sebesség kezd 
mindinkább tért hódítani, ugyanígy a 8 henger, ami most 
már 23 gyárnál látható. A Cadillac, a La Salle és a Lin-
coln „V"-alakban elhelyezett motorjai között a Cadillac 
16 hengerese válik ki. A Front Wheel Driven (elsőkerék-
meghajtás os) kocsik száma ismét szaporodott. Az 
Aubum-Cordon kívül a Ruxton és a Gardner jelent meg 
elsőkerék meghajtással. Nézetünk szerint az Auburn 
okosabban tenné, ha hűtőberendezésének konstrukcióját 
venné alapos revízió alá. Egyebekben egyes amerikai 
gyárak „óriási" újítással léptek a nagyvilág elé. Rozsda-
ellenálló acél- és fémrészeket alkalmaztak kocsijaikon. 
Egyébként nézzük a számokat. Mit produkáltak az ame-
rikai gyárak? Hát produkálni bizony produkáltak, de hogy 
'mit adtak el, az már más lapra tartozik. A telített ame-
rikai piac erős kihatással lesz az amerikai produkcióra 
Ma körülbelül 2.5 millió eladatlan kocsi hever az ame-
rikai gyárakban és a képviseleteknél. Mint mondják, van 
már olyan család is odaát, akinek három kocsija van. 
Az apa kocsin jár a gyárba, a leány saját kocsiján megy 
az üzletbe és a mama szintén kocsin jár a vásárcsarnokba. 
Ford 1929 első 6 hónapjában 683.675 kocsit adott el. 
Második helyen a Chevrolet áll 427.460 darabbal, míg a 
harmadik helyet az Essex foglalja le 127.700-al, az Over-
land-Whippet előtt, aki 112.677 kocsijával a negyedik 
helyen áll. 1928-ban a megfelelő időre ezek a számok a 
következők voltak: Chevrolet 453.759, Ford 114.166, 
Whippet 103.726 és Essex 103.366. A Hudson-Essex 
Companynak 1929-ben volt a rekordéve, amennyiben 

250.019 kocsit produkált, 1928. év 183.047-jével szemben. 
A többlet tehát 36.5%. 

A Dodge-gyár ezidén kijött egy új 4 hengeres, 1 ton-
nás teherkocsival, melynek az ára csupán 475 dollár, te-
hát csaknem 200-al olcsóbb a multévinél. A Triplex 
Safety Glass Co, a törhetetlen üvegek gyára, 1930 ja-
nuár 1-én jelenti, hogy az USA-ban már 4,500.000 kocsi 
van Triplex-üveggel szerelve. Itt, nálunk dumping árak-
ról álmodnak a kereskedők, holott a szomorú valóság az 
ellenkezőt mutatja. A yenkik a tömeggyártás ellensúlyo-
zására az árakat emelik. Kevesebb kocsit, de több pénzt. 
Ez ma a motto odaát. Az amerikai kocsik tehát ahelyett, 
hogy olcsóbbodnának, drágábbak lesznek. Ezúttal rossz 
politika, ami azt fog ja eredményezni, hogy az amúgy is 
csökkenő európai import a minimumra fog redukálódni, 
mert azt mégsem lehet képzelni, hogy az európaiak az 
amerikai tömegmunkát még drágábban vásárolják, ami-
kor ugyanazért a pénzért európai detailmunkát kap-
hatnak. 

Nézzük egyenként a gyárakat. 
Auburn. Négyliteres, nyolchengeres. Háromsebesség. 

Központi olajozás, SV-motor. Újdonság csak az, hogy a 
rozsdásodó részeket krómozzák. Buick. A régi 4.2 literes, 
hathengeres és egy újabb 5 literes, mely analóg a „Mas-
ter"-hez. U j a mechanikusan működő hűtőzsalugáter, a 
servomechanizmussal működő belső pofafékek és a 25 
cm-rel meghosszabbított alváz. Cadillac. 5.7 literes, nyolc-
hengeres, V-alakban, egymáshoz 90 fokban. Újítás a 
kormánybiztosító, mely az amerikai kocsiknál oly gya-
kori rezgését az elsőkerekeknek igyekszik kiküszöbölni. 
Csodálatos, hogy az európai kocsiknál ez nem igen ész-
lelhető. U j még a Synchron-sebességváltó, mely lehetővé 
teszi a teljesen zajtalan kapcsolást, amennyiben a kap-
csolandó fogaskerekeket egyenlő fordulatszámra hozza. 
Az új 16 hengeres, két 45 fok szög alatt egymásba hajló 
8 hengeresből áll. A hengerűrtartalom 7.44 liter. 3200 
fordulatszámnál 165 lóerőt ad le. A motor felülvezérelt 
és a szelepek a két hengerblokk között elhelyezett közös 
bütyöktengely által vannak vezérelve. Chrysler 3.2 literes 
hathengeres, nagyobb nyomtávval, ami a stabilitást nagy-
ban növeli. A hét helyen csapágyazott főtengely erősebb 
lett. A 77-es új 4396 kcm motort kapott, négysebességes 
váltóművél, fent elhelyezett gázosítóval. Chevrolet Ame-
rika legolcsóbb hathengerese. Egyedüli újítás a külön-
böző biztosító készülékek alkalmazása lopás ellen. Ez is 
Valami. De Soto (Chrysler) 2.8 literes, 6 hengeres. Olcsó, 
ikb. 1000 dolláros kocsi. Oldaltvezérelt motor, négy helyen 
csapágyazott főtengely. A motor 55 lóerőt ad le. Dodge. 
3.4 és 3.9 literes, hathengeresek. Egyedüli újítás a na-
gyobb nyomtáv, ami most nagyon sok kocsinál észlelhető. 
Ugylátszik, az amerikaiak ezzel akarják kocsijaik sta-
bilitását az országúton emelni. Duesenberg. Le a kalap-
pal. Amerika Super-Hyper luxuskocsija. Erős Mercedes-? 
Benz és Bentley, vagyis európai befolyás. Soros, nyolc-
hengeres motor, 6861 kcm hengerűrtartalommal. Maxi-
mális túraszám 4200, melynél a motor 265 lóerőt és állí-
tólag 200 km-en felüli sebességet ad le. A szelepek és a 
gyertyák úgy vannak elrendezve, hogy azokat a cirkuláló 
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víz hűti. Újítás a szerelékfalon elhelyezett két szerkezet, 
melynék egyike fényjelekkel adja tudtunkra, hogy az 
olaj cserére szorul és hogy az akkumulátor feltöltésének 
ideje elérkezett. A szerelékfal egy külön szám. Stopper, 
magasságmérő, különböző nyomásmérők, benzinmennyi-
,ságmérő sitb. szolgálják itt a tökéletes kényelmet. Az al-
váz ára körülbelül 48.000 pengő. Essex. Sok újítás a mo-
tornál, melyek főleg a nagyobb kompresszió létrehozá-
sára, illetőleg a gép sebesebbé tételére irányulnak. U j 
hűtőforma. A motor 2.6 literes, 6 hengeres. Ford. Ford 
•megint külön utat választott. Nem állított ki a National 
iShow-n, hanem egy közeli üzlethelyiségben vonultatta 
f e l az 1930-as modellt. Újítások csak a karosszérián lát-
hatók. A csukott kocsinál a tető alacsonyabbra került, 
miáltal a kocsi is alacsonyabb lett, Viszont a hűtő maga-
Isabb lett, hasonlóan a mo-
tortető. Hogy miért, azt ő 
tudta. A kerekek kisebbek 
lettek, de ezzel szemben a 
pneuk nagyabbra vannak di-
menzionálva. A Ford is ki-
jött a rozsdamentes anyag-
fgal Az árak estek. Frank-
lin. 4495 kcm-es motor. 
Amerika és a Sálon egyedüli 
léghűtéses kocsija. Az egyet-
len amerikai kocsi, mely 
hűtővízforrás nélkül fel tud 
menni az alpesi hágókra. 
Gardner. Egészen új alváz, 
elsőkerékmeghajtással. Gra-
ham-Paige. 5275 kcm-es mo-
tor. A szalagfékek helyett 
Lockhead-fékek. Nyolchen-
geres, de csak 5 helyen 

On csak e kettő 
közt választhat: 

TYPE 220 
a legolcsóbb 

Gyirllók: 
kerület, Liszt Ferenc-tér 9. sz. 

csapágyazott főtengellyel, el-
lentétben a hathengeressel, 
ímely 7 helyen van csapá-
gyazva. Hudson. 4.7 literes 
'motor. A szívószelep ohv., a 
kipuffogószelep sv. Komp-
'resszióarány 6:1. A kocsi 
feltétlenül gyorsabb a mult-
évimél. Magasabb hűtő, — 
jobb hűtés. Drótküllős kere-
kek. Hupmobile. 4463 kcm, 
nyolchengeres. U j hydrau-
liikus lökhárítók. Nagyobb 
'hűtő. Ez már a negyedik 
kocsi, ahol a nagyobb hűtő feltűnik. Ugy látszik, az ame-
rikaiak rájöttek, hagy a hűtők kicsire vannak dimenzio-
nálva. Sajnos, elég későn jöttek rá erre. Ez volt az aka 
annak, hogy a két-három év előtti nagy Amerika-láz a 
Svájcban erősen csökkent. A városi használatra, gyors 
akceleráláara berendezett amerikai kocsik ugyanis ott, 
iahol a sebességet kénytelenek voltak csökkenteni és di-
rekt helyett, a motort jobban melegítő kis áttételeket 
kellett használni, a kicsire dimenzionált hűtő és túl kicsi 
egyes folytán hamarosan felforrtak. Ezen most úgy,lát-
szik, Ibár lassan, de segíteni akarnak a yenkik. Legako-
satbban tennék, ha az exportkocsikat „hegyi használatra" 
átkonstruálnák, mert ma, amikor mindenki egy évben 
üegalább egyszer elrándul a tiroli, svájci és olasz Alpokba, 
bizony elvárja, hogy az a kocsi fe l is menjen bemelege-
dés nélkül a hágókra. La iSaüe. 5573. V-ailakban elhelye-
zett, nyolchengeres. Nagyabb motorteljesítmény, jobb fé-

I U R A M O I O R K E R É K P Ú R ! 

kek, kerékrezgést akadályozó készülék, Triplex-üveg az 
újítások. Lincoln. U j kormányszerkezet és simmiellen-
súlyozó készülékek. Martnon. 3.3 literes, „Roosewelt" 
nyolchengeres, sv-motar. Nincs különös újítás. Moon. 
3 literes, hathengeres, isv. Continental-motar. 4.4 literes, 
nyolchengeres, négysebességgel, küllős kerekekkel, na-
Igyobb hűtővel és központi izsírzással. Nash. Egyike a ko-
ftnolly amerikai kocsiknak. 4934 kcm., nyolchengeres, 7 he-
lyen csapágyazott főtengellyel. Itt is alkalmazást nyer 
a kitűnően bevált kettős gyújtás. Központi zisírzás. A ki-
isebb (hathengeres, ugyancsak 7 helyen csapágyazott fő-
tengellyel, ú j ibelső expanziós fékekkel, sv-motorral. Egy 
harmadik típus a 3.8 literes hathengeres duplagyujtás-
sal, 24 helyen működő központi zsírzás. U j Shimmy-
ellenes lökhárítók. Oakland. V-ail'akban álló, 90 fokkal egy-

másba álló nyolchengeres. 
Hengerűrtartalom 4.12.1. A 
főtengely, dacára a két 
blokknak, közös. Packard. 
5235 és 6.700 kcm, nyolchen-
geresek. U j a négysebesség 
és a iábnyamásra működő 
központi zsírzás. Egyébként 
Packardék maradtak min-
denben a réginél jól bevált 
modelleknél. Pierce-Arrow. 
Uj a rozsdamentes acél be-
vezetése. Még a drótküllők 
is acélból vannak. REO. 
8355 kcm, hathengeres, 
gyors járattal és egy 4426 
kcm hosszabb lökettel, Rux-
ton. Egy nálunk alig ismert 
amerikai márka. Drága, 
nyolchengeres, elsőkeiék-
(meghajtással. A New Era 
Motor Incorporated gyárt-
mánya. A Moon készül át-
venni St. Louisban. Stude-
baker. A ^Director" egy 3.62 
literes, hat- vagy nyolchen-
geres. Itt is nagyobb lett a 
hűtő és jabbak lettek a fény-
szórók. A Cammander egy 
4228 kcm, nyolchengeres, a 
President 5517 kcm. Egy 
csomó lényegtelen változás a 
kivitelben, mint állítható 
ülések, Triplex-üveg atb. 

Stutz. U j a 3956 kcm, hathengeres. Újítás egy a 
kocsin levő hegytámasz, ami nem engedi meg, 
Ihagy a kocsi visszacsússzon a hegyen. A nagy Stutz-ot 
egyébként újabban Roots-kompresszorral szerelik. 
Ennél a kocsinál i,s nagy az európai hatás. Négy 
sebesség és apró finomságiig menő detailmunka. 

Végül még mint érdekességet megjegyezzük, hogy 
az angol, francia, német, belga, olasz és osztrák 
'államok kormányai közös tárgyalásokat folytatnak, 
amelyeknek közeli eredménye az lesz, hogy saját 
automabiliparukat védendő, az amerikai behozatalt a 
minimumra fogják korlátozni. A korlátozást nem védő-
vámokkal, hanem egyszerű kontingentálással óhajtják 
elrendezni. Amerika gyártson Amerikának és hagyja 
élni az európai gyárakat. Ez a mottó. 

TYPE 250 
a legmodernebb 
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FORGALMI ERDEKESSEGEK 
Hossz a szürke taxik kivilágítása. — Nem láthatók az autóbusz-megállók táblái. — Nem világít sem a pa-

raszt, sem a MÁV. — Mi lesz a balatoni ú j úttal? — Nem megy fel a taxi a Svábhegyre. 

Rendes vi lágítást a szürketaxikra! 
Ha az ember behatóan foglalkozik Budapest for-

galmával, ha objektíven bírál ja a helyzetet, meg kell, 
hogy állapítsa, miszerint a közelmúltban határozott ja-
vulás észlelhető. A rendőrök észszerűbben kezdenek je-
lezni, kezdik elhagyni a „tornászmutatványokat", az 
adódó helyzetnek megfelelően adják le kézjeleiket, az 
ember ott, ahol lehet, mehet 40 kilométerrel és nem 
lebeg a Damokles-kard minden pillanatban a f e j e felett , 
egyszóval lassan-lassan mégis csak ' lesz valahogy. 
Bajok azonban még mindig vannak esőstől, amelyeken 
bizony feltét lenül segíteni kell. Nem tudjuk megérteni 
például, milyen privi légiumot élveznek a szürketaxik a 
kivilágítás szempontjából. A vezető általában a vele 
egymagasságban lévő lámpát keresi maga előtt. Erre 
van beidegezve a szeme. Minden olyan lámpa, amely ma-
gasabban fekszik a rendesnél, azt könnyen téveszthet-
jük össze a magasabban álló, az utca kivilágítására 
szolgáló lámpákkal. Ezirányban már több levél érkezett 
szerkesztőségünkbe, amelyek egyértelműen I megállapít-
ják, hogy a szürketaxik kivi lágítása nem megfe le lő és 
könnyen téveszthető össze a hiagasban f ekvő utcai lám-
pákkal. A kistaxikat sok esetben a szokottnál ( jóval ki-
sebb, határozottan szabályellenes lámpáikkal csak az 
utolsó pillanatban lehet észrevenni. Igazán nem értjük 
a hatóságokat, akik az e fa j ta rendellenességet igen 
könnyen, egy „rendelette l " el tudnák intézni, hogy 
miért késlekednek. Kér jük a főkapitány urat, tegye az 
ügyet magáévá és ha mód van rá, orvosolja is. A taxi-
vállalatnak van elég pénze, hogy kocsijait rendes, jól 
látható lámpákkal lássa el. 

Ismét egy felületességre, egy sok zavart előidéző 
körülményre óhajt juk fe lhívni az illetékesek f igyelmét. 
Budapesten örvendetesen szaporodnak az autóbuszvona-
lak és természetesen ezzel arányban az autóbuszmeg-
állók. A szabály az, hogy sem a villamosmegállónál, 
sem az autóbuszmegállónál más járművel megállani 
nem szabad, mert ez a fe l - és leszállást akadályozza. 
A villamosmegállókkal rendjén van a dolog. Azok fe l -
tűnő módon, vasoszlopokon lévő táblákkal, 99 százalék-
ban nyíltan állanak és mindenki által felismerhetők. 
Aki I tehát a megállóhelynél áll meg, feltétlenül rendé-
szeti kihágást követ el és büntetedő. Nem így van 
azonban az autóbuszmegállókkal, melyeknek táblái 

igen sok esetben úgy el vannak dugva, hogy csak utó-
lagosan, rendszerint akkor, amikor a rendőr f igyelmez-
tet rá, vétetnek észre. Némelyik okosan és praktiku-
san gondolkodó rendőr megelégszik a f igyelmeztetés-
sel a : jövőre nézve, mert ő maga is belátja, hogy a 
megállót jelző tábla el van dugva, mások azonban, 
mint a vércse ütnek rá a delikvensre. Hiába min-
den, egy betétlappal kevesebb a tárcában, egypár óra 
elvész az idézéssel és egypár pengővel ismét keve-
sebbünk van ebben az amúgy is nehéz időben. Fize-
tünk azért, mert az autóbuszvállalat megspórolta az 
oszlopot. A minap a Lipót-körűt és Koháry-utca sar-
kán állottam meg kocsimmal. A saroktól 20 méternyire 
áll az autóbuszházikó, ott történik a váltás, de a meg-
állóhely, mint később kiderült, a sarkon van. A meg-
állót je lző tábla a sarki festékesboltot hirdető színes 
táblák között volt mesterien eldugva. A mentegetődzés 
mit sem használt és január 25-én délelőtt fé lt ízkor 
már ott álltam az V. kerületi kapitányságon. Egy rop-
pant kedves rendőrtisztviselő tárgyalta az ügyemet. A 
mellékkörülményeket f igyelembe véve, kettő pengőre 
ítélt. Mellesleg megjegyezte , hogy maga is elismeri, mi-
szerint a táblák nem láthatók, sőt példaképpen meg-
jegyezte, hogy a Ráday-utcában ugyanez a helyzet, de 
tekintettel arra, hogy a rendőri és városi bizottság, mely 
felülvizsgálta a táblák elhelyezését, azok ellen nem 
emelt kifogást, a kihágás fennáll . Most kérdjük a fő -
kapitány tártól, ki itt a hibás? Az a bizottság-e, aki 
elmulasztotta rendesén megvizsgálni a táblák helyét, 
vagy az a vezető, aki nem látván a táblát, odaállott a 
megállóhoz. Hogy kell ilyesminek megtörténnie? 

Kér jük a főkapitány urat, tessék kivizsgáltatni az 
ügyet, mert ez lehetetlen állapot, ami állandóan igazság-
talan áldozatokat fog követelni a vezetőktől, mert az iga-
zán nem tételezhető fel senkiről, hogy akarattal álljon az 
autóbuszmegállóhoz. 

* 

Ismét a taxiról néhány szó! Tudvalévő, hogy a 
budapesti szürketaxivállalatot pompásan vezetik. Ez 
megállapítható már abból is, hogy kocsijaik, Isten tudja 
hány éves Magomobilok és Marták, kifogástalanul mű-
ködnek, a személyzet rendes és megbízható. Tudvalévő 
az is, hogy igazán elsőrangú szakemberek vezetik a vál-
lalatot, akik értenek a kocsik kezeléséhez, a karburá-
torok beszabályozásához stb. Mégis adódnak hibák. Tu-
domásunk van esetekről, amikor az új WM-taxik sof-

a bőrruházat vezető világmárkája! 
,,cillia"<UU>"*lllE("ilfllf* *<IEIIi'*iHll>"*l1ll**MII1li**it||I)ni|||Ii"*l|||i',>IIIIi"illlli'M||||i*<i|[j|i'<i|f|íf'M||i|i'M||||i'>i|f||t")HII(''*IIIIi',illlIi'*ilIII(''(||Ilî  

Kérje mindenütt a RALSON férfi-, női- és gyermekhőrkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, börsapkát és autóhaubét. 

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

Magyarországi vezérképviselö: 

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 
• • ^ H I H H H I M H B H H I H H B B B H a H H B n B a B H H B 
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f ő r j e kénytelen volt a Svábhegyre vezető út utolsó sza-
kaszában kiszállítani utasát, bocsánatát kérni és be-
jelenteni, hogy kocsija nem tud felmenni a Svábhegyre. 
Ezek az esetek nem egyszer fordultak elő, tehát nem 
véletlenek. Itt a hiba, nézetünk szerint, ott van, hogy 
ar kocsik benzinfogyasztása a minimumra van redu-
kálva. Ezzel a minimummal pedig a kocsi húzóképes-
sége imár nem megfelelő. Ha az a W M sokat fogyaszt, 
akkor nem racionális, ha keveset fogyaszt és ennek da-
cára nem megy fel a Svábhegyre, akkor rosszul kon-
struálták. Itt feltétlenül valami bajnak kell lenni. 
Nézetünk szerint csak a benzinfogyasztás túlzott le-
redukálásában lehet keresni az okot. mert hiszen tu-
dunk eseteket versenveken, túrautakon, amikor a WM-
kocsik felmentek a Svábhegyre. Lehet, hogv akkor a 
benzinfogyasztásra nem igen néztek. Mindenesetre fel-
híviuk a Taxivállalat fisrvelmét erre a körülménvre és 
kériük a közönség érdekében, hogy szenteljen e«rv kis 
időt a Weisz Manfréd-kocsik ügvének és vagy korlátozza 
a benzinredukciót vagy vonia ki azokat a kocsikat^ a 
forgalomból, amelyek nem tudnak felmenni a Sváb-
hegyre. Talán egv táblát lehetne kiakasztani az abla-
kokra: „Csak a síkon való használatra!" 

i * 

A paraszt sem világít — a M Á V sem vi lágí t ! Mint 
tudiuk, az új közlekedési kódexben először benne volt, 
hogy a parasztszekerek elől-hátul kivilágítandók. Már 
mindenki örült és biztosra vette, hogy vé°Te re^d 
lesz az országutakon és a sötét utcákon. Hát ebből, 
sajnos, nem lett semmi! Ezt a szakaszt utólag törölték 
a kódexből. Reméliük az ügynek az ak+ái ezzel nem 
nyertek befeiezést és reméljük, hogv a KMAC egy be-
advánvban tiltakozni f og ez ellen. Mert az az érv, hogy 
a gazdának nincs pénze lámpára és petróleumra, az 
nem érv. úgyszintén az sem, hogy ezáltal a petróleum-
behozatal emelkedik. Ez a petróleumbehozatal nem te-
szi tönkre az országot. Korlátozzák a francia illatsze-
rek importját. Itt ezer és ezer ember életéről van 
szó. Ezzel parallel a M Á V sem vi lágít ja ki sorompóit. 
170.000 pengőbe kerülne a sorompólámpák beszerzése. 
Erre pedig nincs pénz. Tör ie ki az a sok fene autós 
és motoros a nyakát, de a M Á V nem világít. Csudála-
tos egy ország tez a Magyarország! Itt hozzák a ren-
deleteket ' rakásra, de a rendeletek csodálatosképpen 
mindig az autós és motoros számára készülnek és a 
szenvedő fé l mindig az autótulajdonos meg a vezető, no 
meg a motorkerékpáros, a mostohagyermek. De a pa-
raszt, a gyalogos, a MÁV. azt nem érinti a rendelet. A 
gyalogost védik mindazok, akik a rendeleteket hozzák, 
niert hivatalnokemberek és sainos, a mai rossz gazda-
sági helyzet miatt gépiárművel nem rendelkeznek, a 
parasztot védi a kisgazdaképviselő, aki ha kérését a kor-
mány nem respektálja, akkor ellenzékbe megy, MÁV-ot 
védi az állam, de a motorost és az autóst nem védi 
senki sem. Hol vannak ilyenkor az autóval rendelkező 
képviselők, a külföldet járt modern emberek, hol van-
nak a szakemberek, ők nincsenek! Az ő véleményük 
csak arra jó, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön az an-
kéteken. Igazán nem értjük az embereket, hogy egy-
általában miért is mennek el egy-egy közlekedési an-
kétra, ha a véleményüket úgysem akceptálják. Ugy 
látszik a szakembereket azért híviák meg az anké-
tekre, hogy patinát adjanak a később megjelenő ren-
deleteknek. 

* 

Ismét egy pikantéria. Az új rendelet előírja a te-
herautóknak, amelyek, mint tudjuk, luxusadómentesek, 
hogy visszapillantótükörrel láttassanak el. Ez feltét-
lenül szükséges és helyénvaló, mert azt hiszem igen 
sokan tapasztalhattuk már, hogy a teherautó motorjá-
nak zúgásától nem hallja a mögötte tülkölő gyorsabb 
és előzni akaró jármű tülkölését. De most jön a hu-
mor, a luxusadómentes teherautó luxusadóköteles tük-

röt köteles felszerelni kocsijára, mert a tükör az 
„luxus". i 

* 

Júniusban lesz az Osztrák-Magyar Túraút. Ezúttal 
csak éppen úgy véletlenségből kerül bele a forgalmi 
hírek közé, hiszen ez sport. A KMAC, mint a túraút 
magyarországi rendezője, felállította az útvonalat, 
amelybe beleesik 1 a Siófok—székesfehérvári új útsza-
kasz is. Joggal vehette fe l , hiszen eredetileg az volt a 
terv, hogy 1929 őszére készen lesz és átadják a for-
galomnak. Most arról értesülünk, hogy a túraút való-
valószínűleg mégsem mehet az új műúton, mert az még 
1930 júniusára sem lesz átadható a forgalomnak. Hát 
uraim, itt Magvarországon mindent lehet?! Hát miiven 
szerződés alapián kapták a vállalkozók az utak javítá-
sát? Nem voltak fezek a javítások időhöz kötve? Eddig 
őszintén szólva csak egyetlen útépítővállalat végezte 
gyorsan és jól a részére kiadott munkát. ' Ez a MURT 
volt, amelv a Martonvásár körüli topekát csinálta. A 
többi vállalat lmunkáiát bizony eddig még hem ) volt 
alkalmunk látni. A Székesfehérvár—Siófok útvonalnak 
már régen készen kellene lenni. Legközelebb egv szemle-
útra fogunk kilátogatni a Bécsi-útra. ahol több mint 
féléves elzárás után alig készült el valami. Ezen a 
híres szakaszon épületes dolgok történnek, amelvekről 
következő számunkban módunkban lesz kimerítőbben 
értekezni. És a vége mindennek az : Fizetjük a nagy 
adókat, közlekedési díiakat, városi vámokat és kényte-
lenek vagvunk évekig dülőutakon közlekedni, mert az 
útépítővállalatok lassan vagv egyáltalában nem dolgoz-
nak. A multévi balatoni nyár is el volt rontva. A Ba-
laton körüli fürdők nagyon megérezték az útelzárást. 
Az idén úgy látszik ez meg fog ismétlődni. És ki a fe-
lelős ezért, uraim?! Senki! És ismét ki issza meg a 

levét? Az automobilista és motorkerékpáros. 
» 

A közelmúlt napokban az alanti levelet kaptuk, 
mely igen jellemző a magyar országutak hangulatára. 

Kedves Uram! 
Élvezettel olvastam cikkét az Automobil—Motor-

sportban. melvet a gépiárműközlekedésről írt. 
Ezzel kapcsolatban egy érdekes esetet hozok tu-

domására. 
Egyik pestmegyei község, nevezzük X-nek. lakosai 

különös ellenszenvvel viseltetnek minden gépiármű el-
len. olyannyira, hogy egyenesen perverzitásuk a nem 
kitérés az autónak vagv motornak. Igv azután gyakran 
megtörtént, velem is, hogv kilométereken át döcögtem 
Méravmmal egv-egv szénásszekér után, mert egv vi-
lágért nem tért volna le se jobbra, se balra. Előzni 
pedig ígv oldalkocsimmal nem tudtam soha, mert az út 
keskenv és oldalán ott vannak a fák. 

Egvszer is így baktatok egy szalmásszekér után. 
Dudálok! Semmi. Mivel ismerem szokásukat, leáll-

tam és vártam, hogv hadd érjen be a kocsi a faluba, 
ahol azután maid leelőzhetem. 

Egvszer csak feltűnik egy öreg Ford ! 
Utóiéri a kocsit. Dudál, dudál, de semmi foga-

natja. 
Erre kicsapódik az aitó. kiugrik raita valaki, oda-

szalad a szalmásszekér hátához és gyufával meg-
gyújt ia ! 

Felcsapódnak a lángok! 
Az atyaf i leugrik a kocsiról, lovait észnélkül leve-

zeti az útról, a kisárkon keresztül, a rétre és ki fog ja 
azokat. 

Az autó továbbmegy! 
A szalma elégett, kocsi, ló és ember épek ma-

radtak. 
Azóta e faluban legpéldásabb a forgalmi rend. 
Maradtam tisztelője 

Dinnyés Lajos, oki. gazda. 
Alsódabas (Pest m.) 
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TURIZMUS 
Turizmus cím alatt új rovatot nyitunk. U j rova-

tunkban esetleges magyarázatokkal ellátva közöljük az 
európai túrázás körébe tartozó mindazon tudnivaló-
kat, melyek egy automobilon vagy motorkerékpáron 
utazó ember számára fontossággal bírnak. Híreink, mi-
után azokat a Magyar Touring Club bocsátja rendelke-
zésünkre, a legfrissebbek és legautentikusabbak. Fel-
hívjuk olvasóink f igyelmét új rovatunkra, melyet, ha 
figyelemmel kísérnek, a jövőbeni utaik alkalmából sok 
kellemetlenségtől és „ felesleges" kiadástól óvják meg 
magukat. 

Mindinkább elharapódzik az a szokás, különösen éj-
jel, hogy a vezetők, ha nem találják nyitva a vámhiva-
talt, egyszerűen továbbfutnak és nem igazoltatják a ki-
lépést, abban a hiszemben, hogy azt utólag konzulátusi 
írásokkal stb. amúgy is megtehetik. Ezzel szemben már 
sorozatosan szólalnak fel a vámhatóságok. így legutóbb 
a belga, csehszlovák és jugoszláv hatóságoktól érkezett 
átirat a Magyar Touring Clubhoz. A belga és cseh vám-
hatóságok pénzbüntetést helyeznek kilátásba a jövőre 
nézve. Sokkal tovább mennek azonban a jugoszlávok, 
melyek a klubok útján közöltetik a külföldi automobilis-
tákkal, hogy mindazon triptique-carnet után, ahol a kocsi 
kilépése igazolva nincs, be f og ja követelni a teljes vám-
összeget. Egyidejűleg a jugoszláv külügyminisztérium 
megtiltotta külföldi követségeinek és konzulátusainak, 
hogy ilyen kocsik kilépésének igazolására szolgáló bi-
zonylatokat kiállítsanak. Igazolásul még a kocsinak vala-
mely jugoszláv határvámhivatalnak utólag történő je-
lentkezését sem fogadják el. 

A múlt évben az osztrák vámhivatal bevezette azt 
az újítást, hogy aki 10 napig óhajt csak egyízben osztrák 
területre lépni kocsijával vagy motorkerékpárjával, az 
triptique nélkül is beléphet 5 shilling lefizetése ellené-
ben. Vannak azonban árnyoldalai. A meghosszabbítás ki 
van zárva. Ha tehát valaki esetleg igen jól érzi magát 
valahol, úgy ki kell f izetni az 5 shillinget. Ha a kocsi va-
lami vis major következtében nem szállítható ki (karam-
bol, defekt) , akkor az illetékes osztrák hatóságok hiva-
talos bizonylata alapján megfelelő biztosítékok (bank-
garancia, klubgarancia, készpénzletét) ellenében bécsi köz-
ponti vámigazgatóság adhat meghosszabbítást. Mint te-
hát látható, a dolog elég kellemetlen lehet. Eltekintve 
attól, hogy 10 pengőért egy évig tetszésszerinti időre és 
tetszésszerinti számban mehetnek át Ausztriába, nem is 
szólva a carnetről, mely összesen 30 pengőbe kerül és 
Európa valamennyi országára szól. 

Belgiumban újból szabályozták az idegen autók 
illetékeit. Az illeték napi 10 belga frank, ami az új pénz-
egységben két belgának felel meg. Tíz nap tehát 20 belga 
(körülbelül 15—16 pengő), egy hónap azonban már 45 
pengő. Ezzel ellentétben Magyarországon egy hónapig 
minden külföldi kocsi illetékmentes és csak egy hónap 
után f i zet havonta 20 pengőt. Belgiumban 3 még az iga-
zolványért is felszámítanak két frankot. Mint a fenti té-
nyekből látható, Magyarország sokkal liberálisabb, mint 
a külföldi államok legtöbbje, amit a multévi Conseil de 
Turisme ülése is elismert. 

Spanyolországban eddig a belépésnél 5 pesetát 
kellett fizetnünk. A közelmúltban egyesség jött létre 
Magyarország és Spanyolország között, melynek értel-
mében a viszonosság alapján magyar kocsik a belépés-
től számított egy hónapig igazolvány nélkül, azután iga-
zolvánnyal, de díjmentesen közlekedhetnek Spanyol-
ország területén. 

A Görög Automobil és Touring Club, valamint Finn-
ország is csatlakozott az All iance de Tourisme carnet 
egyezményes csoportjához. Ezután tehát a Magyar Tou-
ring Club carnet-jével Görögországba és Finnországba 
is ellátogathatunk. * 

Rechid Safvet török képviselő, aki hosszabb ideig volt 
a nyugaton török követ, a közelmúlt napokban terjesz-
tette be indítványát a triptique- és carnet-rendszer be-
vezetése tárgyában. Ha a parlament az indítványt el-
fogadja, akkor a közeljövőben a Török Touring Glub is 
csatlakozni f o g az Alliance-hoz. 

Az All iance ezévi közgyűlése Konstantinápolyban 
lesz. A delegátusok június első felében Budapesten fog-
nak gyülekezni s a Hálókocsitársaság külön kocsijaival 
mennek Törökországba. A delegátusok egy napig a Ma-
gyar Touring Club vendégei lesznek. 

Franciaországban lényegesen megkönnyítették az 
idegen autók helyzetét. Régebben az volt az uzus, hogy 
ha valaki a belépésnél bejelentett tartózkodási időt túl-
lépte, büntetést f izetett és csak úgy engedték ki a ha-
tárnál, ha közben egy adóhivatalnál valamely városban 
meghosszabbította a tartózkodási engedélyt. Ezt a ren-
deletet most törölték és behozták a bélyegrendszart. Ha 
valaki túllépte a belépésnél megadott napot, úgy a kilé-
pésnél utólag bélyegek megváltásával pótolhatja az adó-
illetéket. 

Hol és mi történik Európában 
február havában 

Közli a Magyar Touring Club 

Következő számainkban folytatólagosan fogjuk kö-
zölni a Magyar Touring Club összeállítása nyomán azokat 
a nevezetes dátumokat, amelyeken Európa különböző or-
szágaiban kiállítások, sportesemények stb. lesznek meg-
tartva. Így olvasóinknak alkalma nyílik a legteljesebb tá-
jékozódást szerezni mindarról, ami a kontinensen történik 
és esetleg tervbevett útjait úgy összeállítani, hogy azok a 
nevezetes eseményekhez alkalmazkodjanak. 

1. Nizza. Mont des Mules hegyiverseny (autó). 
2. Saumur (francia). Szőlészeti nemzeti kiállítás. 
2. Isergebirgsrennen. 2.5 km autó-, motorjöring. 

Flinsberg. 
2. Az új golfpálya menyitása. 
2. Saltsjöbaden (svéd). Nemzeti síversenyek. 
3. Bremen, Németország. Fedettpálya tenniszbaj-

nokság. 
4. Oberstdorf. Német sístafétabajnokságok. 
4—15. Dublin. Nagy kiállítás. 
6—10. Briancon. Nemzeti versenyek. 
6—15. Reading (Angl ia) . Nemzeti pék- és süte-

ménykiállítás. 
6—22. Birmingham. „ A modern otthon" kiállítás. 

í í í í í í í í í í í í í í ' 
í í t f í í í í í í í í í ' 
íííííííííf B islosílsa magúi balesetre 
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7—9. Garmisch—Partenkirchen autó és motor téli-
versenyek. 

8. Stockholm. Nemzetközi autóversenyek a jégen. 
8—16. Stockholm. Északi játékok. 
8. Stockholm. Gyorskorcsolyázó világbajnokság. 
8—9. St. Pierre de Chartreuse. Francia boxbaj-

nokság. 
9. Olaszország—Portugália futballmeccs, Róma. 
9. Turin. Itália—Svájc futballmeccs. 
9—24. Budapest. Olasz festők kiállítása. 

11—23. Manchester. Szövésaeti kiállítás. 
12—29. Hamburg. Textilkiállítás. 
13. Pontresina. Nagy siugróversenyek. 
14—16. Kitzbühel. Ausztria síbajnoksága. 
15. Anglia—Franciaország futballmeccs. 
16. Síderbi. Davos. 
16. Pau. Automobil és motor hegyiverseny. 
17—28. Angol gazdasági kiállítás. Birmingham. 
17—23. Svéd síbajnokság. Arvika. 
19—23. Női autóverseny. Páris—Vichy. 
22. Edinburgh. Skócia—Írország futballmeccs. 
22—23. Osztrák—magyar tenniszmeccs. Budapest. 
22. Bruxelles. Gazdasági gépkiállítás. 
23. Portugália—Franciaország futballmeccs. 
23. Budapest. Olasz—magyar vívóverseny. 
24. Fréjus. 500 m láncé, automobil. Riviéra. 
24. London. Anglia fedettpálya tenniszbajnoksága. 
25. Belfast. Ir nemzeti kiállítás. 
25—27. London. Concours hippique. (Salle Agri-

culture.) 

A 3. számban következik a március—április. 

Egy 1000-es AJS-en 
az Alpokon keresztül 

le a Riviérára 
Az ember mindig szereti az újat. Másfél évig egy 

kéthengeres, 800 köbcentiméteres AJS-Sidecar megelé-
gedett tulajdonosa voltam és mégis, amikor a gyár ki-
hozta új nagy 1000-esét, az elsők között álltam, aki eladva 
a régi gépet, azonnal meghozattam az új típust. Az ember-
ben valami belső erő azt sugalmazza, hogy az csak jobb 
lehet, mert hát az a gyár csak tudja, hogy mit csinál. És 
talán igaza is volt. Jól megterhelt régi gépemmel bizony 
volt eset rá, hogy prüszköltünk egy-egy hosszú és jó mere-
dek hegyi szakasz után, ami most már teljesen kizártnak 
mondható. Régi gépemmel is tettem néhány kisebb-
nagyobb túrát az Alpokban, Délnómetországban és már 
akkor rájöttem, hogy a motorozásban feltétlenül legszebb 
a túrázás. 

Csodálatos, hogy a magyar motorosok mennyire fáz-
nak a túrázástól. Vannak barátaim, akik már háromszor 
ígérték meg, hogy velem jönnek és mindig, amikor el-
érkezik az indulás ideje, van valami kifogás és a vége 
mindig az, hogy egyedül indulok útnak. Nem tudom, mi 
lehet ennek az oka. Talán a gépeiket féltik, vagy nem bíz-
nak a gépükben, vagy túlkényelmesek, vagy magukat nem 
tartják elég ügyesnek ahhoz, hogy egy hosszabb európai 
útra merészkedjenek, annyi bizonyos, hogy 10—15 moto-
ros barátom közül három éve még egyetlenegyet sem sike-
rült elcsábítanom. Pedig ha egyszer megpróbálták volna! 

Nézetem szerint a motorturisztika semmiben sem 
különbözik attól, ha gépemmel Budapest körül cirkálok és 
maximális teljesítményem a Mátra vagy a Bükk, no meg 
a Balaton. Őszintén szólva, 200—250 kilométernél soha-
sem szoktam többet menni naponta, kivéve egyes eseteket, 
amikor kimondottan unalmas vidéken vezet az útam. 
Olyankor bizony volt már eset, hogy a napi teljesítmény 
meghaladta a 400 kilométert is. Az ember, amikor motor-
ján túrázik, mindig azt érzi, mintha otthon volna. Ha 
vasúton utazom el Budapestről1 és útam végcélja csak Sió-
fok, már olyan az érzésem, mintha egy nagy útra mennék, 
messze-messze otthonomtól. Ez az érzés, ha motorral me-
gyek, sohasem jelentkezik az embernél. Az a szabadság-
érzet, az a kötetlenség egy olyan általános érzést kölcsönöz 
az embernek, mintha nem is lenne távol az otthonától és 
minden pillanatban otthon lehetne, amikor azt megkívánja. 

Gondoljuk meg, hogy reggel felkelünk, felöltözünk, 
beindítjuk a már előző napon teljesen rendbehozott és fel-
pakolt gépünket, felülünk, az öldalkocsiban egy jóbará-
tunk, esetleg tartozhat a női nemhez is, ha nősek vagyunk, 
úgy a feleségünk és megindulunk, minden menetrendet, 
hordárt, jegyváltást sutbadobva, el-el, messzire és este 
vagy már délután Grázban, Linzben, a Semmeringen vagy 
a Magas-Tátra valamelyik kies üdülőhelyén hallgatjuk az 
esti koncertet. Három-négy nap múlva már 1000 kilométer-
nyire vagyunk Budapesttől és mégis, az az érzésem, hogy 
csak úgy kirándultam. Ott állok meg, ahol akarok, ott 
eszem, ahol akarok, ott töltöm az éjszakát, ahol akarom 
és ha megúntam az útonlételt, visszafordítom masinámat 
és anélkül, hogy észrevettem volna, egy szép napon fel-
tűnik ismét a jánoshegyi kilátó, a Gellérthegy és a Duna. 

Sokan a defektektől félnek és azért nem mernek el-
indulni. Ez a félelem teljesen indokolatlan. Ha egy gép 
idehaza hónapokon keresztül jól működik, az éppen olyan 
jót fog működni egy nagyobb itúra alatt is. Természetesen 

A legmegelégedettebbek ma 
Magyarországon az 

tulajdonosok. 
Az FN motorkerékpárok 

mennek, 
mennek és 
mindig mennek 
minden baj nélkül. 

Győződjön meg Ön is! 
Vezérképviselet: 

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



A kis Hnapiz az Oberalppas.i-on. 
Mucsnyák György felvétele. 

Részlet a Rollepass-ból. a Cimone della Paki a Rollepass-ról. 

Mucsnyák György felvételei. 
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Vasúti híd Tarvis és Pontebha között. Vasúti átjáró Grenoble előtt. 

ismerni kell a gépünket és egy kicsit kell is érteni házzá. 
Olyan ember, aki leáll az Andrássy-úton, mert eldugult a 
gázosít'ója és behuzatja motorját a legközelebbi javító-
műhelybe, ne menjen túrázni. Az ilyen ember maradjon 
odahaza és elégedjen meg a Jánoshegy és környékével. 
Az ilyen embernek a túrázás nem fog örömet szerezni. 
Azok azonban, akik már évek óta motoroznak, gépük meg-
felelő és ők maguk teljesen tisztában vannak annak műkö-
désével, egészen bátran indulhatnak el. Biztosítom őket. 
hogy sohasem fogják megbánni. 

No és amit sokan elsőnek említenek: a pénz. Az em-
ber nem is gondolja, milyen kevésből lehet túrázni. Az em-
ber, ha meggondolja, nem is költ többet, mint idehaza. 
A benzin- és olajfogyasztás minimális. Utolsó túrámon, 
ami jóval meghaladta a 4000 kilométert, az első 2800 kilo-
méteren még pontosan jegyeztem mindent, azután meg-
úntam és abbahagytam. 2800 kilométeren 135 liter volt 
kéthengeres 1000-res AJS-em benzinfogyasztása, ami 
annyit jelent, hogy 1 literrel 20.6 kilométert futottam, 
tehát 103 kilométerhez 5 liter kellett. Hát ez csak nem 
sok. Eszerint az útiköltségünk Wienig, 12—13 liter fo-
gyasztást véve, 6 pengő körül lehetett, amit megfelezve, 
3 pengő jut egy emberre. Az első 2800 kilométeren 1% 
gallon olajra volt szükségem. Ez majdnem elenyésző. 
Túrámon Mobiloil BB-t használtam teljes megelégedéssel, 
hozzátéve még azt, hogy a legkisebb faluban is kapható 
volt és soha többet, mint egy fél gallont nem kellett cipel-
nem. Itt megjegyzem még, hogy a túrákon, ez különben 
nézetem szerint állandó feltétel, csak jó olajat használjunk 
és bőven olajozzunk. 

Vasúti híd Grenoble és Aiz-les-Baim között. 

A következőkben közlöm az útirányt, bár azt is ki-
jelentem, hogy ezt sem csináltuk meg előre. Ezúttal tú-
ránk főcélja, megmondom őszintén, Montecarlo volt. 
Mindenáron meg akartuk nézni a hires játékbankot és 
egypár száz francia frankot már előre rászántunk az 
esetre. Nem volt rix útitervünk, hanem minden este a le-
fekvéskor, már az ágyban csináltuk meg a másnapi irányt 
és esetleg a végcél't is, ámbár azt sohasem lehet biztosra 
fixirozni. Az ember néha megáll sokkal előbb, mint akarta, 
mert egy szép helyre jutott, viszont máskor, benne lévén 
a lendületben, továbbmegy 50—60 kilométerrel. Fő, hogy 
egy pár jó térkép álljon rendelkezésre. 

Útirányunk a következő volt: Budapest, Székesfehér-
vár, Veszprém, Szentgotthárd, Grác, Bruck a/d. Muhr, 
Leoben, Judenburg, Friesach, Klagenfurt, Villach, Ober-
drauburg, Lienz, olasz határ, Dobiacco, Cortina d'Am-
pezzo, Falzaregopass, Pordiojoch, Predazzo, Rollepass, 
Verona, Brescia, Milano, Pavia, Tortona, Genua, Savona, 
San Romo, francia határ, Mentőn, Montecarlo, Nizza, 
Cannes, Barreme, Digne, Sisteron, Grenoble, Chambéry, 
Genf, Lausanne, Vevey, Bern. Thun, Interlaken (Lauter-
brunnen, Grindelwald), Brienz, Meyringen, Grirrtsel, 
Furka, Andermatt, Oberalppass, Disentis, Ilanz, Thusis, 
Tiefencastel, Julierpass, St. Moritz. Zernez, Ofenpass, 
St. Maria, Umbrailpass, Stilfserjoch, Trafói, Spondinig, 
Meran, Jaufenpass, Sterzing, Brenner, Innsbruck, Wörgl, 
Lofer. Salzburg, Linz, Wien, Budapest. 

Az útunk gyönyörű szép volt. Nem akarok pontos út-
leírásokba bocsátkozni, hiszen aki némileg tisztában van 
a földrajzzal, az útvonalunk átnézése után azonnal tisz-
tába jön azzal, hogy kiválogattuk Közép-Európa legszebb 
részeit. A Dolomitok, a Riviéra, a Genfi-tó, a gleccserek 
és örök hó mellett kigyódzó Furka, St. Moritz, a híres 
Passo Stelvio (Stilfserjoch), Meran, a Jaufenpass, 
Reichenhali környékére, nem is szólva Interlakanról és az 
onnan tett kirándulásokról, a Trümmelbach-vízesések, a 
Grimselen lévő Handeckfall. az Aareschlucht, mind-mind 
feledhetetlen emlékek maradnak. 

No, de nézzük Montecarlót. Ott megy a játék reggel-
től estig, estétől reggelig. Túraöltözékedben éppenúgy 
bemehetsz, mint szmokingban vagy frakkban. Még este is 
láttunk szürke sportruhában az asztalok körül ülő embe-
reket. A bejutás bizonyos ceremóniákhoz van kötve. Elő-
ször egy irodába vezetik az embert. Első az útlevél. Bará-
tom wieni útlevelébe az volt beirva, hogy Beamter (tiszt-
viselő). Nem akarták beengedni. Csak önálló embereket 
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Ütrészlet Digne és Barreme között. 

szeretnek odabenn. Azután felütötték a fekete könyvet és 
miután kiderült, hogy még nem jártunk itt és nincs vaj 
a fejünkön, megkaptuk az engedélyt a belépésre. Monte-
carlóban, mint tudjuk, az a szokás, hogy ha valaki min-
den pénzét eljátszotta, a bank kifizeti helyette a hotel-
számlát, ad neki útiköltséget, de vissza kell fizetnie. A köl-
csönt a becsületre adják. Ha valaki becsületesen vissza-
fizeti, nincs baj, de ha nem, az többé sohasem léphet be 
a kaszinóba. Mi este mentünk be először. Odabenn nagy 
zsibongás. Körülbelül 40 ember ül a főasztal körül és má-
sik 60 áll mögöttük. Állandóan négy croupier dolgozik. A 
croupier-k roppant szemfülesek, csodálatosan jó szemük 
van. Mindent látnak és tudnak. Az ember először zseto-
nokat vesz, azokkal játszik és ha a végén marad, akkor 
visszaváltja őket. Nekem szerencsém volt. Körülbelül 
1500 francia frankot nyertem (300 pengő), de szemem-
láttára vesztett el egy frakkos úr 400.000 frankot. Tizen-
nyolcszor jött egymásután a vörös és ő mindig a feketét 
tette,. Pompás megfigyelni az embereket. Vannak, akik 
napokhosszat f igyelik a játékot és számolnak. Terveket 
állítanak fel és aszerint kezdenek játszani. Meg kell jegyez-
nem, hogy minden terv humbug. Ha valaki nyer, nyer terv 
nélkül is, ha veszít, úgy tehet amit akar. Annyi bizonyos, 
hogy csalás nincs a dologban. Némelyik ember fanatikusa 

Felhős táj Grenoble előtt. 

a banknak. Mikor másnap reggel elutaztunk Montecarló-
ból, mégegyszer felmentünk. Akik reggel 4 órakor velünk 
mentek haza, már másnap reggel 9 órakor ott várták a 
nyitást. 

Egypár szót még az útról. Svájcban sok az Innerort, 
ahol csak 14—16 kilométerrel szabad menni. Néhol rette-
netes. Különösen a tavak mellett, ahol egyik falu vagy 
fürdőhely követi a másikat. Az ember már megúnja. Rá 
is fizettünk. Egy helyen már ott állott a rend őre és 
bizony szigorúan bevasalta rajtunk a 8 svájci frankot. 
Ausztriában, ha Heimwehr-autókkal találkozik az ember, 
a dudálás hiábavaló addig, amíg az ember oda nem kiált, 
hogy „He i l ! " Akkor úgy térnek ki, mintha parancsot kap-
tak volna. Az osztrák útjelzés szerintem a legjobb. A táb-
lák ugyan kicsinyek, de mindenütt ott vannak. Meránban 
bizony még mindig németül beszélnek a rendőrök. Bámu-
latos ofcsó odakünn a javítás. Vol't egy kisebb defektem, 
amiért bizony itt Budapesten 35—40 pengőt is elkértek 
volna. Odakünn fizettem 5 svájci frankot. Bécsben aján-
lom a Graben mellett, Speigelgasse 10., Magyar bor-
házat, ahol igen jól lehet enni és inni. Egyébként jó gép, 
jó olaj, szolid beosztás, nyugodt, higgadt vezetés és nincs 
szebb, mint motorral utazni. 

Mtrcsnyák György. 

Mi újat hozott 
az angol motorkerékpáripar 1930-ra? 

A motorkerékpáripar történetében az idei év nem je-
gyezhető fel aranybetűkkel. Semmi világraszóló vagy szen-
zációsnak nevezhető újítás nem látott napvilágot. Az 
1930-as modelleket a gyárak már a mult őszi Ol.vmpia 
Show-n bemutatták a közönségnek. Még a kiállítás anya-
gával nagyrészt reklám céljából nagyon bőven foglalkozó 
soviniszta angol szaklapok is kénytelenek voltak beis-
merni, hogy nagy általánosságban az Olympia nem hozott 
újat. Az olcsóság és kényelem elvei vezérelték a gyárakat 
új típusaik létrehozásánál. Sajnálattal kell megállapítani, 
hogy az árak és ezáltal az előállítási költségek folytonos 
leszállítása most már néhol a beépített anyag minőségének 
rovására történt. A kényelmet és a fokozottabb megbízha-
tóságot szolgáló újítások is nagyrészt erőltetettek és 
praktikusnak éppen nem voltak mondhatók. Természete-
sen ez a megállapítás nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy néhány márkának igazán figyelemreméltó változta-
tásáról elismeréssel ne szóljunk. 

De nézzük végig néhány nálunk is képviselt gyárnak 
1930-as típusait. 

A wolwerhamptoni AJS-gyár az idén 9 modellel rep-
rezentál, melyek közül a 349 cm ! és 498 cm3 királyláncos 
modellek vannak az érdeklődés középpontjában. Ezek meg-
tartották a tavalyi formájukat. A többi hét modell min-
den részletében át lett alakitva. Az sv. és ohv. 350 és 500-as 
típusok teljesen új vázat és mérsékelten döntött motort 
kaptak. A tankok színezésénél ismét visszatértek a régi 
fekete-arany kombinációra a tavalyi fekete-vörös helyett, 
de külön megrendelésre chromiumozva is szállítják. A mo-
torban az eddigi bronzcsapágyakat görgős- és golyóscsap-
ágyak váltották fel, melyek a meghajtó oldalon duplák. A 
kerekek cserélhetők, a fékek nagyobbra vannak dimen-
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Az új Matchless motorblokkja. 

zionálva és kézzel állíthatók. Az első fék bowdenja a villá-
ban fut a dobig. Maga a villa is új képet nyújt a középen 
beépített, egy erős, hosszú rúgójával és lökhárítójával. A 
döntött motorral rendelkező gépeken a mágnes a henger 
mögött van és a hátsóvilla egy vázcsővel erősebb. A sebes-
ségváltók mind a Sturmey Archer-gyárból kerültek ki. A 
350 és 500-as ohv.-gépek két kipuffogócsövet kaptak és 
ugyancsak kettős az új kis 250-es ohv.-modell kipuffogója 
is. Az olajozás minden gépen cirkulációs. Az oldalt vezé-
relt típusoknál a szelepek teljesen tokozva vannak, a felül-
vezérelteknél pedig a nyomórudak és himbák is. Az AJS-
gyár a külső formára is nagy súlyt fektetett. A vonalveze-
tést nem töri meg semmi, még a kormányról kezelhető és 
a gyárilag beépített Lucas magdinós világítás akkumulá-
torja is teljesen egyforma az olajtartánnyal és szinte ki-
egyensúlyozza azt. Általában az idei összes AJS-gépek is-
mét jóval gyorsabbak a tavalyiaknál. 

A nálunk is nagy elterjedtségnek örvendő Ariel-gépe-
ken is van újítás. Az új chromiumos benzintartány for-
mája sokkal takarosabbá varázsolja az eddigi kissé nehéz-
kesnek látszó gépet. Ebbe már be van építve a sebesség-
mérő is, amint azt az új angol motordivat megkívánja. A 
250 és 500-as ohv. two-port-gépek szupersport kivitelben 
is készülnek 7:1 kompresszió aránnyal. Ezeken a henger-
fe j , a magas dugattyú és lendkerék csiszolva van. A töké-
letes kivitelre jellemző, hogy ugyanezen típusok standard-
modelljei 10 fonttal olcsóbbak. A hátsókerék meglazítása 
és két csavar kivevése után leszedhető fél hátsó sárhányó 
a kerék könnyebb kivevését célozza. A hátsó kerékállványt 
rúgó tartja vízszintes helyzetében. A sebességváltó kar 
megoldása is új és meggátolja a második sebesség félre-
kapcsolását. Magán a motoron lényeges változás nem tör-
tént. A nyomórudak teljesen tokozottak, a szívószelep a 
karterból olajozódik. Az első láncot, valamint a mágnes-
láncot a pumpa olajozza. A benzíntartán.von lévő olaj-
nyomásmérő a cirkulációi: olajozás ellenőrzésére szolgál. 
A hangtompítók az eddigieknél is hangtalanabbak. 

Az AJW- és Brough Superior-gépek érdekes új hátsó-
villarúgózást hoztak egymástól teljesen eltérő megoldással. 

A BSA-gyár már több újítással jött, közöttük a sokat 
emlegetett elsőkerékmeghajtásos „three wheeler"-rel is 
(háromkerekű). A legkisebb modell a 175 cm'1 kétütemű, 
a következő a 250 cm3 sv, ezek nem sokban különböznek a 
tavalyi formájuktól. Újítást jelent a 250-es ohv. two-port-
gép cirkulációs olajozásával. Külső formájának csínját 

,Ivory" Calthorpe teljesen fokozott dynamomeghajtása. 

A kettős kormány szorítóval ellátott Sunbeam. 

—i 

A háromkerekű BSA elsőkerékmeghajtása. 
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Az AJS levehető hengerfeje. 

emeli a chromium-tank is. A nagyobb 350—500—577—770 
és 986 kcm-es modellek tartánya zöldszínü, új bölcsőváz, 
mely sajtolt acéllemezből és acélcsövekből van összeállítva, 
felcsapható hátsó sárhányóvég és újrendszerű villa talál-
ható rajtuk. A szelepek, szelepnyomórudak és himbák az 
összes modelleken tokozottak. Érdekes az új, kizárólag 
dirt track pályaverseny céljára épült versenygép speciális 
kivitelével. 

A BSA háromkerekű, az úgynevezett three wheeler 
valóban szenzációt jelent. Megtörte azokat az elveket, 
melyek eddig az autók, cyclecarok és motorok építésénél 
érvényesültek. Erős, csatornázott acéllemez alváz tartja a 
8 lóerős V alakú kéthengeres, léghűtésű ohv-motor hatal-
mas blokkját. A hengerek egymással 90°-ot zárnak be. Az 
alváz további folytatása a hátsókerék felé is teljesen új 

A Brough Superior rugózott hátsó villája. 

megoídást mutat. Az alváz elülső kiszélesedése, mely a mo-
torblokkot tartja, V alakban zárul és ott egy csavarokkal 
hozzáerősített erős, tokozott lemezrúgoban folytatódik, 
mely a hátsó kereket tartó acéllemezvillánál ismét csava-
rokkal rögzül. A motorblokkban a szokástól eltérően a 
lendkerék elől van és a parafalamellás kuplunggal, az egy 
hátrafelé és három előremenettel bíró sebességváltóval és 
a differenciálművel egybeépült. A differenciál lengő-
tengelymegoldású, de a kerekeket meghajtó kardánok vé-
gén található tokozott csuklók, mélyek a kerekek kormány-
zásához szükséges oldalmozgást lehetővé teszik, teljesen új-
szerű konstrukciójúak. Az elsőkerekek egyenként, egy-
mástól függetlenül rúgóznak; a kardántokokat az egyes 
oldalakon két rúgó és egy lökhárító rögzíti az alvázhoz. 
Az elsőfók a differenciálnál lévő dobra hat, a hátsó egy 
expanziósféket működtet. A fékpedál mindkettőre, a kézi-
fék csak a hátsókerékre hat. önindító, elektromos duda. 
városi és országúti világítás jellemzik még a tetszetős-
külsejű gépet, mely sport- és túrakarosszériával készül. 

Az 1930-as Calthorpe Ivory típusa 74X81-es fúrat-
löketű (350 cm3), kétkipuffogós és fölülvezérelt. A motor 
kissé döntött és tartólemezek nélkül négy helyen egyene-
sen a bölcsővázhoz van rögzítve. A cirkulációs olajozás 
majdnem tökéletesnek mondható. A himbákat és szelep-

A J, szelepes „Ulster" Rudge hengerfeje. 

szárakat az egymás mellett lévő és tokozott szelepnyomó-
rudakban felvezetett olaj keni. A mágnes az olajgyüjtő 
tartányon, a henger mögött nyert elhelyezést. A dinamó 
és első láncok teljesen tokozottak, ellenőrzőnyílásokkal. 
A speciális háromsebességű Burman-sebességváltó szek-
rény a nyeregvázcső mögött található. Az új villán belső 
rúgó és beépített lökhárító van, aminek következménye 
a széles sárhányó. A zománcozás az eddigi krémszínű 
maradt. A hátsó sárhányó egy könnyen leszedhető része 
megengedi a kerék gyors kivételét. 

Nagyon szépek az új nyeregtankos Douglas-gépek 
is. Kettős vagy szimplacsövű bölcsővázban van a két 
fekvőhenger. A hengerfejek leszedhetők. A hűtőbordák 
vízszintesek. A szelepek tokozottak és a borítólemezek is 
bordázottak. Könnyen kezelhető a váz alsó részén levő 
gépállvány. Az olajozás az összes típusokon cir-
kulációs. Az idei modellek, a 350 cm1 sv., 600 cm3 

ohv. és sv. és az 500 cm® ohv. dirt track yersenygép. A 
gépek chromium és cellulóze borításúak. Kívánságra kézi 
indítót is szerelnek a kik starter helyett. 

A James-motorok között a legszebb a 498 cm3-es ohv 
kéthengeres sportmodell. Ezenkívül van még két két-
ütemű Villiers-motorral szerelt gép is, 196 és 247 cm3-es 
kiviteliben, egy 350-es ohv., két (250—350) egyhengeres 
sv. és egy 498 cm1 sv. A hengerfejek leszedhetők, az 
olajozás automatikus, a váz rövidebb, ami által a gépnek 
tömörebb a külseje. A hátsó kerékállvány rúgós és a sár-
hányók nagyméretűek. A zománcozás fekete-arany, a nik-
kelezést a chromium pótolja. A motorok nagyrészt 
döntöttek. 

Francis Bamették öt modellt hoztak ki, beépített két-

Az AJW csomagtartója az árumvonalazott szerszám-
táskáklcal. 
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Az Ariel-tankba épített sebességmérő és óra. 

ütemű Viüliers-motorokkal. A két tavalyi 172 kcm-es mo-
dellt elejtették és helyettük az új levehető aluminium-
hengerfejes, 196 kom-es típusokat hozták be, melyek kö-
zül csak a super sportgép nevezhető igazi 1930-as típus-
nalk. Lényeges változást a jól ismert háromszögvázon nem 
látunk, csupán mindkét kerékre került belső expanziós-
fék. A lábtartók állíthatók, nagyobbak a térdpárnák, a 
hátsó kerékállvány rúgós és a kipuffogó szisztéma is meg-
változott. 

Az egyik legnagyobb idei attrakció a Matchless-gykx 
Silver-Arrow-ja (ezüst nyíl). Oldaltvezérelt, kéthengeres, 
400 cm'-es, 54x86 mm furatlöketű motorja egy blokkban 
van. A hengerek V-alakban hajolnak egymáshoz, de az 
általuk bezárt szög oly kicsiny (26°), hogy az egybe-
építés miatt azután nem is venni ezen csekély hajlást 
észre. 

.4 Rudge speciális hangtompítója. 

Mindegyik henger szelepeinek külön vezérműje van, 
melyeik elkülönítve vannak tokozva is, a vezérmű tengelye 
hátrafelé meg van hosszabbítva és a mágnes hajtására 
szolgál. A kipuffogó szeleptorkok különállóak, de a szívó-
torkok egy közös csőből ágaznak ketté. A két hengerfej 
csak közösen vehető le. A (karburátor a két henger mel-
lett van elhelyezve, látható és könnyen hozzáférhető he-
lyen. Az olajozás itt is, mint a többi összes típusain, a 
Matchless-gépeknek cirkulációs és egyéni megoldású. 
Érdekes a háromszögű hátsóvilJa dupla rugózása, mely 
némi hasonlatot mutat a HRD-gépeken található toko-
zott hátsóvilla rugózáshoz, bár attól lényegében különbö-
zik. A hátsórúgózás lökhárítója kézzel állítható. Nagyjá-
ból ezek jellemzik az idei motorpiac szenzációját, bár sok 
érdekes részletmegoldást nem lehet itt felsorolni. Emel-
lett látunk még egy sv. és egy ohv. twoport 250-est, egy 
ohv. standard 350-est, egy oldaltvezérelt 500-ast és egy 
ohv. twoport speciál 495-öst, végül egy hatalmas 990-es 
sv. kéthengerest. Ezeken a modellokon is a szelepek és 
nyomórudak, úgyszintén a himbák teljesen tokozva 
vannak. 

A Norton-gépek is dupla kipuffogóval jelentek meg, 
kivéve a mesés kivitelű királytengelyes és az 500-as ohv.-
gépeket. 

A fíadco-gépek ezidei modelljei közül teljesen a gyár 
által készült a 247 kcm-es kétütemű, egykipuffogós gép, 

mely nagyon jól sikerültnek mondható. Nyeregtank, há-
irom sebességes váltómű és beépített kis Lucas-világítás 
Ijellemzik még az ügyes típust. Egy 147 és egy 196 cm3 

modell is (látható a Radcok sorában, Villiers-motorral és 
kétsebességes váltóművel, de ezeken már nem látjuk a 
nyeregtartányt. A többi modellek a híres JAP-motorokkal 
vannak szerelve, bár kívánatra a vázat megküldik motor, 
sebességváltó nélkül is. 

A Raleigh-gépék kevesebb számban jelentek meg, de 
sok hasznos újítást hoztak. Kivéve a 225-ös gépeket, az 
összes többiek cirkulációs olajozással vannak ellátva. A 
kényelem és a rossz utakon nagy sebesség esetén való fo-
kozottabb megbízhatóságot érték el az új első villával. 
A z ohv.-modellek Sturmey Archer kétkipuffogós motor-
ral és ugyanilyen gyártmányú háromsebességes váltó-
művel vannak felszerelve. Sebességváltóról meghajtott 
sebességmérő a tartány közepén, egy órával egyetemben 
Jjól látható helyen van felszerelve. 

A Rudge-Whitworth-gyáv hat modellt hozott ki 
1930-ra. Az „Ulster"-t, a „Special"-t, két 250-t és egy 
dirt track pályagépet. A cirkulációs olajozást, mellvei az 
idei TT-n még csak kísérleteztek, most mái' az összes 
típusokon' standardizálták. Az Ulster és a Special ma-
gas kompresszió arányú gépek a réginél 50%-kal erő-
sebb, négymenetes sebességváltóval vannak szerelve. A 
szelepnyomórudak és himbák tokozottak, csak a 4 sze-
ilep vége látható a hengerfejen. A gyertya elhelyezése is 
modellenként változik. Az Ulsteron a hengerfej középen 
van és hogy hozzáférhető legyen, a tank megfelelően ki 
van vágva. A két 250-es JAP-motorokkal van szerelve, 
egy ohv. two porttal és egv sv-vel. A speciális pályagép 
Ulster-motorral és Webb-villával épült. 

Az első felületes pillantásra az úi Sunbeamoken nem 
veszünk észre semmi lénveges változást, csak a behatóbb 
szemlélődés tária fel előttünk az apróbb úiítások tömegét. 

Az első villán található lökhárító éppúgy, mint a 
kormányszorító a nyeregből kézzel állítható, a hátsó ke-
rék állvány rúgós és a sárhányó vonala hosszabb. A cir-
kulációs olajozás minden típuson fellelhető. A 350-es és 
500-as ohv-modellek lúgv dupla, mint szimpla kipuffogó-
val rendelhetők. A bajtű-szeOeprúgók már csak a két-
Wipuffogós Imodelokon találhatók. A többi apróbb átala-
kítás közé tartozik az első fékdob megnagyobbítása és a 
(kuplung kézi állításra való berendezése. A kerekek egy-
más között cserélhetők és a chromium lemezborítás meg-
rendelhető, külön felár nélkül. 

E néhány sorban, sajnos, nem lehet megemlékezni a 
majdnem 100-ra rúgó motorgyárak összes modelljeiről, 
csupán kiragadtam néhánv ismert és figyelemreméltó 
úiítást hozó gyárat. Már ebből a kevésszámú példából is 
elénk tűnik, hogy általában mely változtatások jellem-
zőek az idei piacra és milyen kevés önálló ötlet mutatko-
zik ia mindinkább uniformizálandó motorkerékpárok kü-
ilönféle típusai között. Koszmovszky Tibor. 

A Sunbeam cserélhető 
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Tekintettel az állandó érdeklődésre, lapunkban 

ezentúl behatóbban fogunk foglalkozni a motorcsónak-
sporttal és turisztikával. Rovatunkat „Outboard" néven 
fogjuk állandósítani. Ebben a rovatban a siklóhajózás 
és sport iránt érdeklődők minden idevágó érdekes hírt 
meg fognak találni. 

A két legjobb amerikai outboardmotorképviselet 
egyesült most egy kézben. Az Angol-Magyar Bank érdek-
képviseletébe vonván a Gyurkovich Béla és Társa céget, 
mely újabban az Evinrude ráakasztós motorokkal kez-
dett foglalkozni, most a már régebben kezei között lévő 
Johnson-nal együtt uralni fog ja a piacot. Jelenleg 2Q0 
darab motorral rendelkezik, kezdve a kis 1.5 lóerőstől a 
nagy 32 lóerősig. í gy tehát a 3 kilométeres sebességtől 
a 70 kilométerig választhatunk. Az „outboard"-osztály 
vezetését Gyurkovics Béla, az ismert sportsman vál-
lalta. ) A képviselet ezúton is figyelmezteti mindazokat, 
akik speciál versenymotorokat óhajtanak hozatni, hogy 
azokat mennél előbb rendeljék meg. 

Automobil- és motorkerékpárversenyzőink egy nagy 
része ez évben az „outboard"-versenyzést is kultiválni 
fog ja . Speciál versenymotort rendelt eddig Delmár Wal-
ter, Balázs László a multévi szóló-motociklibajnok, Vida 
Pál, Andrássy Mihály gróf és Wol fner László. Mind-
annyian Johnson-t és Evinrude-ot vettek. Versenyezni 
fog rajtuk kívül még Szénássy Alán is. 

Szemere István egy 32 lóerős Johnson-Specialmotort 
rendelt valódi amerikai testtel. Az egész motor és test 
hasonmása lesz annak a siklóhajónak, mely legutóbb 42 
angol mérfölddel (67.572 km) Amerikában világrekordot 
állított fel. 

Ma Delmár Walter a legkitartóbb outboardmotoros. 
Kuriózumként megállapítjuk, hogy Delmár Walter ja-
nuár 14-én délután Evinrude-jával Göd irányában tre-
nírozott. Delmár 500 kcmes motorjával és eredeti ame-
rikai testjével már 60 kilométeren felüli sebességeket 
ért el. 

Az „outboard"-versenyzők egy csoportja, Delmár 
vezetésével, egy csónakházat vásárolt mely a siklóhajó-
versenyzők tanyahajójaként fog szerepelni. A csoport 
tagjai, Delmáron kívül, Wol fner László, Szénássy Alán, 
Schmidt Gyula dr., Delmár Tódor, Vida Pál és Balázs 
László. Előreláthatólag itt lesz a nagy tuningműhely 
és nem csalódunk, ha az outboardversenyek bősei is in-
nen fognak kikerülni. 

SZAKMABELI HÍREK 
A Morris-autók magyarországi képviselete, a John 

Fowler & Co. budapesti cég érdekes újítással lepte meg 
az autópiacot. Hogy a ma már világhírű Morris-Minor 
kisautót hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára, 
csekély összeg lefizetése után, napi körülbelül 14 pengős 
törlesztés — mely összeg nem több mint egy orvos, ügy-
véd napi taxiköltsége — mellett szállítja azt vevőinek. 
Azt hisszük, a képviselet megtalálta a helyes utat arra, 
hogy orvosok, ügyvédek, ügynökök a ma már részükre 
prakszisuk, foglalkozásuk űzéséhez feltétlenül szükséges 
jármüvet beszerezhesssék maguknak. 

Az alusil oly könnyűfém, amely gyorsfordulatú 
automobilmotordugattyújával szemben állított sokoldalú 
követelményeknek minden tekintetben megfelel. Köny-
nyű oly dugattyút építeni, mely e követelmények egyiké-
nek megfelel, de annál nehezebb volt egy minden köve-
telménynek megfelelőt gyártani, ami hosszas kísérlete-
zés után végre sikerült. Az • alusildugattyúk előnyei: 
Alacsony súly és az ezzel járó nagyobb teljesítmény. Kis 
tágulási tényező, ami siliciumtartalmának köszönhető, 

úgy, hogy vízhűtéses motornál közel öntöttvasdugattyú-
nak megfelelő hézaggal illeszthető a hengerbe. Más 
könnyűfémek réz- és cinkötvözetei a fa jsúlyt növelik. 
Kemény és szívós anyaga következtében a megmunkált 
dugattyúnak hosszú az élettartama, felületi, horony- é3 
a dugattyúcsapszeglyuk kopása a legminimálisabb. 
Megmunkálása, e tulajdonságoknál fogva, bár nehezebb 
a többi könnyűfémdugattyúénál, de az ezzel járó csekély 
munkatöbblet elvitathatatlan előnyeiben térül meg. A 
„ K S " jelzésű és Kari Schmidt G. m. b. H., neckarsulmi 
cég által gyártott ily alusildugattyúkat Balogh Artúr 
oki. gépészmérn. cég (Budapest, V., Lipót-körút 27. Te-
lefon: Aut. 295—39.), közel két éve hozza forgalomba és 
ezi idő alatt többszáz autó és motor tulajdonosa meg-
győződhetett az alusildugattyúk kiválóságairól. 

Újdonság a dugattyúmegmunkálás terén. A motor-
karbantartási szerszámokról oly előnyösen ismert 
Ammco-gyár egy új dugattyúcsapfuratcsiszológépet 
hozott a piacra, melv hivatva van ezen a téren egy ré-
gen érzett hiánvt pótolni. A dugattyúcsapfuratok meg-
munkálását eddig dörzsárakkal végezték és ehhez a 
munkához vagv drága állítható dörzsárakat, vagv pedig 
egy telies dörzsársorozatot kellett beszerezni. Az 
Ammco-készülék egvszersmindenkorra kiküszöböli eze-
ket a költégeket. továbbá a dörzsáraknak gyári köszörü-
lésével és a törésekből eredő kiadásokat. Egyetlenegy 
szerszám az összes tekintetbe növő dugattyúcsapfurato-
kat kénes megmunkálni, miután 18—33 mm furatátmé-
rőig állítható. A csiszolófei 3 darab 120 fok alatt elhe-
lyezett csiszolókővel van felszerelve, mely elrendezés 
nagy csiszolófelületet és a legnagvobb csiszolási sebes-
séget és pontosan hengeres furatokat biztosit. A készü-
léken egyaránt eszközölhető bronz, acél, öntöttvas vagy 
bármily ötvözet megmunkálása. A csiszolási átmérő ál-
lítása munkaközben egyetlen csavar elfordítása által 
történik és a készülék kezelése olvan egyszerű, hogy vele 
a dugattyúfuratok csiszolását bármelyik segédmunkás 
is végezheti. Ezen készülék megtekinthető és beszerez-
hető az Ammco-gyártmányok magvarországi vezérkép-
viseleténél: Dénes és Friedmann Rt. cégnél, Budapest. 
VI., Dessewffy-utca 29 sz. 

Mit bír egy kis Tátra? Egyízben már személyes ta-
pasztalatok alapján volt alkalmunk beszámolni a kis 
léghűtéses Tátra-autók kitűnő hegybírásáról, ezúttal 
egy úiabb bizonyíték. Radacher Péter az 1503 méter ma-
gas Mitterberg Alpén, az „Arturhaus" bérlőié intézte 
a sorokat a Tátra Werke A.-G. wieni igazgatóságához. 
Radacher a Salzburgban lévő Mühlbach (853 m.) és a 
már említett „Arturhaus" között közlekedik kis kocsiiá-
val. Előre kell bocsáitani. hogy a 647 méter magasság-
különbözet csekély 4.9 kilométeren oszlik meg. ( A Sváb-
hegynél 300 méter a magasságkülönbözet 5 kilométeres 
távon.) Az átlagos emelkedés tehát már horribilis, 13.06 
százalék. A maximális emelkedés helyenként eléri a 30 
százalékot. A levél tartalma a következő: Kocsimmal a 
hómentes időszakban ide-oda közlekedem Mühlbach és 
az Arturhaus között. A kocsi állandóan utasokkal vagy 
teherrel van megrakva. Ennek dacára a sokhelyütt 30 
százalékig menő emelkedést is beleértve, mindig pihe-
nés nélkül teszi meg az utat és semmiféle túlmelegedés 
nem észlelhető. Az igen "rossz és sok vízáteresztővel bíró 
úton pedig a rúgózás kitűnően érvénvesül. 1928 és 1929 
őszén kocsimmal körülbelül 1 150.000 kg. szenet fu-
varoztam fel . Kocsim annyival inkább okoz nekem örö-
met, mivel sokszor voltam már szemtanúja, amikor jóval 
nagyobb kocsik vízforrás és bemelegedés miatt kénytele-
nek voltak megállani és hosszabb ideig pihenni. Mielőtt 
kocsimat megvettem, Salzburgban több képviselettől 
kértem ajánlatot, de a kért próbautat csaknem mind-
egyik megtagadta. Sokan hallgatagon megfeledkeztek a 
válaszadásról is. Mindezek alapján meg vagyok győ-
ződve, hogy a kis Tátra minden körülmények között a 
legjobb kis kocsi, amit mindenkinek a legmelegebben 
ajánlok. 
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Örömmel látjuk, hogy benzinvállalataink lassan-
ként berendezkednek a könnyű bezinkutak felállítására. 
Legutóbb a Magyar-Belga Ásványolaj Rt. állított fe l 
egy „kék" kutat a budai oldalon, a Mészáros-utca lí). 
szám, a Délivasűt igazgatóságánk épülete előtt. Az új 
benzinkútban szeszmentes, könnyű benzin kapható. Ez-
időszerint a Krisztinaváros környékén ez az első „Pur-
fina"-kút, ahol a személyautótulajdonosok, akik nincse-
nek megbarátkozva a Motalkóval, igényeiket kielégít-
hetik. 

U j benzin- és olajmegtakarítókészüléket hozott for-
galomba egy amerikai gyáros, W. G. Critschlow, aki a 
benzinmegtakarítást egy pótlevegőadagolóval segíti elő, 
amennyiben így a gázok teljes elégését teszi lehetővé. Az 
új üzemanyagmegtakarítókészülék 25—50 százalék 
megtakarítást igér. Miután a készüléket még működésé-
ben nem Volt alkalmunk látni és kipróbálni, annak lé-
nyegéről nem nyilatkozhatunk. A készüléket Juhász és 
Schüssler, Párád, képviseli. Az egyszerűbb modell 100, 
a kipuffogó gázok által automatikusan működésben 
levő modell ára 150 pengő. Ha igaz, amit a képviselet 
állít, úgy a készülék beszerelése feltétlenül üdvös. 

Mult számaink egyikében említést tettünk arról a 
Chryslerről, mely a Berlin melletti Avus-pályán 69 
napig futott egyfolytában. Most arról értesülünk, hogy 
a kocsi ezt a rekordteljesítményt Gargoyle-MobiloiI-lal 
érte el. A kocsinak 100 kilométerenként 0.38 liter olajra 
volt szüksége. A fenti tény ismét öregbítette a Vacuum 
01 i Company gyártmányainak kiválóságát. 

A barcelonai világkiállítás nemzetközi döntőbíró-
sága az ott kiállított német Mercedes-Benz automobilo-
kat „Grand Pr ix" aranyéremmel tüntette ki. őszinte 
örömmel regisztráljuk ezt a hírt, ami újabb sikert ho-
zott a kiváló német világmárkának, mely nemcsak a 
versenyeken, hanem a konstrukció és kivitel terén is 
megérdemelt sikereket aratott. 

M SPORTM 
Magyarország 

a hegyi világbajnokságban 
1930 szeptember 21. 

Már a mult számukban (1.) megírtuk, hogy Petro-
vits Vidor, a KMAC új sporttitkára, Párisba utazott és 
résztvesz az A IACR sportbizottságának legközelebbi 
ülésén, ahol a hegyi világbajnokság megrendezését fog-
ják tárgyalni. Petrovits Vidor terve az volt, hogy, ha 
lehetséges, felvéteti a „Svábhegyi versenyt" is a világ-
bajnokság pontszerzői versenyei közé. Amiről sokan 
még csak álmodni sem mertek, valóra vált. Petrovits 
Vidor terve sikerült. A szeptember 21-én lefutásra ke-
rülő klasszikus magyar hegyiverseny, a „Svábhegy", ma 
a hegyi világbajnokság egyik fontos futama lett. Nagy 
dicsősége ez a magyar automobilizmusnak és nagy- si-
kere a KMAC új sporttitkárának aki ezzel a tettével 
bebizonyította, hogy teljes mértékben rászolgált a Club 
bizalmára, őszinte szívvel gratulálunk neki és még sok 
hasonló sikert kívánunk neki a jövő esztendőre. Néz-
zük ezekután, hogy tulajdonképpen mit is nyertünk. A 
Svábhegy egyik futama, jobban mondva „döntő futama" 
lett a hegyi világbajnokságnak. Az a tény, hogy a 
verseny az utolsó futam és így az aspiránsok legtöbbje 
itt óhajtja még megszerezni a szükséges pontokat, fel-
jogosít minket arra, hogy a legszebb reményekkel te-
kintsünk a verseny elé, ahol megtörténhet az a rég re-
mélt tény, hogy sikerül a világ legjobb hegyi verseny-
zőinek színe-javát Budapesten üdvözölni. 

ORVOSOK, ÜGYVEDEK! 
400 p e n g ő l e f i z e t é s e után 

napi 13 pengő 50 fillér 
r é s z l e t f i z e t é s mellett szállítunk 

M O K I 1 MINOR 
22 lóerős, 4-üléses csukott személyautomobilt. 
Angol vezető márka!! 5 lit. benzinfogyasztás 100 km-re. 

John Fowler et Co. Morris autók képviselete 

B u d a p e s t , VI., A n d r á s s y - ú t 28. s z á m . 
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A hegyi világbajnokságra 9 futamot jelöltek. Ezek 
a következők: Semmeringverseny (Ausztria) 10 km, 
Mont-Ventoux (Franciaország) 21.600 km, Svábhegyi 
verseny (Magyarország) 4643 km, Cuneo-Colle del la 
Maddalena (Olaszország) 67 km, amiből 26 km hegy, 
Tátra hegyiverseny (Lengyelország) 7.5 km, Course de 
Cote de Feleac (Románia) 5 km, Klausenpass hegyi-
verseny (Svá jc ) 21.5 km, Freiburg-Bergrekord (Né-
metország) 12 km, Shelsley Walsh (Angl ia ) 1 km. Eb-
ből mindenkire nézve 5 futam kötelező. A z angol ver-
senynek még terminusa sincs és valószínűen elmarad. 
Marad tehát nyolc verseny. Egyenlő pontszám esetén a 
Klausen-eredmény a döntő. Jövőre azonban már annak 
az országnak a hegyiversenye, akinek szülöttje az 1930. 
évi hegyi világbajnok. A Maddalena hosszú volta, a ro-
mán és lengyel versenyek távolsága révén valószínűleg 
abba a kellemes helyzetbe fogunk jutni, hogy a verseny 
aspiránsainak java a Ventoux, Semmering, Klausen, 
Freiburg és a Svábhegyet fog ja választani. 

Az jülésen különösen a németek, svájciak és az oszt-
rákok igyekeztek több terminushoz jutni. A németek a 
Kesselbergrennent, a Baden-Badeni versenyt és a frei-
burgit szerették volna felvétetni. A svájci megbízottak 
a Klausen-en kívül a Bernina mellett törtek lándzsát, 
míg az osztrákok a Semmering mellett az új Gaisberg-
pályát is ott szerették volna látni a- pontszerző szá-
mok között. Ha tehát a fenti neveket olvassuk, tudjuk 
csak igazán méltányolni a sikert, amit Petrovits Vidor 
Párisban elért. 

i i — 

Uj „Grand Pr ix" formula 1931-re. Az A IACR leg-
utóbb tartott sportbizottsági ülésén elfogadta az új 
versenykocsi Grand Prix formulát, mely 1931-től kezdve 
valószínűleg hosszabb időre lesz érvényben. Az új 
formula, mint arról megállapítható, az amerikaiak, an-
golok, olaszok és németek közös összefogása által jött 
létre és éle a franciák, illetve a Bugatti-gyár ellen 

Mi nem hirdetünk, 
mindenki 

t u d j a , h o g y 

mi 

javítnnk autót. 

NÉBEI = SXIIMIV - Í I B Á f X 
Automobil Ipari R. T. autójavítóüzeme 

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

irányul. Nézzük a részleteket. Minimális súly 794 kg. 
Ez megfelel 1000 kcm-es motornak. Minden további 
100 ; kcm hengerürtartalomnövekedés 20.8 kilogram 
pluszt adhat a súlyhoz. A maximális súly tehát, tekin-
tettel az 5 literes maximális motorra, 1626 kg lehet. A 
keréknyomtávminimum 137 cm, a maximum 158 cm. 
( A Bugatti-versenykocsik nyomtávja 130 cm.) Az ame-
rikai és német propozició a ; hengerenkénti maximális 
két szelep behozatalát kívánta. ( A Bugatti háromszele-
pes!) Ezt azonban az angolok és a franciák közbeszólá-
sai után elvetették. Kötelező lett ismét a két ülés, me-
lyeknek szélességét 787 mm minimumban állapították 
meg. A négyütemű motorokra a kompresszort törölték, 
de kétüteműekre engedélyezték. A maximális henger-
űrtartalom 5 liter. Az amerikaiak az egy karburátor 
mellett törtek lándzsát, de ezt leszavazták. Versenyre 
csak olyan kocsi bocsájtatik, amelyik a próbán a 140 
kilométert kifutja. A távok tetszésszerintiek, a benzin-
fogyasztás-minimumot törölték. A tervezetet Bradley 
(USA ) dolgozta ki. Az ülésnek, mint a francia L'Auto 
írja, volt egy pikáns jelenete, is. Az amerikaiak azt 
hitték, hogy a franciák ellenezni fogják az új szabályt. 
Ezért azt indítványozták, hogy j mielőtt döntenek, talán 
kérdezzék meg a konstruktőröket. A francia delegátus, 
Perouse, kijelentette, hogy ez nem szükséges. Erre az 
amerikai hangosan odaszólt, hogy: „Mit fog szólni 
mindehhez Monsieur Bugatti?" Perouse igen elmésen 
megjegyezte, hogy „Bugattinak eddig is megvolt a szük-
séges kocsija, ezután is meglesz!" Természetesen ő 
már tudta hogy az új 5 literest Chiron a napokban 
próbálta ki és azzal kompresszor nélkül 240 kilométeres 
sebességet hoztak ki. Az új Grand Prix-formula mond-
hatni teljesen azonos a háborúelőtti formulákkal. így 
ismét lehetővé van téve, hogy a gyárak legtöbbje részt-
vehessen, ami valószínű is lesz. 

Az új ötliteres Bugatti-túrakocsiról fantasztikus 
híreket közölnek Párisból. Egyik munkatársunknak sze-
mélyesen volt alkalma kipróbálni a kocsit. Az új Bugatti 
abban tér el! a régi típusoktól, hogy már van ventillá-
torja és hogy a sebességváltója egybe van építve a dif-
ferenciálművel. Tulajdonképpen 8 előre sebessége van, 
mert az áttételek átkapcsolhatok és így a városi hasz-
nálatban, valamint a hegyen, anélkül, hogy áttételt cse-
rélnének, pompásan kihaszálhatjuk a motort. A kocsi 
800 méteren 140 kilométeres sebességbe hozható és 
emellett lépésben futhat órákig. A rúgózása, dacára a 
negyedelliptikus rúgóknak, oly puha, hogy a bennülő azt 
hiszi, hogy lengőtengelyes kocsin ül. Itt említjük meg 
azt is, Jhogy Louis Chiron, a híres versenyző, kibékült a 
Bugatti-gyárral és ismét annak szolgálatába lépett, úgy, 
hogy a brüsszeli szalonon már ő mutatta be a Bugatti-
kat. Mint értesültünk, a Bugatti-gyár ezidén főleg a 
hegyi világbajnokság megnyerését ambicionálja és így 
Chiron valószínűleg az összes pontszerzőversenyeken 
indul. 

Három magyar versenyző az angol TT-én. A ma-
gyar motorkerékpársport és a versenyzők örömére Pet-
rovits Vidor egy újabb sikeréről -számolhatunk be. Pet-
rovits párisi útja után látogatást tett Mr. Longh-
borough-nál a FICM és az Autó Cycle Union titkárá-
nál, ahol tudomást szerzett arról, hogy az angolok az 
idei angol Tourist Trophyra francia, olasz és német 
versenyzők költségmentes meghívását vették fel pro-
grammjukba. Petrovits intervenciójára a FICM titkára 
megígérte, hogy keresztülviszi, miszerint az angol 
TT-re három magyar versenyző is meghivassék. A ki-
kötés csupán az volt, hogy a versenyzők közül egynek 
magyar gépen kell indulni. A z angolok nemcsak a ver-
senyzők útiköltségét, ellátását fedezik, hanem a gépek 
szállítását is vállalják. Mint értesülünk, a KMAC máris 
foglalkozott a fenti ténnyel és hír szerint fel fogják 
kérni a Méray-gyárat egy speciálgép építésére, melyhez 
a speciálmotort a KMAC fogja kiszorgalmazni az an-
gol JAP-gyártól. 
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Az 1929. évi motorkerékpár-
statisztika 

(Félhivatalos jelentés) 
Itt áll előttünk az 1929. évi motorkerélípáreiadási 

ptatisztika. Visszaesés az egész vonalon. Az 1928. év 3193 
eladott darabjával szemben 19294)en csak 2442 darab 
jutott a tulajdonosok kezébe. A visszaesést a nehéz gazda-
sági helyzet okozta. Tö'bb mint 10 külföldi gyár képviselete 
szűnt meg ma Budapesten. Kevés maradt. Mindenesetre 
az, aki megmaradt, az jobb üzleteket fog csinálni a jövő 
évben, mint 1929-ben. Vezet, mint mindig, a Puch, a ma-
gyar Méray előtt, akiket az AJS és az amerikai Harley-
Davidson követnek. A táblázat többi vezető márkái: a 
DKW, amely a mult év utolsó negyedében ugyancsak ki-
ugrott és 34 eladott darabbal az 1929-es esztendő utolsó 
három hónapjának legjobban keresett gépe volt. Szép for-
galmat mutat fel még: az Ariel, az FN, a Rudge, Indián, 
BSA, AKD, Douglas, Radco, Opel, Triumph, Sarolea és a 
BMW, akik 30 gépen felül helyeztek el a mul't évben. 
Nagyon szép teljesítmény a Méray-gyár 18 darabja az 
utolsó, halottnak gondolt három hónapban. 

I—III. IV. 
negyedév negyedév Összesen 

Puch 408 8 416 
Méray 233 18 251 
AJS 153 10 163 
Harley-Davidson 124 6 130 
DKW 77 34 111 
Ariel 101 5 106 
F N 85 4 89 
Rudge 69 5 74 
Indián 68 12 80 
James 59 13 72 
BSA 51 7 58 
A K D 53 3 56 
Douglas 45 3 48 
Radco 43 3 46 
Opel 42 2 44 
Triumph 31 6 37 
Sarolea 34 2 36 
BMW 32 2 34 
Matchless 29 4 33 
OK-Supr. 30 — 30 
Calthorpe 23 5 28 
Dot 24 í 25 
Diamant 24 — 24 
Raleigh 19 2 21 
Zenith 19 1 20 
Mdntgomery 18 — 18 
NSU 15 3 18 
A Motorette 14 3 17 
Royal Enf. 16 1 17 
Giilet 16 1 17 
Sunbeam 13 4 17 
New Hudson 12 4 16 
D Rad 14 1 15 
Peugeot 15 — 15 

Royal-Ruby 15 — 15 
Excelsior 12 2 14 
Zündapp 13 1 14 
Velocette 12 — 12 
René, Gillet 9 2 11 
Ardie 7 3 10 
Motosacoche 9 1 10 
Wanderer 10 — 10 
Rex-Acme 9 — 9 
Super-X 9 — 9 
Victoria 8 — 8 
Automoto 6 1 7 
Chater Lea 7 — 7 
Motocomfort 7 — 7 
Francis-Barnett 6 — 6 
Standard 5 1 6 
D ormán 5 — 5 
Gnome-Rhone 4 1 5 
HRD 5 — 5 
New Imperial 4 1 5 
Monet Goyon 4 1 5 
Norton 3 2 5 
Szerepel még az eladások között 1—2 géppel kö 

belül 30 márka. 
Ö s s z e s í t é s 

1928. 
I. 

II . 
I I I . 
IV. 

negyedévben 

Összesen 

662 

1314 
961 
256 

dWb 
1929. 

320 drb 
1256 „ 
664 „ 
200 „ 

3193 drb 2440 drb 

Kesergések a kesergőben 
Széljegyzetek a BSE téli versenyéhez — Hóverseny-
zők keservei a jéggel borított úttesten — Amíg egy 

versenyző eljut a célig I 
Minden téli szezon kedves motoros eseménye a „Téli 

verseny", amelyet 1926 óta rendez a KMAC és amelyet 
idén elsőízben a BSE gárdája bonyolított le. A nagy gyor-
sasági versenyekhez képest veszélytelen és mondhatni 
családias jellegű miting ez, amelyen az alig egynéhány 
főből álló magyar megbízhatósági versenyzőgárda mellett 
az ismeretlen és alig ismert fiatal kezdők és haladók ad-
nak egymásnak találkozót. Évek óta a legtöbb látnivalót az 
útvonal azon szakasza nyújtja, amely a hűvösvölgyi Nagy-
réttől a Budakeszi-úton lévő „Szép juhászné" kocsmáig 
húzódik és amelyet motorosnyelven Delimár-kesergőnek 
neveznek. Az idei téli verseny kulisszái gyengék voltak, 
hiszen egy szemernyi hó sem járult hozzá a téli jelleghez, 
de annál pompásabb látnivalót nyújtott az előbb említett 
kesergő, amelynek felületét tiszta jég borította. 

Minthogy a verseny startja délelőtt 10 órakor volt, 
valamivel 10 után kilátogattunk a kritikus helyre egy kis 
előzetes terepszemlét tartani.A nagykovácsi úttól kezdve 
tiszta jég az abszolválandó út, mely körülbelül 50 méter 
sík rész után hirtelen meredek és kanyargós emelkedőbe 
csap át. Az emelkedő, mely egyébként még oldalt is dől, 

Magyar Acélárűgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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szintén teljesen jéggel borított és csak a legszélén van egy 
keskeny árok, telve agyagos sárral. Miután megállapítjuk, 
hogy a hely motoros közlekedésre általában alkalmatlan, 
elégtétellel és felfokozott érdeklődéssel várjuk az első 
versenyzők megjelenését. %11 felé feltűnik a nagykovácsi 
út hosszú egyenesén az első résztvevő, aki a teljesen jeges 
bekanyarodó után brilliáns tempóban vág neki a ferde és 
síkos emelkedőnek. Rövidesen felismerjük Kozmát, leg-
i f jabb gyorsasági versenyzőfenoménünket, aki belehajtva 
az út mentén húzódó agyagos árokba, könnyedén és biz-
tosan repül fel az elképzelhetetlen állapotban lévő 
„hágó"-n. Kissé kiábrándulunk, gondolva, hogy „nem lesz 
itten semmi látnivaló". De nem így hozta a jövő. Sabrnák 
(Velocette) és Ghéczy ( B M W ) ugyan még felismerik a 
helyzetet és habozás nélkül az árkot választják. Ezek, bár 
Kozmát meg sem közelítik, átjutnak a nehezén. Sabrnák 
fenn elcsúszik, de rövid piruettezés után folytatja útját. 
Kovács ( B S A ) Kiss (Puch), Tóth (Rudge) már rosszat 
sejtetve és egymáshoz igen közel bukdácsol át a kesergőn, 
követve Komlóssytól (Monet Goyon). Ezzel megindul az 
invázió. Sorra érkeznek a versenyzők, nem is sejtve, hogy 
odafenn többek között Gutschy, Balogh, Meleg, Zamecs-
nik, stb., stb. már egy rakáson bukdácsolnak és tel-
jesen eldugaszolják az utat. Nemsokára mindnyájan a 
földön íeküisznek, rajtuk a gépek s mire az utánukjövők 
ezt meglátják, ők is gyorsan követik a példát. Tíz perc 
leforgása alatt 15 gép és ember csúszkál a jégen. Egyesek 
csodálatos úszómozdulatokat tesznek, hogy felkelhessenek, 
de a gép lenyomja őket, mások előremennek, de a síkos 
jég folytán negyedórai fárasztó gyaloglás után ellenkező 
irányban, lenn érkeznek meg, megint mások egymás segít-
ségére sietnek, továbbjutásról azonban szó sincs és a fejet-
lenség teljes. A motorok nagyrósze jár, némelyik irtóza-
tosan túrázik és néhány perc múlva a füst oly sűrű lesz, 
hogy alig látunk. Egyszerre feltűnik Martinék, a meg-
gondolt Martinék, aki látva az út eldugaszolt baloldalát, 
különvéleményt jelent be és a jeges jobboldalon igyekszik 
fel. Egy darabig megy, de azután a gép kicsúszik. Mar-
tinék elesne, ha tudna, de nem tud, mert a partnak dől 
és mint egy modern szobor talapzatának domborműve, fel-
kenődik az agyagba. De nem az az ember Martinék, aki 
hagyja magát ilyenkor, rövid pár perc és már ő is benn 
van a csomóban, amely sisakos sellők módjára úszik a 
jégárban. „Mi t csinálsz, Martinék!" hallatszik hirtelen 
egy mélyértelmű kérdés a nézők sorából, mire ő nyugodtan 
és megfontoltan válaszol:„Sportolok." Hát sportnak sport, 
annyi szent, ezt még az időközben szépen felszaporodott 
nézőközönség is felismeri, mely nem győzi nevetéssel a 
mulatságos látványt. 

A dolognak ezzel azonban még nincs vége, mert jön-

nek a sidecarok éí azoknak a teljesítményére vagyunk 
csak igazán kíváncsiak. Közben derűs jelenetek minden-
felé. SisaKjára húzott piros satyakban Nahöczky próbál-
kozik felfelé Mérayján. Rövid tízperces helybenturaziatás 
után a kipuffogócsö szakít a hengerrel és önállósítja ma-
gát. Nahóczkynak sírásra görbül a szája, nem tud mit 
csinálni, a kipuffogócsö leér, menni nem lehet. Levenni 
nem lehet, mert forró. Hirtelen mentő gondolata támad. 
Hóval hűteni kezdi, mire füst keletkezik, ő pedig meg-
égeti a kezét. Végül mégis lejön, de egy mögötte törtető 
motorkerékpár gumija alá kerül, amely tekintettel a forró 
csőre, megolvad és most már bűzösen és füstösen mered 
a többiek felé a leemelt kipuffogócsö, mint vészes fel-
kiáltójel. Meg kell hagyni, vannak ügyes emberek is és 
mégis csak meglátszik itt is, ki tud motorozni, mert pél-
dául Pápai a kis Radco Villiers-sel látva, hogy a baloldal 
eltömődött, merészen kimegy a jégre és néhány erélyes 
talpalás után szépen feljut a toló, pihenő, dühöngő ver-
senyzők tömege mellett. Lenn újabb hosszú sorok kígyóz-
nak, szerencsétlenségükre mind a keskeny árokban. Az 
első éppen pihen, tehát a többi nem juthat előre. Érkezik 
az első sidecar Czulyba ( B M W ) személyében. Czulyba 
maga készítette speciális hóláncával és pompás 750 
kcm-es gépével könnyen és biztosan húz el a kínlódó cso-
portok mellett, akik bizonyára sohasem fogják megérteni, 
hogyan volt ez lehetséges? Az első oldalkocsi tehát nem 
szolgált a kellő szenzációval, de ez éppenséggel nem jelenti 
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azt, hogy a többi nem fog ja ezt tenni. Kálmán ( B S A ) és 
Kovács (Cai'thorpe) a legközelebbiek, akik sidecarral vál-
lalkoznak nekimenni a kesergőnek. Elsőnek Kálmán pró-
bálkozik. Egy kis darabon feljut, de aztán megakad. 
Hölgyutasával együtt leszáll és tolni kezdik a gépet, mely 
azonban nem megy előre, hanem keresztbeáll és lassan 
féloldalt lefelé kezd csúszni. Kálmán gőzölög a melegtől, 
majd utasa segítségével kibontakozik óriási bundájából 
és újra nekidurálja magát a tolásnak. Közben egy másik 
sidecar, mely kissé feljebb jutott, menthetetlenül kezd 
visszacsúszni, mire az oldalkocsi utasa, ki minden nyert 
centiméterekért éveket adott volna a vezető életéből, fejét 
nemes önfeláldozással a föld és a sidecar alváza közé 
nyomja. Mindez nem segít, a sidecar csúszik és csavarja 
az utas fejét, aki minden testrészét kipróbálja, nem alkal-
mas-e a katasztrofális visszacsúszás meggátlására. Sú-
lyosbítja a dolgot Kovács (Calthorpe), majd később 
Steurer Rudi ( B M W ) megérkezése. Mindketten egydara-
pon feljutnak, de Kovács megfeneklik és nem képes egy 
tapodtat sem továbbmenni a csúszós úttesten. A BSA ve-
zetője, akinek motorja azóta egyhelyben jár, de a gép a 
menetiránnyal keresztben áll — jobb híján — rendet csi-
nál az oldalkocsijában. Közben Kovácsék egyesült erővel 
felemelik a motor hátsókerekét, de javulást ez sem hoz, 
sőt az új módszer követőkre sem talál. A közönség foly-
ton ordít, „ülj rá, ülj rá ! (t. i. a hátsókerékre, hogy ne 
pörögjön), de a vezetők a nagy zajban nem értik, a moto-
rok helyben túráznak és füstölnek, ismét kék köd lepi be a 
környéket és a zavar szépen fokozódik. Burghardt, a BSE 
ide kiállított agilis rendezője minden igyekezetével rajta 
van, hogy a megengedett mértékben segítsen, közben 
azonban azokra is kell ügyelnie, akik a könnyebb kerülő-
úton akarnak meglógni, annak ellenére, hogy bejáratát 
motorokkal eltorlaszolták. Egy visszacsúszó hegyesvégú 
oldalkocsi megböki egy másiknak háttal álló utasát. Egye-
sek harisnyakötőkhöz hasonló madzagot raknak a hátsó-
kerékre csúszásgátlónak, míg Kálmán rendes hajtólánc-
darabokat szerel fel keresztben pneujára. Steurer Rudi 
úgy tesz, mintha azért ment volna háttal neki á földpart-
nak, mert a közönség ordított. 

E zavar közepette megjelenik Robin-Hood, ezúttal egy 
350 kcm-es Humber sidecar nyergében. Zord arckifejezés-
sel vág neki mindenre elszántan az emelkedőnek, eljut a 
vergődők csoportjának közepéig, de ott kénytelen meg-
állani. Nem jön azonban zavarba, mint többi gyarló ember-
társai, hanem kiránt a zsebéből egy ruhaszárítókötelet, 
határozott mozdulattal rákötözi motorja kormányára, 
körülnéz, néhány lépést előremegy, meghúzza a kötelet, 
elesik és most már ülve visszaródlizik motorjához. A sike-
res kísérletet többen követik és nemsokára már hárman 
cibálják kötelekkel az engedelmeskedni nem akaró motor-
jukat. A látvány felemelő, de a helyzet nem akar tisztulni, 
sőt egyre reménytelenebbé válik. Viczenti sisakban, gya-
log jön terepszemléit tartani. A közönség túlüvölti a mo-
torok zaját és ha idején el nem jövünk, talán még most is 
ott lennénk. De megígértük a versenyzőknek, hogy más-
nap reggel kimegyünk újra hozzájuk a legfrissebb 
meteorológiai jelentésekkel és egy kis elemózsiával. A BSE 
pedig elhatározta, hogy tekintettel a verseny elhúzódására, 
városi melegedőpavillont építtet a kesergőnél a versenyzők 
és funkcionáriusok számára. 

A kimenetel másnapra elmaradt, mert időközben 
egyesült erővel, kötelekkel és miegymással sikerült fel-
jutni még egypárnak, aki pedig nem tudott feljutni, az 
visszafordult és hazament. 

1930 január 31. 

A „Téli verseny" 
Az év első versenye a Budapest Sport Egylet kitűnő 

rendezésében folyt le. A verseny, mely január 26-án vol't 
az évek óta szokásos távon, dacára annak, hogy hó nem 
volt, mégis óriási megpróbáltatások elé állította a ver-
senyzőket. Hó helyett sikos jég fogadta őket. Ennek tulaj-
donítható azután, hogy a starthoz állott 54 versenyzőből 
csupán 25 érkezett be a célba, ami még az 50 százalékot 
sem éri el. A versenyzők legjava a „kesergő"-ben vérzett 
el. (Lásd külön tudósítást!) Mindazonáltal egynéhányan 
kolosszális formát árultak el. Öt versenyző érkezett be az 
1 órás időlimitre, ezek közül azonban Sabrnák Oszkárt 
(Velocette), miután a limiten belül futott be a célba, a 
szabályok értelmében diszkvalifikálni kellett. Kívüle a 
mult évben feltűnt Kozma Endre (Matchless), Géczy Ti-
bor ( B M W ) , Kiss László (Puch) és Czulyba Mihály 
( B M W ) futottak be 1 óra alatt. Hasonló dicséret illeti 
azonban a többi 20 versenyzőt is. A rendezés munkáját 
a Kovácsházy Vilmos dr. szakosztályi elnök és Szántó 
László titkár köré csoportosult rendezőgárda, mint a BSE-
versenyeken általában szokás, most is mintaszerűen ol-
dotta meg. A 25 beérkező közül 11 nyert aranyérmet. 
A részletes eredmény a következő: 

Szóló motorkerékpárok 175 kcm-ig: Lukavecz Ferenc 
KMAC (Francis Barnett) 1:04:30 mp. Aranyérem. Kom-
lóssy Béla BSE (Monet Goyon) 1:05:22 mp. Aranyérem. 
Balogh Miklós ( A K D ) 1:17:28 mp. Ezüstérem. Pápai 
István KMAC (Radco) 1:24:03 mp. Ezüstérem. 

250 kcm-ig: Kiss László H A C (Puch) 1:00:00 mp. 
Aranyérem. Baranyai István HAC (Puch) 1:01:30 mp. 
Aranyérem. Frühwirth Sándor H A C (Puch) 1:01:35 mp. 
Aranyérem. Hóra Nándor BSE (James) 1:05:25 mp. 
Aranyérem. Meleg Ignác HAC (Puch) 1:27:30 mp. Bronz-
érem. Kudelka Ferenc M T K ( D K W ) 1:28:05 mp. Bronz-
érem. 

350 kcm-ig: Valentiny Károly H A C (Chater Lea ) 
1:08:30 mp. Aranyérem. Schuszter Rezső T T C (Douglas) 
1:10:25 mp. Ezüstérem. Zamecsnik Tivadar H A C (Moto-
sacoche 1:13:05 mp. Ezüstérem. Martinék István KMAC 
(Rex A eme) 1:16:28 mp. Ezüstérem. Vincze Pál K M A C 
(Rex Acme) 1:26:30 mp. Bronzérem. 

500 kcm-ig: Kozma Endre BBTE (Matchless) 
1:00:00 mp. Aranyérem. Géczy Tibor BSE 1:00:00 mp. 
Aranyérem. Kováts Emil H A C ( B S A ) 1:11:35 mp. Ezüst-
érem. Tóth István BSE (Rudge) 1:17:50 mp. Ezüstérem. 

Oldalkocsik 350 kcm-ig: Wittenberg József TTC 
(Humber) 1:27:00 mp. Bronzérem. Kovács János BSE 
(Calthorpe) 1:27:55 mp. Bronzérem. 

350 kem-en felül: Czulyba Mihály HAC ( B M W ) 
1:00:00 mp. Aranyérem. Deli Lajos BSE (Radco) 
1:10:00 mp. Aranyérem. Krizsanovits Lásiló (Raleigh) 
1:10:10 mp. Ezüst. Steurer Rudolf H A C ( B M W ) 
1:12:28 mp. Ezüst. 

Teamdíj: BSE I. (Géczy, Deli, Krizsanovits). BSE II. 
(Hóra, Komlóssy, Kovács J.). 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 111, 

IV. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 9—2 óráig. 

Telefon: Automata 136—61,. 

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



AUTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

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

I FOTÓMŰVÉSZETI 1 
I I HÍREK — 

M E G J E L E N I K HAVONTA E G Y S Z E R 

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

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

Mutatványszám 1.10 P beküldése ellenében. 

Motorosok! Figyelem! 
» 

Díjtalan téli garazsírozást 
nyújtok annak, aki 

téli generálja vitását 
nálam végezteti. 

Gondos műhelymunka. 

Központi fekvés. 

Száraz garázs. 

A v i l ágh í rű P h c l o n & Moore Ltd.-féle 

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

motorkerékpárok vezérképviselete 

I 
Burghardt István 
motorkerékpár- cs k i sau tó j av í t ó műhe lye 

VI., Kazár-utca 10. 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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

„ T E V E S 
dugattyú gyűrű k.olajlehú zógyű-
rük, zsirzőcsapszegek minden 
kivitelben. Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munkált és nyersszelepek, zsírzóprések. Nagy raktár! 
„Kér jen árjegyzéket." „Kér j en ár jegyzéke i . " 

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

B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r ű t 27. T e l . 295 -39 

MODERN 
k e v e s e t h a s z n á l t 

A U T Ó K 
n a g y 

v á l a s z t é k b a n 

CSEDMELy KÁROLY 
B u d a p e s t , V I I . , S i p - u . 3. ( Á r k á d - p a l o t a ) 

Autókarosszériák 
rendbehozását és 
ducozását jól és 
olcsón vállaljuk. 

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



.4 U TOMOBIL—MO TORS POR T—TURIZM US 

GRÁF & ST IFT 
automobilok vezérképviselete: 

KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
TELEFON : A U T O M AT A 867-75, 866-80 

Személyautomobilok 

2, 27a, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teherautomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

Ilii llll 

Átmeneti kábátok 
Esőkabátok 

116= és sár cipők 

1V, Váci-utca 9. sz. 

llll llll 

K é p v i s e l e t : KLEMENTZ ÉS TÁRSA, o k i . m é r n ö k , I V . , V á c i - u t c a 5 2 . s z . 

A Z A N (i O L 

CALTHORPE 
felülvezérelt m o l o i k e r é k p á r o k minősége, 
élettartama és gazdaságon fogyasztása utól-
érhetetlen. — Prospektus díjmentes. — Ulö-
nyös feltételek. — Állandó alkatrészraktár. 

t£ete foltos Cement 

D U N L O P 
páncé&oictot vegyenf 

Vezérképvise let SCHWEITZER JÓZSEF ES FIA Vezérképvise let 

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

Stádium Sajtóvállalat H.-T., Budapest, VI., Uózsa-utca 111. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 


