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Dacára a rettenetes útviszonyok-

nak , az a u t o m o b i l k a t e g ó r i á k 

abszolút győz-
tesei a kis 

TATBA 
a u t o m o b i l o k l e t t e k ! 

Az összes benevezett és beérkezett 

kocsi között csak Csekei József 

TATRA es Á d á a m 

u 

K á r ó i y TATRA 
érték el a kitűzött átlagsebességet! 

A t e a m d í j g y ő z t e s e ugyancsak a 

TÁTRA 
A TÁTRA-csapat tagjai: Csekei József, 

Ádám Károly és Toldi-Szabó Miklós 

Olvassa el a verseny lefolyását, ami 

bebizonyítja Önnek régi állításunkat, 

hogy a mai viszonyok mellett csak 

T Á T R A - a u t o m o b i l t vásárolhat ! 

Olcsó, üzembiztos, hegybíró, gyors, 

k i t ű n ő á t l a g t a r t ó ! 

G y á r t j a é s v e z é r k é p v i s e l i : 

„ U N I T A S " 
Automobi l ipar i és Kereskede lmi r t . 

G y í r : 

B u d a p e s t , V., Z á p o l y a - u l c a 13. sz. 
K i á l l í t á s i s z a l o n : 

B u d a p e s t , VI., N a g y m e z ö - u t c a 19. sz. 

Úrvezetők! Hölgyek! 

Viktória 
a u t ó s s z a k i s k o l a 

egyetlen az országban, ahol 

okleveles gépészmérnökök ta-

nítanak mindenkit egy én i-

leg, kívánsága szerinti idő-

ben. Vezetések legmodernebb 

autókon 300 kilométeres gya-

korlattal. Az autó mechanikai 

működése 5000 mtr. Filmen 

is csak itt nyer bemutatást. 

Tájékoztatót készséggel küld; 

Viktória 
a u 1 ó s sz a k i s k o 1 a 
Vörösmarty-u. 53. — Aut. 213-90. 
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= évek tapasztalatai alapián a legjobbat nyújtják. g k 

j B. S. A. í 
SAROLEA 

] P U C H f 
" m o t o r k e r é k p á r o k ! j 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

j ÜRBACH lÁSZLO L 
m BUDAPEST p 

= VI., Hunyady-tér 12. - Telefon: A. 116 28. W 

EVINRÜDE c s ó n a k -
m o t o r o k ! = . 

Ilii"" I I I I M I I M 



V. ÉVF. 8. S Z Á M 
fnssssms 
m ^ k l e 1930 MÁJUS 4. 

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 
Of f icial Fortnightly of 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 l u b 
| 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 

Felelős szerkesztő: 

D É V Á N I S T V Á N 
MEGJELENIK 
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35 schilling, Jugoszláviában évi 300 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei. 

HIVATALOS R É S Z 

A Magyar Touring Club vezetősége. Elnök: 
nagybudafai Vermes Gyula földbirtokos. Alel-
nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt-
ner Erv in műépítész. Végrehajtó-bizottság: 
Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén 
László és Harsányi Jenő oki. mérnök. Választott 
választmányi tagok: ifj. Csonka János mérnök, 
dr. Glósz Miklós min. titkár, Haag Dezső fő-
mérnök, dr. Hajós Imre, Harsányi Jenő oki. 
mérnök, Havas Jenő vezérigazgató, Kirschner 
Béla Autótaxi r.-t. igazgató, Korbuly Géza földbirtokos, 
dr. Kovács Sebestyén László, Lindner Ernő m. kir. fő-
mérnök, Pilaszanovich Antal ny. min. tanácsos és Sis-
sovich József Autótaxi r.-t. igazgató. Hatósági meg-
bízottak a Magyar Touring Club választmányában: 
Gömöry La iml 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 részéiről, 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 ál lamtitkár, Forster 
Gyula h. ál lamtitkár ós Markhot Jenő min. tanácsos a 
Kereskedelmi Minisztérium részéről, Magyary-Kossa 
József min. t i tkár a Pénzügyminisztérium részéről, 
Andrássy Sándor gróf v. b. t. t., mint a K M A C elnöke, 
Erődy-Harrach Tihamér orsz. képviselő, Ehrinann Kor-
nél, a Magyar Ruggyantaárugyár igazgatója, Ivány i 
Gusztáv százados, a MAC motorosztályának főtitkára, 
Kornfeld Pá l báró, Rassay Károly orsz. képviselő, Szi-
lágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Ká lmán tábor-
nok, a D A C elnöke, Vojnits Miklós báró orsz. kép-

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

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

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

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

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

raktára. Vezérképviselö: Balog Arthur oki. gépészmérnök 
„Kírjenirlegiztket" Budapest, V., Lipót-kőrút 27. Tel. 295-39 
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Magyarország. Budapest—Gyöngyös—Miskolc: Bu-
dapest határában rossz. Gödöllőig nagyon jó. Aszód 
előtt rossz. Javítás előtt álL Aszód—Hatvan nagyon jó. 
Hatvanr—Gyöngyös kezd romlani. Gyöngyöse-Mezőkö-
vesd nagyon jó. Mezőkövesd—Miskolc helyenként göd-
rös, de általában véve jó. Miskolc—Putnok: Sajószent-
péterig prima, Sajószentpéter után hídjavítás, onnan 
kb. 10 km. gyenge Sajókazáigi Ez az út javítás előtt 
áll. Dubicsánytó—Putnokig újra igen jó. Miskolc— 
Nyíregyháza: Szerencs körül gyenge, általában véve jó. 
Nyíregyháza—Kisvárda kitűnő. Kisvárda—Mándok ki-
tűnő. Kisvárda—Bercel után letérés, Pátroha felé ki-
tűnő. Nyíregyháza—Tiszabüd nagyon jó. Ebből az 
útból etérés, Tiszaeszlár—Rakamaz másodrendű. 
Helyenként nagyon hullámos. Budapest—Wien út-
vonal: Győr—Kisbér—Mór nagyon gödrös. Mór— 
Székesfehérvár általában véve jó. Mellékút Sár-
keresztes—Iszkaszentgyörgy jó. A Győr—Csorna-
útról letérés Lebeny felé, elég jó. Fertőszentmiklós— 
Eszterháza elég jó. Fertőszentmiklós—Lövő esőben na-
gyon rossz, kocsi farol. Lövő—Sopron általában véve 
jó. Sopronkövesd'—Nagylozs elég jó. Lövő—Ujkér— 
Iván rossz. Iváin—Simaság rossz. Iván—Csapod elég jó. 
Csapod1—Kapuvár rossz. Székesfehérvár—Veszprém: 
nagyon gödrös, rossz. Veszprém—Városlőd rossz. Az 
út helyenként javítás előtt. Városlőd—Bakonygyepes— 
Deveoser—Sümeg általában véve jó. Bakonygyepes— 
Ajka elég jó. Sümeg—Tapolca általában véve nagyon 
jó. Veszprém—Tapolca-vonal Zalapetendig, kisebb sza-
kaszokat kivéve, nagyon jó, onnan kevésbé jó. Tapolca 
—Lesenoeistvánd rossz. Tapolca—Keszthely részben na-
gyon jó, részben gödrös és javítás előtt áll. Keszthely— 
Balatonszentgyörgy még mindig nagyon rossz, gödrös. 
Keszthely—Nagykanizsa általában véve nagyon jó, de 

FORMÁBA SAJTOLT K A P C S O L Ó ÉS F É K B E T É T E K R E MINDEN TIPUSU 
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helyenként már gödrös. A Budapest—Tát—Komárom-
Győr—Oroszvár-szakaszon útépítési munkálatok foly-
nak. A javítások általában szórványosak. Itt-ott helyi 
közlekedés folyik. Ajánlatos az útvonal teljes elkerü-
lése. Magyaróvár—Hegyeshalom gödrös. Magyaróvár— 
Mosonszentjános rossz. Mosonszentjános—Osztrák határ 
—Panhagen—Osztrák határ—Eszterháza rossz. Sopron 
—Magyar határ kitűnő. Az osztrák rész rossz. A Szom-
bathely—soproni főútból letérés Porládonynál, Répce-
jánosfa—Iván rossz. Tatatóváros—Csákvár—Mór rész-
ben jó, részben rossz. 

Az Alpokban az újabb havazások nagyban hátráltat-
ják azt utak szabaddá tétele végett megkezdett munkálato-
kat. Az a csapadék, mely hazánkban a húsvéti ünnepek 
előtt és alatt leesett, az Alpokban csaknem mindenütt, 
még a legalacsonyabban fekvő völgyekben isi ihó alakjában 
hullott alá. A havazás/ oly nagy mértékű volt, ihogy egyes, 
a már forgalomnak átadott hegyi utak újra mély hó alá 
kerültek. Felső-Olaszországban pl. /Cortina d'Ampezzó-
ban 40 cm volt a hóimagasság. Természetesen a melegen 
sütő nap a mélyebben fekvő helyeken hamarosan elvitte 
a havat, de a magasabb régiókban erősen hátráltatja az 
utak szabaddá tételét, úgyannyira, hogy a hólánc ismét 
igen sok helyen aktuálissá vált. Figyelmeztetünk minden-
kit, aki Ausztriába, Tirolba, Felső-Olaszországba, Svájcba, 
avagy a Riviérára indul, hóláncot okvetlenül vigyen, magá-
val, mert a helyzet szinte napról-napra változik. 

Ausztria. Mélyen a hó alatt van még a Flexenpass, 
Arlberg, Katschberg, Turracherhöhe, Tauernpass, a Glock-
nerstrasse, a Loibplass. A többi útvonal az erős 
havazások folytán helyenként csak hóláncokkal jár-
ható. A jobbrahajtás Tirolban, Vorarlbergben és Salzburg 
nyugati részén életbelépett. Mindenki, aki Ausztria terüle-
tére lép, a határállomáson nyomtatott térképet kap, ahol 
a jobbra-, illetve halrahajtási zóna fel van tüntetve. Ugyan-
csak megjelent az Osztrák Touring Club kiadásában az új 
útállapot-térkép. Ezt is mindenki, aki Ausztria területére 
lép, a határállomáson megkapja. 

Svájc. A nagy hágókon való keresztüljutás ma még 
lehetetlen. Így zárva van a Grand St. Bemard, Simplon, 
Furka, Grimsel, Oberalp, Ofenpass, Umbrail, Bernina, 
Flüela, Julier, Bernardin, Lukmanier, Gotthard és a Splü-
gen. A többi magasabban fekvő útvonal, mint a Maloja-
pass a Brünig, a Schyn, valamint a Berner-Oberland útjai 
hóláncokkal járhatók. A Jura hómentes. A svájci vámható-
ságok személykocsik számára április 1—szeptember 30-ig 
naponta reggel 7—12 és délután 1—7 óráig állanak rendel-
kezésre. Aki a fenti idő előtt vagy utóbb, úgyszintén a déli 
szünetben óhajt átjutni a határon, az 5 frank díjat fizet. 
Svájc területén szintén nagy útjavítások folynak, tekin-
tettel azonban a sűrű úthálózatra, ezek nem okoznak na-
gyobb nehézséget és a használandó kerülőutak mindenütt 
kitűnően vannak jelezve. 

Olaszország. A szokatlan havazások itt okozták a leg-
nagyobb eltolódásokat. Olyan magas utak, amelyek mái-
hetek óta szabadok voltak, újra hó alá kerültek. Ugyancsak 
megakadtak a Jaufenpass szabaddátétele végett elkezdett 
munkálatok is. Ma még hó alatt áll a Pordoijoch, a Falza-
rego, a Rollepass, a Sella és a Gardena, valamint újra hó 
alá került a Karerpass is. Járhatatlan még a Stelvio, 
Gavia, valamint az olasz—francia átkelőhágók, mint a 
Petit St. Bernard, Mont Cenis, Mont Genevre, Col des 
Sestrieres. 

Franciaország. A Haute-Savoy, valamint a Pyreneu-
sok 2000 méteren felüli hágói még be vannak havazva. 
Június 1-je előtt olyan túrákat tervbe venni, amelyek eze-
ken a vidékeken vezetnek keresztül, még nem tanácsos. 
Általában, ha az ember egész biztos akar lenni, hogy sehol 
akadállyal nem találkozik, úgy július 1 előtt ne induljon 
az Alpesekbe. 
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IZudapesi-ICaialin 
Egy kis Semmering ízelítő — Jó a Vácra vezető út — 68 filléres kövezetvámért a világ legrosszabb 
kövezetje Vácon — Magánversenyek a keramiton — Egy kocsi, melynek hűtővize már a Katalin szer-

pentinjein is forrásnak indul 

Motorikus szempontból rettenetesen unalmas volit az 
idei húsvét. Az Automobil1—Motorsport—Turizmus hús-
véti triálja elmaradt, a híres mon-stoppokat elmosta az 
eső. Mint a rossz nyelvek mondják, a „nem engedélyezési" 
a lehető' legjobban jött a .rendezőknek, ímert a verseny bot-
rányba fúlt volna. Ugyanis a talajviszonyok oly rettene-
tesek voltak a többnapi eső folytán, hogy egyes szaka-
szokon tengelyig süppedtek volna a résztvevők. Kecske-
méten dirt-tracket rendeztek, emelt fordulókkal. Fából 
vaskarika. Néhányan a fővárosból lerándultak, de a leg-
többjét az esős idő idefönn tartotta. Végre húsvét 
hétfőn, mintha 

JSevünK 

az 
Üristen megszánta 
volna az autósokat, 
meg a motorosokat, 
kisütött a napocska. 
Hova lehet ilyenkor 
menni, ahol nincs 
sár és mégis lehet va-
lamit látni is. Sajnos, 
csak három út között 
áll a választás. Kisza-
ladunk Gödöllőre, 
vagy le Székesfehér-
vár felé, avagy Vác-
ra és fel a Katalinra. 
Ezúttal, mint legér-
dekesebbet, az utób-
bit választottuk. 

Néhány bará-
tommal felpakoltunk 
délután fél háromkor 
és nyugodt iramban, 
60—66 kilométeres 
sebességgel kiszalad-
tunk Újpesten át a 
híres alagi keramit-
ra. Száraz idő lévén, az út pompás volt. A fehér választó-
vonal, mely egy kis „külföldi" színt kölcsönzött az útvo-
nalnak, már eltűnt. Utánfestésről pedig nem gondoskodik 
senki. Ki is gondoljon? óriási hatásköri összeütközés 
lenne belőle. Sajnos, a pompás keramit csak Dunakeszi-
Alagig tart. Mintha csak a lóversenyzőknek készítették 
volna. Bár lenne egy lóversenypályánk az osztrák hatá-
ron. A keramiton való átfutáskor a Semmering jutott 
eszembe, a hosszú, Neunkircheni egyenessel. Ezen 
a kitűnő útszakaszon mintha minden ember elvesz-
tené a józan gondolkodását. Még a háborúelőtti őstraga-
csok akcelerátor pedálját is tövig nyomta a gazdája. A 
motorkerékpárosok privát versenyeket rendeztek egymás-
sal. Hála a rossz pénzügyi viszonyoknak, a pompás kera-
mit csak 8 kilométer hosszú és így a vad rohanásból ha-
marosan künn voltunk. A további rész Vácig szintén jó, 
bár csak bitumenes felületi kezelés. Egyes részein már 
hatalmas kátyúk és gödrök láthatók. Ezeket most kellene 
rendbe hozni, nem pediglen akkor, amikor már késő. A 
nagyobb kocsi nem igen érzi őket, de a xnotociklistának 
nem nyújtanak éppenséggel valami különös élve-
zetet. 

a reklámunk 

Pucli a legtökéletesebb motorkerékpár 

Vác előtt kellemetlen meglepetés! 68 fillér kövezet-
vám. Bár 68 fillér neim a világ, mégis bosszankodunk. A 
váciak legalább szerényebbek, ők nem akarnak egyszeri-
ben imilliárdosolk lenni, mint a székesfehérváriak. Ezzel 
szemben a kövezetjük éppen olyan, (mint 15 évvel ezelőtt. 
A társaságunkban levő egyik barátunk, aki iskoláit a hí-
res fegyházvárosban jártá annakidején, büszkén állapítja 
meg, hogy Vác 15 év alatt egy jottányit sem épült. Mi 
nem lévén ennyire verzáltak, csupán azt szögezzük le, 
hogy a kövezet rettenetes és éppen olyan, mint 9—10 év 
előtt, amikor ínég Wandereren és Puch TR-en merész-

kedtünk ki egyszer 
egy évben az ország-
útra. A Diadalkapu 
előtt és után a köve-
zet rettenetes álla-
potban van. Még a 
legpuhább rugózású 
amerikánerek is lé-
pést mennek előttünk, 
nem is szólva a sze-
gény motociklisták-
ról, akik karjukban 
merevgörcsöt kap-
tak. 

Vác után meg-
szűnik az úgyneve-
zett állandó jellegű 
burkolat és kezdődik 
a por, mindazonáltal 
az úttest elég jó ál-
lapotban van. Fel-
érünk a Katalinra, 
melynek három szer-
pentinje egy kis al-
pesi ízelítőt ad és 
gyakorlás szempont-

jából ímelegen ajánlható mindazoknak, akik először men-
nek hosszabb külföldi hegyi túrára. Odafönn megtelep-
szünk és nézzük a jövőket-menőket. Megállapítható, hogy 
hatalmas forgalom bonyolódik le ilyenkor ünnepnapon a 
Budapest—Balassagyarmat közötti útvonalon. Szinte per-
cenként mennek-jönnek kocsik, szóló- és oldalkocsis mo-
torkerékpárok. A szólógépeken csaknem mindenütt ott-
látjuk az utast. Gondtalanul, kedvesen bumliznak haza-
felé a szabadban jól eltöltött nap után. És ezektől 
akarja most egy szigorú főkapitányi rendelet megvonni 
ezt a kis szórakozást is, ebben' az amúgy is nem sok örö-
möt nyújtó, .nehéz időkben. 

Figyeljük az1 embereket. Érdekes megállapításra lehet 
jutni a vezetést illetőleg. A motorkerékpárosok mintha 
sokkalta biztosabban vennék a kanyarokat és általában 
sokkal nagyobb biztonságot és rutint mutatnak, mint az 
autóvezetők, akikről látszik, hogy 70—80 százalékuk csak 
amolyan vasárnapi kiránduló. Igen soknak halvány fo-
galma sincs a kanyarvételről, mások retteneteseket kap-
csolnak, a harmadik viszont abszolúte nem tudja kihasz-
nálni kocsijának erejét az emelkedésen és rendszerint 
vánszorog, mire felér, holott jó, gyakoriott kezekben bi-



4 .. ... AUTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 1930 május 4. 

zony igen flottan (kellene felfutni a Katalin emelkedésén. 
Egy szemre nagyon szép „tengerentúli" az emelkedés tete-
jén megáll. Véletlenül ott éri egy csúnya pneudefekt. 
Míg a soffőr a kereket cseréli, közelebb merészkedünk. 
Akkor látjuk, hogy forr az istenadta. A hűtő alsó részén 
csak úgy ömlik a forróvíz, mely utat keres, míg odafönn 
csak a sistergő hangok mutatják, hogy a hűtésre nem 
sok gondot fordított a konstruktőrje. Akit érdekel a do-
log, hogy mi volt az oka a hűtővíz forrásának, az érdek-
lődje meg a Bp. 23—696. számú luxuskocsi tulajdonosá-
tól. Minket nem érdekel, mi tudjuk! 

Egyébként igen szép és jól menő kocsik haladnak el 
táborunk előtt. Egész csomó kis kéthengeres Tátra, egy 
tömeg Steyr Type XI I . és Type XX., méltóságteljes 
Austro-Daimler ADR-ek, francia Talbot, Hotchkiss, egy 
2 literes Bugatti, majd egymásután két Morris, egy pár 
Citroen, töméntelen Fiat. Legtöbb a kis 509-es és 
520-as. Mindmegannyi kitűnően veszi az emelkedéseket. 
iMár messziről megismerni a Lancia-Lambdák tipikus 
hangját. Kisvártatva egy Mercedes-Benz Type Nürburg 
halad el mellettünk, méltóságának tudatában. A kisko-
'csik közül egy pár Hanomagot, új DKW-éket és Austi-
nokat látni időnként, valamint a kis Morris-Minort. 
Magosix-et aránylag keveset láttunk. Ugylátszik, kivesző-
ben van. Ugyanezt (mondhatjuk a WM-ről. Egyet láttunk 
Balassagyarmat felől, de őszintén szólva, nagyon sokáig, 
mert amíg a hosszú emelkedésen felmászott, jó pár perc 

telt el. Ugylátszik, a gazdájának nem volt sürgős dolga. 
Mi másban láttulk a lassúságot. 

Egyszóval egész csomó pompás európai kocsit lát-
tunk, köztük olyanokat is, amelyekről a legjobb akarat-
tal sem lehetett elmondani, hogy modern konstrukciók. 
Ennek dacára, úgy mentek, mintha Voronoff kezelte 
volna őket. Egy régi Fiat 501 úgy húzott fel a Katalin 
szerpentinjeire, mintha versenyt futna, míg ugyanakkor 
egy 6—8 éves Steyr 6 személlyel megrakodva szintén ví-
gan vette az emelkedést. Pedig mézetem szerint az elsők 
közül való volt. 

Már sötétedett, amikor elindultunk hazafelé. Vác 
előtt ismét 68 fillér kövezetvám. Ha legalább jó volna a 
kövezet, nem szólanánk semmit, de azért az agyonrázatá-
sért még fizetni is, ez már igazán (hallatlan dolog. Igazán 
ideje volna, ha a belügyminiszter úr egy kissé belenézne 
ezeknelk a kövezetvámot szedő vidéki városoknak a ház-
tartásába. Vác városa a háború óta szedi a kövezetvámot 
és ezalatt javítani semmit sem javított, tehát a kövezet-
vámpénzeket nem arra használja fel, amire szedi. Lassan 
hazaértünk. Egész kellemes kis út volt. Mehetnénk így 
minden vasárnap más irányban. Igen, ha lehetne. De 
hová? Marad Gödöllő, Székesfehérvár, és kész. Az ösz-
szes többi irányba vezető utak egytől-egyik pocsék ál-
lapotban vannak, ha ugyan nincsenek lezárva. No, de 
reméljük a legjobbat! 

Hogyan vezessünk túrán? 
Tanácsok, amelyek megtagadása lehetővé teszi a balesetek elkerülését. — Balesetalkalmak, amelyekre a 
legtöbb vezető nem is gondol. — Milyen hajtási szabályok, szokásuk stb. dívnak az egyes európai orszá-

gokban. 

nikát termelt ki. amely Magyarországon kívül általában 
nem használatos. Míg ugyanis idehaza a hosszú egyene-
sek, messziről látható kanyarok és kis országúti forga-
lom gyors és kevesebb figyelmet igénylő vezetést tételez 
fel, addig Ausztria, Svájc, Olaszország stb. kanyargós, 
keskeny útjai, nagy gépjárműforgalmukkal már sokkal 
nehezebb feladat elé állítják a vezetőt. Magyarországon 
szinte szokássá vált a kanyarok vágása, a beláthatatlan 
bukkanókra /az út kellős közepén való gyors felrohanás 
stb. és csupán a kis forgalomnak tudható be, hogy egye-
sek éveken keresztül vezetnek így, ennélfogva biztos és 
jó vezetők hírében állanak és csak azután történik meg 
velük a (már régen megérdemelt baleset. De másképp áll 
a dolog, ha kissé beljebb kerülünk olyan országba, mely-
nek fejlett autós életeivan. A beláthatatlan kanyarokból 
csak úgy ugranak elő a különböző gépjármüvek és az 
első néhány kilométer után már önmagunktól is rájö-
vünk, hogy itt két eset lehetséges: vagy abszolúte szabá-
lyosan és meggondolt óvatossággal , vezetünk vagy — 
összeütközünk! „Hát majd vigyázok", mondja ilyenkor 
a bölcs túrázó és azt hiszi, hogy ezzel minden rendben 
van. Hát nem egészen így áll a dolog. Vigyázni (minden-
esetre nem árt, de hol és ,mikor vigyázni, ez itt a kér-
dés? /Éppen ezért vesszük sorra az egyes balesetalkal-
makat, az egyszerűbbeket és a „ravaszabbakat" egy-
aránt. 

Az első feltétel egy ország határának átlépésekor, 
hogy ismerjük az ott kötelező hajtási szabályokat. Saj-
nos, még mindig nem egységes az oldalbetartás Európá-
ban és ;így több országon keresztülvezető túrán bizony 
többízben kell a hajtási irányt [változtatnunk. A kül-
földre igyekvők legnagyobb irésze éppen ettől az ú. n. 
oldalbetartástól fél. önkéntelenül arra gondol ilyenkor 

A külföldi autó- és motorkerékpárutazás, minden 
motorturista álma, bizony frneglehetősen költséges dolog. 
Vannak, akik évekkel előre készülnek egy-egy ilyen útra, 
mely azután, ha szépen sikerült, feledhetetlen emlék 
marad az élet végéig. Két dolog van csupán, amely egy 
szépen megtervezett utat elronthat. Az egyik a igép-
defekt, a másik a baleset. A gépdefekt az automobil és 
motorkerékpár mai tökéletességi foka mellett aránylag 
ritka, különösen, ha megfelelő gonddal készítjük elő a 
nagy útra;'a gépet. A balesetek — ha könnyű kimenete-
lűek isi — gyakrabbak. Hibás bennük az esetek 90 száza-
lékában a vezető. (Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy 
ilyen nagy százalékarányban ő az okozó fél, hanem csak 
annyit, hogy nagyobb figyelemmel, sokszor nagyobb tu-
dással való vezetés esetén elkerülhetők lettek volna. Már 
itt meg óhajtjuk jegyezni, hogy egyáltalában nem szük-
séges valakinek kitűnő (vezetőnek lenni, hogy nagyobb 
külföldi útra vállalkozzék. Egy esetleg rövidlátó, idő-
sebb vezető, aki óvatos és ismeri a balesetalkalmakat, 
biztosabban vezet, mint sok ifjú, aki tapasztalatok hí-
ján, minden ügyessége dacára jobban van kitéve a sze-
rencsétlenség veszélyének. 

Jelen cikkünkben néhány tanáccsal óhajtunk szol-
gálni azok számára, akik először akarnak nekivágni na-
gyobb útnak. Bizonyos azonban, hogy gyakorlottabb veze-
tőknek sem 'árt átfutni ezeket a sorokat, emlékezetük 
felfrissítése céljából. 

Mindenekelőtt azzal kell tisztába jönnünk, hogy ná-
lunk Magyarországon egyrészt nincsen az országúton 
gépjárműforgalom, másrészt az ország lapályos és így 
területének legnagyobb részén átlag igen ritkák a kül-
földön minduntalan előforduló beláthatatlan útrészletek. 
Ez a két tény bizonyos tekintetben olyan vezetési tech-
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mindenki, hogy vájjon mi lesz, ha egy hirtelen felbuk-
kanó másik autó vagy motorkerékpárnak a helytelen ol-
dalra találnék'kitérni? Megnyugtatjuk az illetőket, hogy 
ez aránylag ritka eset. Lévén a helyes oldal betartása a 
legnagyobb gond az első időben, a vezető erre ügyel a 
legjobban, szinte az képezi igyekvésének egyetlen tár-
gyát, hogy a megfelelő oldalt betartsa. Vannak azonban 
esetek, amikor könnyű a helyes oldalt eltéveszteni. Ezek 
akkor fordulnak elő,, amikor a vezető figyelmét valami 
elvonja. így rövid megállások, benzintöltések vagy tér-
képnézés után, amikor a vezető szinte figyelmetlenül, a 
jól megszokott és beidegzett kéz- és lábmozdulatokkal 
elindítja gépét és esze közben azon jár, hogy nem ha-
gyott-e el valamit, vagy hogy merre kell majd letérni az 
útról, ilyenkor fordul elő leggyakrabban, hogy önkénte-
lenül is a szabálytalan oldalra hajt, kiesve a folytonos fi-
gyelésből, amely eddig megakadályozta ezt a tévedést. 
Ha pedig a vezető annyira szórakozott, hogy a helyes 
oldal betartásának olyannnyira egyszerű dolga komoly 
nehézséget okoz, akkor legjobb, ha a mellette ülő utas 
folytonosan figyelmezteti rá. Általában 1 mondhatjuk, 
hogy a megszokottól eltérő oldalon való hajtás nem 
probléma, nem kell belőle túl nagy kázust csinálni, mert 
hem fog kellemetlenséget és gondot okozni, hacsak 
egy kissé is figyelünk rá. 

A beláthatatlan utak, bukkanok és kanyarok külö-
nös gondot igényelnek. Mint mondottuk, Magyarorszá-
gon ez nem okoz tnehezséget egyrészt, mert ilyen útrész-
letek ritkák, másrészt, mert. sajnos, gépjárműforgalmunk 
kicsi lévén, a vezető apróbb-nagyobb szabálytalanságo-
kat hosszabb időn keresztül (megfelelő szerencsével) 
büntetlenül gyakorolhat. Nem így van ez külföldön, ahol 
az országút forgalma sokszorosan meghaladja az itte-
niét. A bukkanók ezért mindenkor a legnagyobb figye-
lemmel abszolválandók. Gyorsan felrohanni az ú t köze-
pére életveszélyes, mert nem tudhatjuk, hogy nem jön-e 
a másik oldalról ugyanolyan sebességgel egy másik gép-
jármű. Még a szigorúan a szabályos oldalon vett buk-
kanó ís veszélyes gyors tempóban, mert megesik, hogy 
a mi oldalunkon haladó szekér lehetetlenné teszi az ol-
dal betartását, fékezésre pedig nem lévén idő, !100 száza-
lékos egymásbamenést produkálhatunk. Hogy i épeszű 
vezető ilyen helyeken /nem előz, ezt mondani is feles-
leges. (Az'előzés is 'igényel figyelmet. Csak akkor előz-
zünk, Iha biztosak vagyunk afelől, hogy az előzendő 
jármű jelzésünket észrevette. Kultúrember rajtaütés-
szerű 'előzéseket nem produkál, ennek helye legfeljebb 
automobilversenyeken van. /Ne tévesszen meg bennünket 
az sem, hogy külföldön a lovak általában nent vadulósak, 
mert (megesik, hogy 100 mem vadul, Ide a 101-ik igen, 
amint az már megtörtént és akkor a tapasztalatlan've-
zető, aki azt hiszi, hogy minden külföldi ló mellett el 
lehet menni 3 centire nyitott kipuffogóval, alaposan 
csalódik. Ne feledjük: az automobil és motorkerékpár 
világában a csalódások általában igen költségesek "és 
sokszor fizikai fájdalommal járnak. Igen helytelen és 
vezetői tapasztalatlanságra'valló az a módszer, amelyet 
némely tág lelkiismeretű kezdő követ, amikor a belátha-
tatlan kanyarokat, bukkanókat stb. gyorsan,1 sokszor 
szabálytalanul, ^de hatalmas kürtölés közben Veszi és 
azt hiszi, hogy ezzel minden rendben van. Éppen ellen-
kezőleg, semmi sincs trendben, mert a hang nem véd az 
összeütközés ellen ((először, másodszor a jelzést a zugó 
motorok miatt nem hallani lelég messzire sem és har-
madszor még az a hátránya 'is megvan ennek a módszer-
nek, hogy elnyomja a szemben jövő jármű jelzését. Ha 

azután |az összeütközés sikerül, az ilyen vezetőnek egy-
általában nincsen semmi méltatlankodni valója. 

Az előzésekkel kapcsolatban még egy fontos alkal-
mat (kell megemlítenünk, amely figyelmen kívül hagyva 
egyike a legsúlyosabb balesetalkalmaknak. Ez akkor 
adódik elő, amikor egy esetleges hosszú egyenes (Észak-
'Olaszország, Németország, Franciaország) alkalmat ad 
a jóiftalaj és az út szélessége (folytán igen magas sebes-
ségekre. Tegyük fel, hogy a távolban egy vagy 
két kocsi halad egymás mellett. Elhatározzuk, hogy 
ezeket előzni fogjuk, mégpedig mielőtt a szembe-
jövő — de még nagyon messze levő — auto-
mobil melléjük kerülhetne. Mármost sokszor meg-
esik, hogy éppen akkor kerülünk az előzendő Jcocsi mellé, 
amikor a szembejövő jármű és ilyenkor csak a véletle-
nen múlik, (elég széles (út, keskeny kocsik, stb.) hogy 
össze nem futunk. Ennek a jelenségnek oka az, hogy a 
szembejövő jármű sebességét nehéz megbecsülni, még 
nehezebb a mienkhez viszonyítani, illetve majdnem le-
hetetlen kiszámítani, hogy mikor kerül az előzendő jár-
művek mellé. A veszélyt!fokozza az a tény, hogy a szem-
bejövő jogosságának tudatában nem lassít (5 halad 
ugyanis a szabályos oldalon) és így mi már csak azt 
vesszük észre, hogy bizony vége mindennek'— összeüt-
közünk. Aki volt már hasonló rettenetes helyzetben, kel-
lően'tudja méltányolni azt. Ezért különös figyelem 'for-
dítandó az ilyen helyzetekre és inkább lassítsunk, el-
tűrve utasainktól néhány szellemességet a szemmérté-
künkre vonatkozólag, semminthogy súlyos balesetnek 
legyünk'okozói. A fordulóban való előzésről nincs mit 
szólanunk. Fordulóban intelligens ember nem előz. Aki 
mégis előz, nincs felelősségérzetének tudatában, nem 
való tehát ikezébe jármű kormánya. 

Az előzésre vonatkozó szabályok nincsenek még 
azonban teljesen kimerítve. Külföldön, különösen Olasz-
ország-, (Franciaország-\és Hollandiában, igen nagy sze-
retetnek örvend a kerékpár, az illető vidék apraja-
nagyja, fiatal-öregje azon közlekedik. A'kerékpáros szá-
mára imindig írendkívül kellemetlen, ha gépjármű hirte-
len és közel előzi. Sokszor megtörténhetik, hogy ez 
annyira megijeszti, hogy elesik gépével és komolyan 
megsérül. Akik bicikliztek fiatalkorukban, azok úgyis 
tudják, hogy mekkora kíméletet [igényel a motorzörejhes 
nem szokott labilis kerékpáros, akik pedig sohasem űz-
ték ezt a sportot, higyjék el nekünk, hogy ez úgy van, 
amint mondjuk. 

Sok szerencsétlenségnek volt már okozója a por is, 
részben kapcsolatban az előzésekkel. Ha előttünk haladd 
járművet akarunk előzni és az nagy port ver, olyan 
sűrűt, amelyen nem vagyunk képesek átlátni, akkor az 
előzést sohasem kockáztassuk. \ Ne biztassuk magunkat 
azzal, hogy csak néhány pillanatig tart míg átjutunk az 
átláthatatlan portengeren, mert már igen gyakran meg-
esett, hogy hirtelen szembejövő jármű bukkant elénk, 
amelynek kikerülésére ilyenkor már nem yolt idő. Le-
hetséges továbbá, hogy előzés közben a sűrű portól nem 
veszünk észre valmilyen akadályt, (motorkerékpárok, 
különösen szólógépen, rámehetnek esetleg egy nagy 
kőre vagy bukkanóra), fordulót, vasútátjárót és éppen ez 
okozza vesztünket. Az előzés nem presztízskérdés. Szám-
talanszor okozott már szerencsétlenséget az előzni 
akaró túlzásból fakadt meggondolatlansága, aki minden-
áron Imeg akarta előzni az előtte haladó járművet és 
hevességében nem vette számításba, hogy esetleg for-
duló stb. van előtte. Ehhez jjárul sok esetben az előzendő 
neveletlensége, aki, amikor meglátja, hogy előzni akar-
ják, minden ok és magyarázat nélkül gyorsít, noha ad-
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dig lassabban ment. Az ilyen rögtönzött országúti ver-
senyek mindig kerülendők, mert amíg a helyi viszonyok-
kal ismerős külföldi vállalhatja egy ilyen mulatságnak 
kockázatát, addig a túrán levő idegen esetleg hatalma-
san ráf izeti 

Ezek voltak röviden felsorolva azok az alkalmak, 
amelyek leggyakrabban idéznek elő baleseteket. Mint-
hogy gyakoriak, eléggé ismertek is és így gyakorlottabb 
vezetők számára nem mondottunk újat. Most felsorolunk 
még néhány ritkább esetet, amelyek közül némelyik ta-
lán csak igen kevésszer történt meg, de megtörténhetik 
és ezért érdemes figyelembe venni. 

Több veszélyes helyzetet idéztek elő már azok a 
lelkiismeretlen, különösen teherautó- és autóbuszveze-
tők, akik jelzés nélkül fordultak be utcába vagy mellék-
útra. Ezek közül is a\legveszélyesebbek azok, akik, hogy 
a fordulás íve megfelelően kijöjjön, először az ellenkező 
oldalra kormányozzák járművüket és amikor a mögöt-
tük jövő éppen előzni próbálja, hirtelenül és természe-
tesen jelzés nélkül befordulnak előtte. Ezért sohasem 
vegyük készpénznek, amikor az előttünk lévő látszólag 
bizonyos irányba akar befordulni, mert könnyen lehet-
séges, hogy a kormánynál könnyelmű és lelkiismeretlen 
vezető ül, aki nem törődve önmagán kívül senkivel, a 
fent leírt fordulást produkálja. 

Különös veszélyt jelentenek továbbá azok a teher-
kocsik, amelyek hosszú, hátul kiálló szálfákkal vagy do-
rongokkal vannak megrakva. Az előző autós vagy motor-
kerékpáros ugyanis a távlat miatt nem veszi észre, hogy 
a kocsi a kiálló rakomány miatt hosszabb, mint amilyen-
nek látszik és ezáltal könnyen megeshetik, hogy belesza-
lad a dorongokba. Veszélyt jelentenek az .ilyen kocsik 
akkor is, ha befordulnak, mert ilyenkor a kiálló rako-
mány elzárja az utat. 

A vasútsorompók okozzák aránylag a legsúlyosabb 
baleseteket. A vasúti (átjáróknál évenként történő nagy-
számú katasztrófák elhárítására egyetlen módszert is-
merünk. Önállósítsuk magunkat a vasúttól. A ivasút tart 
egy kezelőt vagy az állomáson, vagy az átjárónál, aki, 
ha a megfelelő jelzést megkapta, leereszti a sorompót. 
Felesleges felsorolnunk azokat az okokat, melyek a ré-
szegségen és feledékenységen kívül közrejátszódhatnak 
azirányban, hogy a sorompó ne legyen leeresztve, ami-
kor a vonat átrobog. Ezért önállósítva magunkat, kivé-
tel nélkül mindig csak azután menjünk át a vasúti sín-
párokon. miután körülnézéssel meggyőződtünk róla, 
hogy(vonat nem jön. A vasútsorompó az egyetlen hely, 
ahol átlagvezető másra bízza magát, t. i. a vasúti őrre, ez-
zel szemben a körültekintő vezető itt is önmaga cselek-
szik és győződik meg róla, vájjon szabad-e az átjárás ? 
Olyan sürgős dolgunk nem ilehet, hogy erről meg ne 
igyőződjünk. Jó gyakorlat ez egyébként már abból az ok-
ból is, ,mert külföldön igen sok helyen dívik az ú , n. 
„őrizetlen vasútátjáró", ahol megfelelő jelzések helyet-
tesítik a sorompót és ahol az átkelésnél mindenki ön-
maga vigyáz sajátmagára. Hogy a leereszkedő sorompó 
alatt még átsuranni akaró vezetők milyen sorsra jutnak, 
azt eléggé érzékeltették a különböző amerikai burleszk-
filmek, ahol az egyik vonat elviszi a kocsi elejét, a má-
sik a hátul ját és a végén csak a vezetőülés marad meg, 
rajta a kormos vezetővel, aki kezében szorongatja /a kor-
mánykereket. 

Különös figyelmet igényelnek a sorompók és vasút-
átjárók éjjel, mert kivilágításukkal -mindig baj van. Itt 
általában két eset lehetséges: vagy nincsenek kivilágítva 
vagy ki vannak, de úgy, hogy azt nem lehet észrevenni. 
Az autós és motoros szempontjából ez mindegy, mert ha 

nem veszi észre idejében a sorompót, (az eredmény mind-
két esetben azonos. 

Végül néhány tanács a vezetőre és utasokra vonat-
kozólag. Általában csak addig vezessünk, amíg nem va-
gyunk kimondottan fáradtak. -Ideges, izgulékony 'han-
gulat, veszekedési hajlam azt jelenti, hogy idegileg ki-
merültünk, hagyjuk tehát abba, 'jmielőtt baj történnék. 
Sohasem ragaszkodjunk mindenáron egy kitűzött etapp 
betartásához. A „Megmondtam, hogy ma ide és ide 
érünk" és hasonló kijelentések megtételénél csak azok 
megtartása nagyobb könnyelműség,; ha a vezető már 
érzi, hogy; fáradt. Úgyszintén helytelen a defektek javí-
tása után rendszerint forszírozott 'iram, hogy „Behoz-
zuk" a késést. Ezekben az esetekben történnek leggyak-
rabban balesetek. A3ó utas nem zavarja >a vezetőt. Nyilt 
úton, belátható terepen nem túl élénk, időnkénti beszéd 
nem zavarja a gyakorlott vezetőt, a (fontos itt az, hogy 
a vezető figyelme ne a beszélgetésen, hanem a vezeté-
sen legyen. Hogy ez így van, 'azt abból tudhatjuk meg, 
hogy adott alkalomkor, amikor egy váratlan akadály me-
rül fel, a beszélgető vezető nem rezzen össze vagy kapja 
el a kormányt, hanem paríroz, mintha misem történt 
volna. Egyszóval, amikor kellett, azonnal ki tudta kap-
csolni a beszédet és figyelmét összpontosította a veze-
tésre, amin annak túlnyomórésze amúgyis már volt. Igen 
helytelen és a legnagyobb mértékben zavarólag hat a 
vezetőre minden váratlan kiáltás vagy hadonászás, eset-
leg lökdösés az utas részéről, amit egy jó utas egyáltalá-
ban soha sem fog megtenni. Ha a vezető álmos és vala-
milyen oknál fogva vezetnie mégis kell, akkor nem árt, 
ha az utassal beszélget, mert ezáltal ment marad a 
vezetésközbeni elalvás veszélyétől. 

i(Folyt. köv.) 

A Hungária Automobil Club 
túraútja 1930 április 14—22 

A Hungária Automobil Clubnak, dacára a rettene-
tesen nyomasztó gazdasági helyzetnek, sikerült meg-
rendezni a húsvéti ünnepek alatt a már múlt évben 
tervbevett Budapest—páduai túráját. A túraúton 22 
kocsi és 7 motorkerékpár vett részt, akik közül csupán 
két solista volt kénytelen kiválni az első napok áprilisi 
időjárása következtében. A Hungária Automobil Clubot 
határozottan megilleti minden dicséret. Maga az a kö-
rülmény, hogy létre tudta hozni a túrát, a jelenlegi vi-
szonyok között, amivel az utóbbi időkben mások is pró-
bálkoztak. de sikertelenül, erős alapokon nyugvó egye-
sülésre mutat, ahol nemcsak sportszeretet, hazafias ér-
zés, de áldozatkészség is van. Mert őszintén szólva, azt 
a legkevésbé mondhatjuk el, hogy áprilisban, esőben, 
hóban valaki passzióból fog túrázni menni. I t t inkább 
a magyar becsületről és presztízskérdésről volt szó. A 
túraút, mint annak hivatalos jelentéséből kitűnik, ha-
talmas propagandaértékkel bírt. A HAC-ot mindenütt 
barátsággal és vendégszeretettel fogadták, ami nemcsak 
az egyesületnek, de a magyaroknak is szólott. Különö-
sen Olaszországban volt meleg a fogadtatás, ahol a ma-
gyarokat minden jóval ehalmozták. A túraút végcélja 
Pádua volt, amelyet a résztvevők Grác—Villach—Udi-
nén keresztül értek el, míg visszafelé a Predilhágót, 
Klagenfurtot, a Semmeringet és Wient is érintették. 
Sajnos, a kellemetlen áprilisi időjárás sokat lerontott, 
mindazonáltal a hazaérkezők a leglelkesebben beszél-
nek az egész kirándulásról. Mint hírlik, a HAC vezető-
sége az olaszokkal a jövő esztendőre egy komoly olasz-
magyar túraút alapját fektette le, ami mindenesetre 
egy újabb eredményt fog jelenteni szépen fejlődő auto-
mobilsportunknak. 
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A lARGA-FCORiO 
Május 4-én futják Szicíliában a 108 kilométeres 

Madoriia-Circuiten az esztendő egyik legklassziku-
sabb sebességi versenyét, a Targa-Florio-t. A háború 
után először 1919-ben futották ezen a körön a Targát 
és tulajdonképen itt kezdődik a versenynek igazi jelen-
tősége.) 1925-ig 4 kör, attól kezdve 5 kör volt a befutandó 
távolság. A Targa-győzelmek ezóta a következőképen 
oszlanak meg: 

Távolság i kör, 132 km. 
1919. André Boillot (Peugeot) 7:51:00 
1920. Meregalli (Nazzaro) 8:27:23 
1921. Masetti Giulio grófi" (Fiat) 7:25:06 
1922. Masetti Giulio gróff (Mercedes) 6:50:50 63.910 km. 
1923. Ugo Sivoccit (Alfa-Romeo) 7:18:00 59.148 km. 
1924. Werner Christian (Mercedes) 6:32:37 66.220 km. 

Távolság 5 kör, 5i0 km. 

1925. Meo Costantini (Bugatti) 7:32:27.4 71.610 km. 
1926. Meo Costantini (Bugatti) 7:20:44 73.500 km. 
1927. Emilio Materassif (Bugatti) 7:35:55.4 71.790 km. 
1928. Albert Divó (Bugatti 7:20:56.6 73.470 km. 
1929. Albert Divó (Bugatti) 7:15:45 74.366 km. 

Mint a fentiekből láthatjuk, a klasszikus versenyt ti-
zenegyszer futották la a világháború után a (a háború-
előtti Targákról és Coppákról ezúttal nincs szó) és ebből 
a 11 küzdelemből csupán háromszor sikerült olasz gyár-
nak győzni, a többi 8 esetben a Peugeot, a Mercedes és 
végül sorrendben ötször a Bugatti vitte el a pálmát. 
Már a mult évben tudott dolog volt, hogy Mussolini ki-
adta a jelszót: A Targa-Florio-nak olasz kézben kell 
maradni, ennek dacára az Alfa-Romeók, bár legjobbjai-
kat vitték a küzdelembe, a Bugatti-vezetők győzelmi 
sorozatát megállítani nem tudták. Ez évben folytatódik 
a harc. de ezúttal már nemcsak az Alfák, hanem az ál-
lami támogatás mellett versenyző Maseratik is minden 
erejükkel offenzívába lépnek. A 4 Bugatti-vezető: 
Divó, Williams. Chiron és Dreyfus ellen az olasz veze-
tők elitje veszi fel a versenyt. A Maseratik és Alfa-Ro-
meók volánjánál Campari, Varzi, Nuvolari, Bor-
zacchini, Ghersi. Minoia, Maserati, Maggi gróf, Arcan-
goli és mások fognak ülni. Hiányozni csak szegény 
Brilli-Peri gróf fog, aki a nemes versenyt csak a távol-
ról fogja szemlélni, onnan a magasságból, ahol a volán 
halhatatlanjai trónolnak. Természetesen rajtuk kívül 
még a gyáron kívüli vezetők egész raja fog indulni. Sőt 
hír van Stuck (Austro-Daimler) és Junekné (Bugatti) 
starthozálláshoz is. Bár minden évben azt szoktuk 
mondani, hogy ilyen Targa-Florio még nem volt, 
ezúttal ez a mondás tényleg nagyon is helyénvaló. A 
szakavatottak azt mondják, hogy bár az olaszok gépei 
erősen javulnak, a Bugattit ezidén még a Targában 
megverni nem lehet. Nagyon nehéz jóslásokba bocsát-
kozni. Az Alfák kolosszális gyorsak lettek és bár hen-
gerűrtartalmuk (1750 kcm.) kisebb, mint a Bugattiké, a 
Coppa Mille Migliában mutatott teljesítményük nagyon 
a favoritok közé emelik őket. A Maseratik nézetünk sze-
rint hosszúak és vezetőik túlmerészek és gyorsak. A 
Tíirga-Florio megnyeréséhez nyugodt idegek, óriási 
gép- és pályaismeret kell. Ttt Campari, Divó, Minoia a 
nagy legények. Lehet azonban, hogy ezúttal a vad me-
nők, mint Borzacchini, Chiron, Varzi és Nuvolari lesz-
nek a frontban. Május 4-én este már tudni fogjuk, sőt 
akinek rádiója van és tudja Olaszországot fogni, az 
már előbb is fogja tudni, ki nyerte Florio lovag hatal-
mas pajzsát és a vele járó 100.000 lírát. 

A baromfi - , ga lamb- és nyúltenyésztök legkedveltebb szaklapja 

B Aprófósxág 
Szerkesztőség és k iadóhivatal : Budapest X. ker., Tenyész&llatvásártelep 

• TURIZMUS m 
Herskovits Ignác, a Skoda-művek budapesti képvi-

seletének igazgatója, a közelmúlt napokban többezer 
kilométeres nagyobb utat tett meg Észak-Magyarorszá-
gon, valamint Erdélyben. Alkalmunk volt vele hosz-
szabb beszélgetést folytatni és a következő érdekes ada-
tokat feljegyezni: — Elszomorító, hogy milyen kevés 
gépjármű közlekedik a magyar utakon. Néha 50—100 
kilométert is mentem, anélkül, hogy valamilyen gén-
járművel találkoztam volna. Ezzel szemben a megszál-
lott területen legalább óriási autóbuszforgalmat lehet 
látni. Kuriózumként megjegyzem, hogy például Hajdú-
böszörményben, mely egy 35.000 főt számláló alföldi 
város, nincs egyetlen magánkézben lévő személyautó 
sem. Volt három bérautó, de ezek közül egyik már 
tönkrement és ma a másik kettő még úgy, ahogy vege-
tál. Az északmagyar utak közül Szabolcsban kitűnőek 
az utak, ugyanez mondható csonka Szatmárról lis, de 
már Borsodban nagyon rossz utakkal találkoztam. Ezzel 
szemben Erdélyben rettenetes utakat lehet látni. Egy-
némelyike szinte teljesen alkalmatlan a gépjármű-
közlekedésre. Mintha csak készakarva hanyagolnák el 
az utakat a határ közelében. Beljebb már jobbak az'utak, 
de itt is messze vannak a békebelitől. A hidak annyira 
el vannak hanyagolva, hogy az ember nagyon meggon-
dolja, mielőtt ráhajt. Drágább autót alig látni. Legtöbb 
az aránylag olcsó Ford és Chevrolet. Az emberek azt 
mondják, hogy a többi is énpen olyan hamar tönkre-
megy és ez legalább blcsó. Érdekes, hogy az a megálla-
pítás, hogy ott vannak a legrosszabb utak, ahol vámo-
kat szednek, már köztudatba ment. Hatvanban, Gyön-
gyösön, Egerben pocsék a kövezet, dacára a 68 filléres 
kövezetvámnak. Egerben és Gyöngyösön akkora lyukak 
vannak az aszfaltban, hogy a kerék csaknem féltenge-
l.vig tűnik iel bennük. Vezet azonban Tokai, ahol a híd-
vámmal együtt 1 pengő 14 fillért kell fizetni. Ezzel 
szemben Tokaj kövezete talán még a vácinál is rette-
netesebb és megközelíti a székesfehérvárit,, a Siófok 
felé való kimenetnél. — Eddig Herskovits Ignác igaz-
gató szavai, amelyekhez mi is fűzünk néhány, már 
agyoncsépelt mondatocskát. Igazán csodáljuk, hogv a 
belügyminisztérium, valamint a kereskedelmi miniszter 
úr szó nélkül hagyja 1 ezeket a kövezetvámszedéseket,. 
Mert ha tényleg a kövezetjavításra lenne a pénz fel-
használva, úgy hagyján. Sok kicsiből sok lesz: az ember 
nem érzi meg annyira és legalább egyszer ió lesz az út. 
így azonban ge pénz, se posztó. Utóvégre jfizetünk elég 
adót, azt igazán nem lehet megkívánni, hogy az ember 
olyan városok létfenntartásához iis hozzájáruljon, ame-
lyekhez igazán semmi köze sincsen. (A szerk.) 

Óriási sikerrel teárult a húsvéti ünnepek után az 

első Magyarországon rendezett Alpin-kiállítás. Az Er-

zsébet-téri Nemzeti Szalon összes helyiségei, valamint 

a Szalonnal szemben lévő pótkiállítási csarnok teljesen 

megteltek a világhírű alpesi ífestők remekeivel. Minket, 

automobilistákat, különösen azért érdekelt a kiállítás, 

mert igen sok ismert helyet fedeztünk fel a képek kö-

zött, amelyeket alpesi túráink alatt sikerült megismerni, 

ph****" 

Kitűnő állapotban levő 

Amilcar Grand Sport 
eladó. Érdeklődni telefonon: Aut. 555 — 59. 
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Rakovszky Iván volt belügyminiszter, jelenleg a Városi 
Közmunkák Tanácsának elnöke, akit a Magyar Touring 
Club díszelnökévé választott. Rakovszky Iván az automo-
bilizmus lelkes híve, akinek bekapcsolódása a Magyar Tou-
rung Club életébe csak jó hatással lehet az automobiliz-

musra és az idegenforgalomra. 

A kiállításról bátran elmondhatjuk, hogy kitűnően sike-
rült, a célt száz százalékban szolgálta és nemcsak óriási 
propagandaereje volt, hanem idegenforgalmi szempont-
ból is jelentós sikert hozott. Egyébként a kiállítást 
egyik autós barátunk, Romeiser László, a kiváló isíelő és 
alpinista hozta létre. Ő volt a kezdeményező és a kivi-
telben is őt illette meg az oroszlánrész. Természetesen 
a Nemzeti Szalon egész vezetősége, valamint igen sok 
magyar hegybarát támogatta őt nemes munkájában, 
amihez őszintén gratulálunk. 

Drágák a vidéki szállodák. Három vidéki szálloda 
számlája fekszik előttünk. Miskolc, Debrecen és Nyír-
egyháza. Az is megállapítható, hogy már a magyar 
szállodások is eltanulták az olaszoktól a felírást. Deb-
recenben, az Arany Bikában egy éjjel 7.38 P, Nyíregy-
házán, a Koronában 6.34 és Miskolcon, a Koronában 
6.60 P. Kicsit sok. A fenti számok nagyobbak, mint az 
osztrák és svájci hasonrangú hotelek árai. Fix hotel-
árakat, plus 10 százalék kiszolgálást. Meg kell szün-
tetni a borravalórendszert, ami esetleg még 1—2 P-vel 
emeli a számlát. Ajánljuk a fenti körülményt a magyaror-
szági szállodások egyesületének figyelmébe. Külföldön 
már mindenütt ott látjuk a „Service 10%"-ot és így min-
denki mentesítve van mindennemű más i kiadástól. Az 
eltávozásnál pedig nem látunk csalódott ' arcokat, nem 
látunk tolakodó portást, tolakodó ;és magát élénken mu-
togató szobaasszonyt, a háziszolga nem hajlong még 
akkor is, amikor már bekapcsoltuk a direktet, hanem 
minden megy a maga rendes út ján és mindenki meg 
van elégedve. A „fűtés, világítás, kiszolgálás, be- és ki-
jelentő, nyomtatványok, forgalmi adó", stb. rovatokat el 
kell tüntetni a számlákról. 

Borzacchini, a kiváló olasz vezető, aki a tavasz folyamán az egyik Tripolis Grand Prix-t ís megnyerte, 
lt literes Maserati kocsiján. Ő az olaszok reménysége a Targa Florión. Nézetünk szerint, bár Borza-
cchini remekül vezet, a kocsi hosszú és magas ahhoz, hogy a Bugattik győzelmi sorozatát a Targában 
megakadályozza. (Gróf Török Sándor Montecarlóban készült felvétele.) 
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Williams, a Bugatti gyári team egyik tagja. A képet gróf 
Török Sándor készítette Montecarlóban a Grand Prix 

előtti napon. 

Stuck (fehér kabátban) megjelenik Montecarlóban a Grand 
Prix előtti napon a gépátadásnál, de gép nélkül. 

(Gróf Török Sándor felvétele.) 

Az olasz Biondetti Talbot-ja Montecarlóban a gépátadás-
nál. Ugyanilyen kocsival járt szerencsétlenül a Tripolis 
Grand Prix tréningjén a híres olasz vezető: Brilli-Peri. 

(Gróf Török Sándor felvétele.) 

Zanelli, a most Európában versenyző chilei. Képünk, 
melyet Török Sándor gróf készített Montecarlóban, Zanel-

lit Bugattijával a gépátadásnál mutatja be. 
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Zenith-Service Budapesten. Azt hisszük hogy még 

a szakemberek előtt sem ismeretes az a tény, hogy az 

európai gyártmányú autók kb. 80%-a Zenith-karburá-

torokkal jár. A Zenith-gyárak havonta kb. 150.000 kar-

burátort állítanak elő és eltekintve az európai kocsik-

tól, az amerikai kocsiknál is azon típusok, ahol a gaz-

daságos fogyasztás is irányadó szempont, kivétel nél-

kül Zenith-karburátorokkal járnak. A Zenith-karburáto-

vok közismert előnyei, úgymint a szabályos működés, 

az erőteljes húzóképesség és gazdaságos fogyasztás, ter-

mészetesen csak ágy biztosíthatók, ha a karburátorok 

javítását és felszerelését tényleg szakemberek végzik. 

Ettől a meggondolástól vezérelve, a Szilárd Béla cég, 

mint a Zenith-karburátorok vezérképviselete, igen kel-

lemes meglepetésben részesítette a Zenith-tulajdonoso-

kat, amennyiben a Vas-utca 16. szám alatt a Barta 

Károly cégnél hivatalos Zenith-javítóüzemet létesített. 

A Zenith-műhely már eddig is igen szép eredményeket 

mutatott fel a karburátorok beszabályozása és igen elő-

nyös árakkal való javítása terén. A magunk részéről 

örömmel üdvözöljük az új Zenith-Service felállítását, 

mert a Szilárd Béla-cég ezzel ismét tanújelét adta 

annak, hogy nemcsak az eladásra fektet súlyt, hanem 

gondoskodik arról is, hogy a használatba vett készülé-

kek javítása és beszabályozása gyárilag kiképzett igazi 

szakemberek által történjék. 

történt és néha eltartott több mint 
egy félórát. Hiába volt minden írás, 
cikkek halmaza, a dolgon csak nem 
akartak változtatni. Egyszer azután 
megtörtént, hogy egyik miniszte-
rünknek dolga akadt Bécsben és 
autón tette meg az utat. Ekkor ki-
derült a lehetetlen állapot és a mi-
niszter úr vévén kezébe az ügyet, 
rövidesen megkezdték az új közös 
vámépület építését, amit most nem-
régen végre át is adtak a forgalom-
nak. Az utaink is talán jobbak len-
nének, ha a miniszter urak többet 
járnának-kelnének az országban. 
Miért vannak a drága miniszteri 
automobilok? A városi használat-
hoz nem kellenek 40.000 pengős ko-
csik. Tessék igénybe venni a nagy-
kocsikat és időnként meg-megláto-
gatni azokat a helyeket, amelyekről 
az újságok időnként megemlékez-
nek. Az irodaasztal mellől nem lehet 
mindig országot kormányozni. Néz-
zük a történelmet. Ott is látjuk, 
hogy a jó királyok, a jó vezető 
államférfiak bizony praktikus em-
berek is voltak, akik néha inkognitóban a nép közé 
elegyedtek és úgy fürkészték ki a bajokat. Az osztrák 
vámbódé, mint látjuk, egészen egyszerű kis faalkotmány. 
Űgy látszik, az osztrák sógorok maguk sem bíznak 

A mellékelt két képet lovag Haupt 
Károly készítette. A felső kép az Orosz-
vár előtti osztrák vámbódét, az alsó a 
magyar határon lévő új Vámhivatalt 
mutatja be. Mindkettő előtt ott látjuk 
az új Austro-Daimler kabrioletet, amit 
Haupt Károly éppen a Wiener-Neu-
stadti gyárból hozott a budapesti kép-
viselethez. Emlékezetesek még az an-
nakidején megírott cikkeink, melyek 
már évekkel ezelőtt rámutattak arra a 
lehetetlen állapotra, mely az oroszvári 
határállomáson a triptique-ek és egyéb 
vámokmányok kezelésénél fennállot-
tak. Akkoriban három különböző he-
lyen kellett megállani kocsinkkal, amíg 
elhagyhattuk Magyarországot, avagy 
be akartunk lépni. Először a határnál 
fogtak meg, majd be kellett menni a 
rendörhivatalba, ahol az útleveleket 
vizsgálták és harmadszor jöttek a pénz-
ügyőrök, ahol a szintén többperces 
vizsgálatnak és kezelésnek voltunk alá-
vetve. Mindez három különböző helyen 

nagyon abban, hogy örökké az övék marad a Burgenland. 
Nem is sietnek az állandó vámházak építésével, sem pedig 
a kritikán aluli, hepe-hupás burgenlandi utak átépíté-
sével. 
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rálytengely által meghajtott két felülfekvő .bütyöktengely 
vezérli. A kocsi sebessége a megfelelő áttétellel jóval 

kocsival győzött. A 

meghaladja a 200 kilométert. Újszerű 
a kocsi ferde ,hűtője, amely úgy van 
dimenzionálva, hogy még a legnagyobb 
igénybevétel és folytonos hegymenet 
dacára sem melegszik a hűtővíz. 
Ugyanezzel a típussal veszi fel az 
AÍfa-Romeo gyár a Targa Florión a 
küzdelmet a Bugatti-menőkkel. A szak-
emberek állítása szerint a kocsi első-
rangú, de nem elég gyors ahhoz, hogy 
a 2 literes hengerűrtartalommal bíró 
Bugattikat verhesse. A legutóbbi Cir-
cuito del Alessandrián Varz ezzel a 

Targában Nuvolari, Varzi, Campari és 

Maggi gróf fogják vezetni az Alfákat. 

Az új Alía-Romeo szenzációs sze-
replése az idei Coppa Mille Migliában 
csodálatba ejtette a világot. A 6 henge-
res, 1750 köbcentiméteres Alfa-Romeo 
kompresszor Cogne mérnök alkotása. 
Ezzel a kocsitípussal nyerte meg Nu-
volari 100.400 kilométeres átlagsebes-
séggel az 1670 kilométeres Brescia— 
Róma—Brescia távot, az éjjeli etap-
pot is beleszámítva. Mint a képről lát-
juk, a motor teljesen egybe van építve 
a sebességváltóval, a szelepeket a ki-

Bármely motornak é 8 hen-
ger** kocsik tfilénytt bu-
kottja 

forduljon par^t.áhoi u U 
Karburátor prospektusáért 

c l s ő r a n c u . 

F E L G Y O R S U L Á S 

B Á R M E L Y 

S E B E S S É G N E L , 

MINDEN SZEftSZÁM 

NÉLKÜL TÖKÉLETE-

SEN ÉS GYORSAN 

SZÉTSZEDHETŐ 

Kél tipikus budapesti eset 
A Székesfőváros ellenzi a Tourist Trophyt és 
fegyelmi alá helyezi Kovácsházy Vilmos főjegyzőt, 

a Grand Prix főrendezőjét. 

Az utóbbi hetek sporteseményeivel kapcsolatban két 
tipikus eset foglalkoztatja a közvéleményt. Mindkettőre 
nyugodtan rámondhatjuk, hogy csak Budapesten történ-
het meg, ahol a hivatalos körök legnagyobb részének fo-
galma sincs arról, hogy miképpen lehet egy várost, egy 
országot naggyá, híressé, ismertté tenni. Ma, amikor a 
külföldön minden sportalkalmat megragadnak, amivel 
kapcsolatban egy városról vagy államról írni lehet, ami 
legnagyobb reklám és többet ér bármely politikai ered-
ménynél, akkor Budapest székesfővárosról elmondhatjuk, 
hogy szinte maga alatt vágja el a fát és olyan intézkedé-
seket hajt végre, amelyek nemcsak a sport fejlődését aka-
dályozzák meg, hanem egyenesen az idegenforgalom, va-
lamint a munkaalkalmak ellen irányulnak. Ma, amikor 
mindenütt igyekeznek nagy sportattrakciókat rendezni és 
ezzel a külföld tekintetét, érdeklődését odaterelni, akkor 
Budapest székesfőváros protestál a Tourist Trophy ellen 
és fegyelmi alá helyezi Kovácsházy Vilmos városi főjegy-
zőt, mert állítólag a Városligetben rendezett Grand 
Prix-t nem hagyatta jóvá a tanáccsal. Mindkét akció a 
nevetségesség határán mozog. 

Ugyanakkor, amikor nagy külföldi városok ezreket 
áldoznak arra, hogy impozáns versenyeket hozzanak létre, 
mely ha nem is mindjárt, de lassan nagy mértékben nö-
veli a város forgalmát és idegenforgalmát, ugyanakkor 
Budapest székesfőváros tanácsa protestál a belügyminisz-
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/ ^maiccprocf s . 
a bőrruházat vezető világmárkája! 
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Kérje mindenütt a RALSON férfi-, női- és gyermekbörkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, börsapkát és autóhaubét. 

k 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: 

SGHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-mtca 13. szám. Telefon: József 428—39 

5HSHSE5E5HSHSHSH5HSESH5EG 

Norton l 
n y e r t e K e c s k e m é t város b a j n o k s á g á t , uj 

Norton túra-, sport- ^ ^ uj 
és versenygépek ^ ^ jjj 

Bauer Józsefnél, Elemér-utca 41. sz. K 
Telefon : 396—40. 

K!H5c 

A Z A N G O 

CALTHORPE 
L felülvezérelt motorkerékpárok minősége, 

élettartama és gazdaságos fogyasztása utol-
érhetetlen. — Prospektus díjmentes. — Elő-

Allandó alkatrészraktár. nyös feltételek 

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

A modern vizisport 
vezető világmárkája 
a 

ohnson 
V e z é r k é p v i s e l e t : \ Johnson-motorhoz 

F E R R O - V A S - M Ü S Z F L K I É S A U T Ú F E L S Z E R E L E S I R Í . 
V., Vilmos császár-út 2 8 — Elárusítóhely: 

B Á R D I J Ó Z S E F , I V . , K O S S U T H L A J O S - U T C A 6 . S Z Á M olajat! 
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GRÁF & STIFT 
automobi lok vezérképviselete: 

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

Személyautomobilok 

2, 2'/2, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors* 
teheraufomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

Aki 
már egyszer 

javíttatta 
motorkerékpár ját 
Burghardtnál, 
az mindig oda viszi, 
mert becsületes, komoly 

és szakszerű munkát végez 

Ez többet mond minden dicsérő szónál 

Budapest, 
VI. ker., Kazár-utca 10. sz. 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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

llll llll 

Átmeneti kabátok 

Esőkabátok 

Sportcikkek 

CJeéteé? 
IV, Váci'utca 9. sz. 

mi Pll 

Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüsttárgyak legszebb 
kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch M.anó, arany-ezüstműves 
Budapest, l V., Városház-utca 16. — Saját műhely 

Autó-pneumatikok, pl 

H Autótelszereiési cikkek. • 
H Citroen és Chevrolet-alkat- m 

Jg részek = = 

l e g j u t á nyosabban kaphatók: 

NAGY JÓZSEF a u t ó s z a k ü z l e t é b e n , 
ANDRÁSSY-ÚT 34. SZ. 

m 

Telefonszám: Automata 221-97. 285-63 
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térnél egy világverseny megtartása ellen. Ugyanakkor, 
amikor a vidékiek százai rándulnak fel Budapestre és 
svájci, angol, francia, német, horvát versenyzők jönnek 
Budapestre, amiről az összes külföldi lapok hasábokon ír-
nak, ugyanekkor az óriási munkát kifejtő rendezőbizott-
ság elnökét, aki egyben a székesfőváros közlekedési ügy-
osztályának egyik érdemdús tagja, fegyelmi alá helyezik, 
mert Peyer Károly szocialista 'képviselő úr protestál, aki-
Grand Prix és a TT ellen. Az a képviselő protestál, aki-
nek úgyszólván fogalma sincs, hogy a Grand Prix-vel és 
a Tourist Trophy-val kapcsolatban a mai nehéz viszonyok 
között mennyi ember jut munkához, kenyérhez, akinek 
úgylátszik fogalma sincs, hogy egy ilyen verseny milyen 
tömegeket mozgat meg, aki úgylátszik, azt gondolja, hogy 
a motorkerékpársport egy nagyúri passzió, a kiváltságos 
burzsoázia exkluzív sportja. 

Uraim, hagyjuk már abba ezeket a folytonos akadé-
koskodásokat, lássuk már be, hogy az automobil- és mo-
torkerékpársport ma a világ minden táján attrakció, mely 
szinte naponta hódít tért és nemcsak látványosság szem-
pontjából, nemcsak sportszempontból áll a legelsők között, 
hanem munkaalkalmat ad és hathatós fegyvere az idegen-
forgalomnak. Mennél nagyobb versenyeket létrehozni, 
mennél jobban nagydobra ütni az ügyet, ez lenne a köte-
lesség, de nem gáncsolni, akadékoskodni. Őszintén szólva, 
csak azt szeretnénk tudni, hogy miért fáj egyes emberek-
nek, ha az év egy napján a Városligetben, az év egy má-
sik napján a budai hegyek között, az év egy harmadik nap-
ján az Istenhegyi-úton olyan versenyt rendeznek a sport-
tényezők, amiről ír egész Európa, csodálja a magyart, 
csodálja Budapestet, csodálja kultúránkat és amellett a 
versenyen mindenki csak nyer, keres. Angliában, Fran-
ciaországban, Ausztriában, Olaszországban, Németor-
szágban, Svájcban, Csehországban, a nagy nyugati nem-
zeteknél egyik motoros attrakció követi a másikat. Bez-
zeg Jugoszláviában, Romániában és még keletebbre nem 
hallunk hasonlókról. Azt akarják a székesfőváros urai és 
a tisztelt képviselő úr, akinek inkábfb azon kellene gon-
dolkodnia, hogy idegenforgalmunkat növelje és a munka-
alkalmakat szaporítsa, hogy visszaessünk a Balkán at-
moszférájába, amely alól nagynehezen mentesítettük ma-
gunkat. Uraim, hagyjuk ezt a helytelen politikát, nyu-
'godjanak bele végre az öregurak, hogy az autó- és motor-
kerékpárversenyek ma éppen olyan szükségesek, mint az 
operaházi előadások és koncertek. Ha nekik nem tetszik, 
•ne menjenek oda. Meg lesznek azok! őnélkülök is. Ami pe-
dig Kovácsházy Vilmos főjegyző úr fegyelmi alá helyezé-
sét illeti, arra csak az a nézetem, hogy nagyon furcsának 
találom, hogy az a Ripka Ferenc, az a Sipőcz Jenő, aki 
elvállalta a BSE Grand Prix fővédnökségét, most fegyel-
hii vizsgálatot indít a verseny főrendezője ellen. Ugyan-
ilyen jogon fegyelmi vizsgálatot kaphat maga a polgár-
mester úr is, aki éppen úgy tudomással bírt arról a ver-
senyről, éppen úgy fegyelmit kaphatnak az összes tanács-
nok urak, akik mindannyian ott szerepelnek a verseny 
védnökei között. 

Reméljük, ezúttal az egész magyar sajtó" egyöntetű 
állást fog foglalni a fegyelmi alá helyezés és a Tourist 
Trophy-ellenes határozat ellen. Utóbbira már a belügy-
minisztérium megadta a választ. A TT megtartását az 
öregurak tanácsának határozata nem zavarta meg és re-
méljük, nem is fogja zavarni soha. Vegyenek példát 
Uraim az olasz Mussolinitői, aki szubvenciókat ad a gyá-
raknak, hogy versenyezni tudjanak, aki egész Italiát meg-
mozgatja egy Coppa Mille Miglia, egy Targa Florio érde-
kében.! Hassa át már egyszer, Uraim, magukat a modern 
szellem, éljék bele magukat a modern kor követelményeibe. 

Egyébként, hogy a szocialista képviselő úrnak fo-
galma legyen, hogy szociális szempontból mi haszna van 
egy ilyen motorkerékpárversenynek, közöljük az alábbia-
kat: A Városligetben a versenyt körülbelül 40—50.000 
ember nézte végig, tehát jóval többen, mint amennyi em-
ber vasárnapon délelőtt kilátogat a Városligetbe. Pontos 
íadatok szerint a Grand Prix több, mint £000 taxifuvart 
'eredményezett, ugyanannyi borravalóval, tehát sem a 
taxisok, sem a soffőrök nem panaszkodhattak. A verseny 
előtt heteken keresztül 150 ember dolgozott a pálya kija-
vításán, míg az utolsó héten a Budapesti Sport Egylet to-
vábbi 100 embert foglalkoztatott. A verseny napján 50 
hadirokkant kapott árulási engedélyt a verseny területén 
és 150 ember működött a jegyek eladásával és az ellen-
őrzéssel. A vidékiek és külföldiek száma, akik a Verseny 
•napjára Budapestre jöttek meghaladta a több százat, te-
hát némi forgalmat idézett elő a hotelekben és az étkez-
dékben. Keresethez jutottak a főnézőtéren felállított buf-
ífet-tulajdonosok és pincérek. Erős forgalmat eredménye-
zett a verseny a budapesti ékszerészüzletekben, ahol kb. 
5—-6000 pengő értékű tiszteletdíjat vettek a felajánlók. 
Keresethez jutott a plakettervező, a rézöntő, a márványos 
stb. Kerestek a hirdetési vállalatok, a villamos, az autó-
busz, kerestek a jelvénykészítők, a zászlókészítők, vala-
taint a kubikusok, akik a homokot hozták, a zsákkészítők, 
'akik a veszedelmes fordulókat kiépítették, nem is szólva a 
'mechanikusok seregéről, a benzin-, olaj- és pneuvállala-
tokról, akik a mai nehéz időkben ugyancsak rászolgáltak a 
^forgalomra. Igazán kíváncsiak lennénk, ha ezeket a leg-
többnyire munkásembereket leszavaztatnák, lenne-e kö-
zöttük olyan, aki Payer Károly úrra szavazna a képviselő-
választáson. Én azt hiszem, nem. 

Az árban is verhetetlen világrekorder 

S T A B I L I T A S Az F. N. gépek speciális villája 
mélyített súlypontja biztosí-
téka annak a stabilitásnak, 
mely az F. N . gépeknél köz-
tudomássá vált. 

3 5 0 kcm sv. P1375.-

5 0 0 kcmohv. P1850.-

HALMOS TESTVÉREK BUDAPEST, V.. SZABADSÁG -
TÉR 18. T. 159-93 
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Milyen versenyekflesznek a közeljövőben? 
Május U VII. Magyar Tourist Trophy. KMAC. 

Délelőtt 10 órakor. 175 kcm. Távolság 12 kör. Í43.400 km. 

'A mult évben 10 kör. 119.500 km. Eddigi legjobb ered-

mény: 1928. Kür t Friedrich (DKW) 2:00:49.7. Sebes-

ség: 59.328 km. Leggyorsabb kör: Kurt Friedrich 

(DKW) 11:40.7. Sebesség: 61.838 km. — 250 kcm. Tá-

Volság 17 kör. 203.150 km. Mult évben 15 kör. 179.250 

km. Legjobb eredmény: Arthur Geiss (DKW) 2:54:10. 

'Átlagsebesség: 62.064 km. Leggyorsabb kör: Hild Ká-

roly (OK-Supreme) 10:33.9. Sebesség: 67.896 km. — 350 

kcm. 20 kör. Távolság 239.040 km., Táv ugyanaz, mint a 

mult évben. Eddigi legjobb eredmény: G. E. Himing 

(Zenith-Jap) 3:52:19. Sebesség: 61.725 km. Legjobb kör: 

Meggyessy Zoltán (Velocette) 10:10.0. Sebesség: 70.504 

km. — 500 kcm. Távolság 20 kör. 239.040 km. Eddigi leg-

jobb eredmény: Balázs László (Sunbeam) 3:31:14. Se-

besség: 67.926 km. 1928. Leggyorsabb kör: Josef Stelzer 

(BMW) 1928. 10:00.33. Sébesség: 71.599 k m / 
1 Május 15. Magyar Kilométer Rekordnap. A 

Budapest—Wien országút 46.8 és 50.2 kilométerkövek, 

Illetve Tát és Nyergesújfalu között. Reggel 10 órakor. 

Nevezési, zárlat: 1930 május 10. Nevezési d í j : Solonak 

'16, sidecar és cyclecar 20, automobilnak 35 pengő. 

1930 május 18. Hungária Automobil Club országos 

nyílt futárverseny. Távolság 490 km. Start és cél a .buda-

foki vámnál. Útvonal: Budapest—Székesfehérvár-—Vesz-

prém—Tapolca—Sümeg— Vasvár —Körmend—Szombat-

hely—Sárvár—Celldömölk — Pápa — Veszprém—Székes-

fehérvár—Budapest. Nevezési zárlat: 1930 május 16. este 

'10 óra. Nevezési dí jak: Autóknak 25, cyclecaroknak 15, 

oldalkocsis motorkerékpároknak 15, szólómotorkerékpá-

roknak 10 P, amihez 20, 15, 15, 8 P szavatossági biztosítás 

járul. A verseny végre egyike azoknak, ahol legfeljebb 

csak a célnáll kell a, nagyon igyors kocsiknak várni, ámbár 

ez sem valószínű, mert 55 kilométeres átlag betartása 

ma a magyar utakon 490 kilométeren nem ki-

csiség. Az értékelés 3 csoportban' történik. 1. Akik a távot 

50—55, 2. akik a távot 45—50, 3. akik a távot 40—45 km 

átlagsebesség között abszolválják. 

Május 19—20. L'Automobile Club Régiónál Banat-

'Crisana. Temesvár. Kilométerverseny és 6 órás sebességi 

verseny. A circuit hossza 9 km. Nevezési zárlat május 10. 

Ecole Politechnique Etr. Tunari 2. Timisoara. 

Május 25—26. Pünkösd vasárnap és hétfő. MAC Hö-

'sök emlékversenye. 24 órás automobil- és motorkerékpár-

Verseny. 

Kik győztek a Coppa Millc Mis i i ában kategóriák 
szerint? A Coppa Mille Migl ia ma kétségtelenül a v i lág 
legnehezebb automobil sebességi versenye. Lényegében 
a MAC-Hősök Emlékversenyéhez hasonlít, azEal a kü-
lönbséggel, hogy a start nem késő délutáni, hanem 3 óra-
kor van, valamint, hogy nem egy átlaghoz kötött túra-
út, hanem egy kimondott sebességi verseny. M íg a 
MAC versenyén, éjjel-nappal vezetve, legfeljebb 1200 
kilométert volt sízabad megtenni 24 óra alatt, a Coppa 
Mille Migl ián 1670 méter volt a kimondott táv, amit 
végeredményben 17 órán belül futottak meg a győzte-
seké Aki pedig ismeri a Bologna—Firenze—Róma, vala-
mint a Róma—Ancona-útvonalat, az tudja csak igazán 
az olaszok teljesítményét értékelni. Firenze—Róma kö-
zött al ig van sík részlet, hiszen az útvonal csaknem vé 
gig az Appennineken fut, keresztül. Érdekes, hogv a hat 
kategóriából egyet az amerikai Chrysler nyert meg, 
de átlagsebessége nagyon messze elmaradt az Alfa-
Romeo, O M ós Mercedes-Benzek által futott átlagoktól, 

sőt, ha meggondoljuk, hogy a kis 509-es Fiatok átlag-
sebessége cisak 349 méterrel volt kevesebb a Chrysleré-
nél, úgy a véleményt megalkothatjuk magunknak az 
amerikai kocsikról a Coppa Mille Migl iában. Bizony, ez 
nem a Broadway aszfaltja. A kategóriák szerint győz-
tesek egyébként a következők: 1100 kcm. 1. Perricioli-
Appollonio (Fiat) 21:30:42. Átlagsebesség: 76.191 km. — 
1500 kcm. 1. Pirola—Guatta (Alfa-Romeo) 18:30:46. Át-
lagsebesség: 88.533 km. — 2000 kcm. 1. Nuvolari—Gui-
dotti (Alfa-Romeo) 16:18:59.2. Átlagsebesség: 100.450 km. 
— 3000 kcm. Bassi—Gazzabini (OM) 17:18:34. Átlagse-
besség: 94.687 km. — 5000 kcm. 1. Leonardi—Barbieri 
(Chrysler) 21:24:43. Átlagsebesség: 76.540 km. — 5000 
kcm.-en felül: 1. Carraciola—Weriner (Mercedes-Benz) 
17:20:17. Átlagsebesség: 94.531 km. — Megemlítésre 
méltó még, hogy a Fiat, OM és Mercedes-Benz-győztes 
kocsik Dunlop-pneumatikkal voltak szerelve. 

Még néhány szó a Coppa Mille Migl iáról . A napok-
ban érkezett haza egyik olvasónk Bresciából, aki tanuja 
volt a kontinens leghíresebb sebességi versenyének és ott 
volt úgy a startnál, mint a célnál. Sikerült tőle egy 
egész csomó int imitást megtudni, amiről még a külföldi 
lapok sem írnak. Verseny előtt a nagy favoritok az Al-
fák és az OM-ek voltak. Dacára annak, hogy a Mercedes-
Benz gyorsabb volt, mint az Al fák ós az OM-ek, az ola-
szok nem igen féltek tőlük. A Maseratik, bár eleinte ve-
zettek, szintén nem voltak veszélyesek. Érdekes az össze-
hasonlítás a két rivalizáló olasz márka, az OM és az Alfa-
Romeo között. Előbbi sv. motor, kompresszorral, 4000 
maximáis fordulatszám, 95 lóerő, 155 km maximál is 
sebesség, utóbbi királytengelyes motor, 4800 maximáis 
fordulatszámmal, 110 lóerővel, 165 km maximál is sebes-
séggel. Az OM-motor 2 literes, az Alfák hengerűrtar-
talma 1750 kcm. A favoritok, mint 'legjobb együttes, az 
OM-vezető Minoia-Morandi volt. Sajnos, balszerencse ül-
dözte őket. Hatvan kilométerrel Brescia után a kom-
presszorban lévő golyóscsapágy egyik része eltörött és 
kénytelenek voltak kiállani. Nagy favoritként indult 
még a Varzi—Canavesi- és Campari—Marinoni-pár, 
mindkettő Alfa-Romeoni A legtöbb kocsin az olvasóink 
által szenzációsnak minősített ú j Pirelli-Superflex pneu-
matikok voltak. A legnagyobb optimisták 95 kilomé-
teres átlagsebességre számítottak és lett 100 kilométe-
ren felül. Eizt a teljesítményt sokszorosan kel értékelni, 
ha meggondoljuk, hogy Brescia—Róma között, ami kb. 
600 km, az út háromnegyedrésze hegy, telítve a leg-
pikánsabb fordulókkal. Ezen a szakaszon rettenetes por 
uralkodott, ami nagyon megnehezítette a versenyt. Az 
egész útvonalon 17 kontrollállomás volt. Ezek közül hét 
helyen blombát tettek a kocsira, a többi kontrollállomá-
son pedig pecsétet nyomtak egy könyvbe. Emellett a 
tankolásra, víz- és olajtöltésre is sok idő kellett. Meg-
nehezítette a versenyt az éjjeli sötétség is. H a tehát 
mindezeket tekintetbe vesszük, úgy a 100-on felüli 
átlag olyan teljesítmény, amire eddig még példa nem 
volt iaz automobilizmus történetében. A két német, 
Carraciola és Werner, dacára annak, hogy a multévi 
rekordon egy órával belül futottak, a győztes Nuvola-
ritól szintén egy órával maradtak le. Werner egy beszél-
getés alkalmából az útismeret hiánya, a szerinte nehéz 
és hosszabb kocsi, valamint a niem elég erős reflektorok-
nak tulajdonít ja a vereséget. Nézetünk szerint a néme-
tek hatodik helye nem számítható vereségnek. A Coppa 
Mil le Migl ia nem egy olyan verseny, ahol az ember meg-
jelenik és máris győz; azt ki ikell tanulmányozni és tapasz-
talni. Ma jd jövőre felhasználva az eddigieket, a néme-
tek még szebb eredményt fognak elérni. 

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

Nagy ta felháborodás a magyar útépítők körében. A 
felháborodás kettős. lElső oka, hogy az 1930. évi ^útépí-
tések .egy nagy százalékát a Via Nova /kapta, mely mö-
gött tulajdonképen egy nagy német útépítővállalat áll. 
A Via Nova, azt, amit a magyar vállalkozók 3 és 4 pen-
gős árban óhajtanak elkészíteni, ugyanazt 2 pengő 15 
fillérért ajánlotta meg. A kereskedelmi miniszter, aki 
— úgylátszik— megúnta, hogy drágán fizessék meg a 
rossz munkát, inkább arra |az álláspontra helyezkedett, 
hogy olcsón jussanak a munkához. A magyar vállalko-
zók szerint lehetetlen 2.15 ;P-ért elvállalni ia munkát, 
viszont a Via Nova vállalta. Egyelőre inem szólunk sem-
mit. Várunk. A második, ami bántja a magyar vállalko-
zókat az, hogy a kereskedelmi miniszter úr „mohó ha-
szonlesőknek" nevezte őket (azért az ártöbbletért, ami a 
Via Nova és a magyar ajánlatok között mutatkozik. Sze-
rintük lehetetlenség a felületi kezelés négyzetméterjét 
2.15 P-ért elkészíteni. Itt vagy ráfizet a vállalkozó, vagy 
csal és rossz munkát ad, ami rövidesen tönkre , fog 
menni. Majd elválik. Annyi bizonyos, hogy eddig nagyon 
kevés jót mondhattunk a világháború után készült ma-
gyar utakról. Alig van jónak mondható utunk. Úgy-
látszik olcsón vállalják a munkát és kénytelenek az 
„olcsó húsnak híg a leve" elv szerint gyenge i munkát 
adni. Lehet ugyan, hogy tényleg mohók és egy munkán 
akarnak meggazdagodni. Annyi bizonyos, hogy baj van 
a kréta körül. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy 
mit fog hozni a jövő. Akkor majd elválik, kinek volt 
igaza, a miniszter úrnak-e vagy a vállalkozóknak. 

CSAK EGYSZER 
k e l l é ven t e c s e r é l n i a 

CHAMPION 
GYÚJTÓGYERTYÁT 
Nemzetközi Champion - cserehét 

május 5-12 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT 
BUDAPEST - BÉCS - BERLIN - PRÁGA - DETROIT 
VI., Dessewffy-utca 29. Telefon: Automata 289 -86 ,144 -71 

• Turisztikai tanácsadó % 

Bonyhádi Perczel Miklós, Nemesvámos. K é r d é s : 
Útirány iszép alpesi túrára, Genf végcéllal, Lausanne és 
Salzburg érintésével. — F e l e l e t : Kérem, vegye ala-
pul a 6-os számunkban leírt „Dőry Frigyes"-féle úti-
tervet, de csupán Gletschig. Gletschből a híres Wallison 
keresztül Brieg—Sierre—Sión—Martigny—Bex—Aigle 
—Montreux—Vevey vonalon jut Lausanne-ba, ami pon-
tosan 200 kilométer. Lausanne—Genf a tóparton 61 km. 
Genfből azután menjen Interlakenbe, onnan pedig kap-
csolódjon be a jelen számunkban ismertetett, ismét 
Dőry Frigyesnek szóló, Interlaken—Salzburg—Magyar-
ország útvonalba. Genf—Interlakent á következő vona-
lon tartom a legszebbnek: Vissza a (tó mellett egészen 
Vevey-ig, onnan fel északra, Chatel St. Denis—Bulle— 
Charmey—Jaunpass ,(1017 m)—Weissenbach—Wimmis 
—Spiez és a Thunersee partján Interlaken. Ez a távol-
ság (198 km. A benzinárak a következők: Ausztria 50 
groschen, Olaszország 2.40 lira, Svájc 50 centimes. Ezek 
azonban csak irányárak. Kis eltérések adódnak, különö-
sen a hegyek között, ahol sokkal drágább az üzemanyag 
a szállítási nehézségek miatt. Svájcban például a ma-
gasabban fekvő helyeken .65 centimest isüátunk kiírva 
kutaknál. 

Dőry Frigyes, Paradicsompuszta, u. p. Zomba. Bo-
csánatát kérjük, hogy túrájának második részére csak 
most felelünk, de eddig a helyszűke meggátolt. Még 
mindig ráér, miután a túrába iktatott magashegyi útvo-
nalak csak június elejére lesznek szabadok a hótól. 
Ezúttal közöljük az útvonalat Interlakenból a magyar 
területre. Figyelmeztetjük, hogy kerülje ki Wient, 
miután az onnan Magyarországra vezető utak a lezárás 
következtében nincsenek jó állapotban. Az útitervet 
úgy állítottam össze, hogy az lismét Grácba vezessen és 
onnan Körmenden keresztül Veszprémbe. Interlaken— 
Brienz—Brünigpass (1005 m)—Lungern — Sarnen — 
Alpnach—Luzern. Innen a Vierwaldstádti tó északi 
partján Küssnacht — Weggis —• Vitznau i— Brunnen — 
Flüelen—Altdorf (Axenstrasse). Altdorf a Klausen-
pass nyugati oldalának kiindulópontja. Altdorf—Klau-
senpass (1952 m)-—Linthal—Glarus—Mollis—Krenzen-
berg (733 m ) — M u r g (Wallensee)—Wallenstadt — 
Sargans. Innen két úton juthatunk Tirolba. A z egyik 
Sargans—Buchs—Feldkirch—Bludenz—Arlberg • (1805 
m)—St. Anton—Landeck, vagy Sargans—Landquart— 
Klosters—Davos (1500 m)—Flüelapass (2269 m)—Süs 
—Schuls—Martinsbruck—Landeck. Előbbi út az Arl-
bergpasson, utóbbi Davoson, a Flüelán és a nagyon, szép 
Unterengadinon keresztül vezet Landeck és Innsbruck 
felé. Landeck—Imst—ZirI —Innsbruck—Hall—Vörgl. 
Itt azután ismét több variáció előtt állunk. 1. Vörgl— 
Kitzbühel — Pass Thurn (1273 m)—Mit ters i l l — Bi-
schofshofen — Radstadt — Tauernhöhe (1738 m)—Mau-
terndorf—Tamsweg—Predlitz — Scheifling — Zeltweg 
—Leoben—Bruck a/d. Muhr—Graz, vagy 2. Vörgl— 
Lofer—Reichenhall—Salzburg—Pass Lueg (551 m)— 
Radstadt és a fenti alapon tovább. Ha nagyon nehezet 
akarunk, úgy Mauterndorfnál be lehet még kapcsolni a 
Katschberget, vagy Predlitznél a Turracher Höhét. 
Utóbbi esetekben azonban már Klagenfurtban lukadunk 
ki, ahonnan Grácba esetleg a nehéz Stubalpén keresztül 
is juthatunk. Esős időben óvakodni! Nézetem szerint 
maradjunk a Klagenfurt—Bruck a/d. Muhr fővonalon. 
Innen Grác — Szentgotthárd — Körmend—Sümeg—Ta-
polca—Veszprém irányban haza. lAz egész ..útvonal leg-
szebb részei a Vierwaldstádti tó, a Klausen, a IWallen-
see,,/az Arlbérg vagy az egész átkelési szakasz Land-
quarttól Davoson keresztül Landeckig., Ugyancsak pom-
pás a kilátás a Gross-Wenedigerre a Pass Thurnról is. 
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MOTORKERÉKPÁR 

Átigazolás, profi, amatőr 
A közelmúltban híre terjedt, hogy a KMAC, mint a 

motorsportok hazai fennhatósága, teljes rendet akar te-

remteni az egyesületi életben is. Ennek első feltételeként 

az „átigazolási rendszer behozatalát" tartja szükségesnek. 

Tökéletesen igazat adnánk a KMAC-nak, ha egy, az atlé-

tikával, futballal, birkózással hasonszőrű sportról volna 

szó. Ez esetben az átigazolás és a vele járó tilalmi határ-

idő, mely alatt a versenyző kénytelen távolmaradni a ver-

senyek startjától, teljesen helyénvaló. Meg kell azonban 

gondolnunk, hogy a motorsportok egészen más elbírálás 

alá esnek, mint más embersportok. Itt a versenyzők nagy-

része cégek, gyárak érdekképviseletébe van vonva, amely 

nem törődik azzal, hogy a versenyző milyen klubérdekeket 

szolgál, hanem azt kívánja, hogy starthoz álljon, amikor 

kell és induljon, ha a gyárnak, illetve a képviseletnek ér-

deke. Ugyancsak ellene szól az átigazolási rendszernek a 

professzionizmus nyilt bevezetése. Előttünk áll az eleven 

példa. Az amatőr futballszövetségben ma is fennáll az át-

igazolási rendszer, ami a profiknál egyszersmindenkorra 

megszűnt. Ma a profi, ha egyesülete kiadja a többet ígérő 

vevőnek, úgy azonnal játszhat a másik csapatban. A pro-

fiknál a szerződés védi úgy az egyesületet, mint a játékost. 

A motoraportban az első lépés, hasonlóan a többi külföldi 

országokhoz, szétválasztani az amatőrt a professzionistá-

MAGYAR 
MÍRAY- M O T O B K E R É K P Á R • GY / (R • » • T • 
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tói. Ha ez megvan, akkor ilehet beszélni átigazolási rend-
szerről, tilalmi időről stb., de csak az amatőröknél. A pro-
fit, akit a céggel vagy gyárral szerződése köt, az ilyesmibe 
bevenni nem lehet és nem is szabad. Tessék behozni az 
„amatőr" és „expert" kategóriákat, tegyék kötelezővé a 
versenyzőnek, hogy a licensz kiváltásakor nyilatkozzék, 
amatőr vagy expert óhajt-e lenni és ha ez megvan, úgy 
lehet beszélni átigazolási rendszerről, de . . . , de csak az 
amatőröknél. Általában a közelmúltban a motorsportok-
ban is óriási mértékben kezdett kifejlődni; a klubfanatiz-
mus. Ez igen stzép dolog, de a motorsportokban nincs sok 
létjogosultsága. A motorsport egy költséges sport, ahol 
bizony az anyagi érdekek sokszor felülemelkednek a klub-
fanatizmuson. Nézetünk szerint, a legokosabb volna egye-
lőre a motorsportokban az igazolási és átigazolási problé-
mákat még nem bolygatni. Motorsportunk ma a pénzdíjas 
versenyek életbeléptetésének küszöbén nagy átalakuláson 
megy keresztül. Ezt az átalakulási folyamatot meg kell 
várni. Meg kell várni, miképpen fog kialakulni és szabá-
lyokat majd csak akkor tehet hozni, ha tiszta kép fog ki-
alakulni. Rossz, elhamarkodott szabályok és megkötések 
soiklkal többet ártanak a sportnak, mint azt gondoljuk. 
Nekünk először fejlődni kell, meg kell várnunk, mit hoz 
ezirányban a jövő és csak azután kell jönni a megszorítá-
soknak, amelyek egyik, vagy másik felet megvédik. Bí-
zunk azokban, akik most a motorsportok ügyeit vezetik, 
bízunk az előrelátásukban! és a hozzáértésükben. Reméljük, 
nem fogják „agyonszabályozni és agyonmegszorítani" a 
fejilodésben levő sportot, mint azt a forgalomnál és köz-
lekedésnél látjuk. 

Az Automobil és Pneumatik Ipari és 
Kereskedelmi Rt., ezelőtt Vajda és 

Hollán 25. éves |ubileuma 
A háború utáni és a mai nehéz gazdasági viszonyok 

között ritka jubileumot ült az Automobil és Pneumatik 
Ipari és Kereskedelmi Rt. A cég nemrégiben ünnepelte 
meg fennállásának 25-ik esztendejét. Ma, amikor a gaz-
dasági krízis, különösen az automobil- és motorkerékpár-
szakmában, azt mondhatnánk, a tetőpontját érte el, a cég 
25 éves jubileuma sokszorosan megérdemli, hogy bővefb-
ben foglalkozzunk vele. 

A megváltozott és hihetetlenül nehéz üzleti és pénz-
ügyi viszonyok között az egészséges üzleti szellemnek, a 
szakma tökéletes ismeretének birtokában Vajda Ignác 
igazgató nemcsak fenntartotta az 1905-ben alakult céget, 
hanem fokozatosan a szakma egyik legnagyobb cégévé 
fejlesztette. A legutóbb díszes portállal ellátott és dimen-
zióiban kiépített üzlethelyiség már 25 éve a Jókai-téren 
van. Kezdettől fogva Vajda Ignác igazgatónak, a cég 25 
év előtti megalapítójának a vezetése alatt áll. Foglalkozik 
az automobil, motorkerékpár és kerékpár alkatrészek és 
kellékek körébe vágó összes cikkekkel és alig jelenik meg 
valamilyen újítás e téren a piacon, a cég máris beszerzi, 
hogy ezzel a vevői kényelmét szolgálja. Pontos, gyors ki-
szolgálás, figyelem, olcsó árak, ezek jellemzik a leéget, 
mely üzletelvek szemmeltartása Vajda igazgató érdeme. 
A főelv az, hogy a vásárló közönséggel az üzlet megköté-
sekor -kezdődik az igazi üzleti viszony. Ez a szép és biztos 
üzletelvt Vajda igazgató legfőbbl üzleti titka. 

E nagyértékű üzleti munkában eltöltött, 25 év után 
őszinte szívvel kívánjuk Vajda igazgatónak, hogy cégé-
nek felvirágzása az eddiginél fokozottabb mértékben foly-
tatódjék és működését az eddiginél még nagyobb siker 
koronázza. 
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Mini patájával a legjobb igavonó, úgy kapaszkodik a talajba.... 
Keresztülrágja magát homokon, sáron, iszapon a kemény 
altalajig A GOOD*YEAR*futófelület élesszélű, erős, 
nagy kockái a motorost a legélesebb fordulóban s a leg-
síkosabb úton is biztosan hordják és viszik győzelemre.... 

GOOD EAR 
V e z é r k é p v i s e l e t : A P A R T A U T O M O B , L R T -VI., Andrássy-út 37. Tel.: Automata 136—28 
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Az Argenteuil-hegyiversenyben (Franciaország) 
1800 méteres távon a nap legjobb idejét a nálunk jól 
ismert Motosacoche-vezető Oilter futotta, aki nemcsak a 
motorkerékpár-kategóriák rekordját javította meg, ha-
nem új útvonalrekordot állított fel. Ideje: 1:11.30, ami 
90 km. i883 méter átlagsebességnek felel meg. A nap 
legjobb automobilidejét M. Doré (1500 Bugatti-komp.) 
futotta 1:14.92-vel. Oilter 350-es Motosacoche-gépen is 
győzött és 1:15.60-as időt futott. Az 1000-res' kategóriá-
ban Debaisieux (Monet-Goyon) ugyancsak ú j útvonal-
rekordot állított fel, illetve később startolván, beállí-
totta Oilter idejét. 

Az ú j cserélhető kerekes Harley-Davidsonok megje-
lenése óta határozott fellendülés érezhető az amerikai 
motorkerékpárpiacon. Az ú j motor, valamint a cserél-
hető kerekek folytán előálló kényelmi szempontok igen 
sok vevőt hoznak a gyárnak és képviseleteinek. Az 
,;American Motorcyclist" legújabb száma igen érdekes 
felvételeket közöl az amerikai rendőrosztagokról, ame-
lyeket most új, fehérre festett Harley-Davidson motor-
kerékpárokkal szerelnek fel. California állam 75, New-
Jersey 62, Texas 60, Tennessee 55, Maryland 31, Virgi-
nia 20, Washington 19, Oregon 13 és West-Virginia 10 
darab ú j kéthengeres modellt vásárolt országúti patrul-
jai számára. Mint a lap írja, a közeljövőben több mint 
3000 város szereli fel rendőrosztagait az új Harley-
Davidson-gépekkel. A Harley-ek ma feltétlenül oly ké-
nyelmesek, mint bármely kisautó, emellett gyorsaságuk, 
teherbírásuk, hegybírásuk sokszorosan felülmúlja a kis-
autót. Azért a pénzért, amiért ma egy Harley-sidecart 
vehetek, az automobilpiaconi közel sem találok megfelelő 
értéket. 

Az amerikaiak kezdik utánozni Európát. A New-
yorkban .székelő Crotona Motorcycle Club július havá-
ban 24 órás versenyt ,ír ki. ,A start Newyorkban van. 
Onnan New-Haven, New-London, Boston—Springfield— 
Troy—Poughkepsie—Newyork az útvonal. Érdekessége 
a versenynek, hogy a résztvevők nem egy helyről star-
tolnak, hanem mindenki onnan, ahol lakik, vagy ahon-
nan bejelenti. A start ideje este 8 óra. Félóra reggelire 
és ! óra ebédidőre kötelező. A többi 23 és fél óra alatt 
ki-ki rohanhat, ahogyan akar. Győz, aki több kilométert 
fut meg. 

A Turbie-versenyen, 6.3 kilométeres távon a leg-
jobb időt Debaisieux (Monet-Goyon—MAG) futotta 
4:14.8-as idővel. Az eredmény 89.010 kilométeres pom-
pás átlagsebességnek felel |meg. Ugyanekkor a 350-es 
kategóriát a Motosacoche-vezető, nálunk is jól ismert 
Oilter nyerte 4:50.6-os idővel. A sidecarok között 
Berthe (Gnome-Rhone) érte el a legjobb eredményt 
5:17-el. 

Március 30. Barcelona. Royal Moto Club de Cata-
logne. A legjobb időt Aranda (Rudge) futotta az 500-a3 
kategóriában. Az oldalkocsik között Ac (Ariel) lett a 
legjobb, 8:13-al. 

Április 11-én kezdődött a Nürnburgringen a 144 
órás motorkerékpárverseny. A benevezett 43 gépnek 6 
teljes napon keresztül kell (futni leállás nélkül. Közben 
naponta háromszor kell abszolválni a 27 százalékos 
emelkedést. Következő számunkban már közölni fogjuk 
a verseny részletes eredményét. 

A BSE díjkiosztó-vacsoráján alkalmunk volt egy 
óráig nyugodtan elbeszélgetni a Grand Prix hősével, 
Stegmannal, akitől a következő, igen érdekes dolgokat 
tudtuk meg: Gall a versenyt megelőző este értesült sür-
gönyileg édesanyja haláláról és nem is akart indulni. 
Meggyessy gépénél a szelepekkel volt valami baj. Je-
lenleg Stegmann, Gall és Soenius versenyeznek a BMW-
nek. Stegmann egy német városban a BMW, AJS és OD 
vezérképviselője, valamint egy nagy javítóműhely tulaj-
donosa. Állandóan odahaza tartózkodik és csupán a ver-
senyekre megy el. Minden díj, amit nyer, sajátját képezi. 
A pénzdíjak szintén. Gall teljesen a gyár szolgálatában 
áll. Soenius atyjának nagy hotelje van Németországban. 

Henne a müncheni BMW-vezérképviselő, de ő már csak 
a kilométerversenyeken és rekordkísérleteknél indul. 
A mult évben nálunk járt Stelzer a gyár szolgálatában 
van, de már nem versenyez. Az angol TT-ire nem men-
nek még. Jönnek az angolok a Nürburgra elegen. A Tar-
ga-Florio-ra már szintén nem mennek. Nincs haszna. 
Budapesten a maximális sebessége 150 körül lehetett. 
Ugyanekkor a maximális fordulatszám 5000 körül volt. 
Az Eilenried-verseny egyik egyenesében a 750-es gép-
pel, mely jóval gyorsabb, mint az 500-as, 180 kilométert 
futott. Németországon kívül különösen Itáliában és Len-
gyelországban veszik erősen a BMW-ket. Németország-
ban éppen olyan krach van, mint itt. Ő érzi legjobban. 

J. S. Wright, a híres angol JAP-exponens a közel-

jövő napokban egy OEC-vázba szerelt 996 kcm. két-

hengeres JAP-motorral fog próbálkozni a Henne-féle 

világrekord megdöntésére. Wright a karburátor fölé 

szerelt kompresszorral óhajtja kihozni a JAP-motorbóI 

a 200 kilométeren felüli sebességet. Mi részünkről nem 

vagyunk optimisták. 

Stuart asszony és Mr. Hawkes április 9-én ismét 

5 új világrekordot állítottak fel Monthléryben Morgan-

Jap-en. Ezúttal a 750-es kategóriában. A rekordokat 9, 

10, 11 és 12 órára és 1000 kilométerre futották. A leg-

nagyobb .sebesség a 9 órás kísérletnél volt, 122.351 km. 

átlagsebességgel. 

A magyar motorkerékpárkereskedelcm és sport há-
rom prominens alakja: Viczenty László, Hűmmel Endre 
és Pápai István ú j munkakört kapott. Viczenty László 
kilépett az Apart r.-t.-tól és a Baross Szövetségnél nyert 
igazgatói állást. Hűmmel Endre, aki a Lantai cégnek 
volt hosszú lidieiig oszlopos tagja, most a Puch-gyár (bu-
dapesti osztályához került, míg Pápai István kilépett a 
Pápai—Szajkó cégtől és a John Fowler & Co. cégnél 
vállalta a Royal-Enfield motorkerékpárok eladását. — 
Kiknek van ma speciálgépjük Budapesten? Erre ha-
mar felelhetünk: Bauer Józsefnek (Norton ohc. 490 
kcm.). ifj. Hóra Nándornak (Rudge oihv. 499. kcm.) és a 
DKW-versenyző Zboray Ferencnek. Sajnos, eddig még 
kevés alkalmuk volt kimutatni foguk fehérét. — Ri-
chárd, a híres francia motorkerékpárversenyző olasz 
mintára áttér az automobilversenyzésre, ami úgylát-
szik, jobb kereseti forrás. — A F ICM következő ülése 
Londonban lesz november 10—11-én, az Olympia Show-
val kapcsolatban. — Az idei angol Tourist Trophyn elő 
van írva az üzemanyag. Mindenki 40 százalékos benzol 
és 60 százalékos benzinkeveréket kap tankjába. 

A KARNER-EMLÉKMü LELEPLEZÉSE. Mint 

ismeretes, lapunk szerkesztősége, a KMAC, valamint 

néhány lelkes sportember hozzájárulásával az V. Ma-

gyar Tourist (Trophy-n szerencsétlenül járt kiváló osz-

trák versenyző emlékére egy oszopot állított fel. Az 

emlékmű a Budakeszi-útnak azon a helyén lett felállítva, 

ahol a szerencsétlenség történt. Bár az emlékmű már a 

mult év őszétől fogva a helyén van, az ünnepélyes le-

leplezés csak az idei VII. Magyar Tourist Trophy alkal-

mával történik. 

Az lángol Triumph-gyár ezúttal ismét egy hézag-
pótló alkotással lepte meg a motorpiacot. Azok részére, 
akik eddig szűk anyagi viszonyaik miatt nem is gondol-
hattak a motorozás lehetőségeire, elkészített egy 175 
kcm-es, kétütemű motorkerékpárt, olcsó kivitelben, sa-
ját beépítésű motorral egybeépített sebességváltóval. 
A gép roppant tetszetős külsejű, massizív építésű, 
dupla bölcsővázas. Ez a motorkerékpár már standard 
kivitelben, lendkerékvilágítással és térdsárvédővel van 
felszerelve és mindössze 980 pengőbe keriil. 
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Alig egy hónap előtt örvendetes 
hírrel leptük meg a motorsportok ba-
rátait. Az utóbbi évek klasszisver-
senyzője, sok hegyiverseny, magyar 
bajnokság és sebességi meeting hőse, 
Urbach László önállósította magát és 
a VI, Hunyadi-tér 12. szám alatt há-
rom kiváló világmárka: a Puch, BSA 
és a Sarolea gyárak produktumaival 
motorkerékpár és alkatrészüzletet ren-
dezett be. Ezáltal ismét megszaporo-
dott azoknak a motorkerékpárképvise-
leteknek a száma, ahol a vezetés oly 
egyének kezébe van téve, akiknek a 
motorkerékpár második énje lett, akik 
tényleg szakemberek és akikhez min-
denki a legteljesebb bizalommal for-
dulhat. Urbach László képviseletei 
megválasztásánál is a fenti elveket 
tartotta szem előtt. A minden ízében 
tökéletes angol BSA, a kontinens leg-
elterjedtebb könnyű gépe a Puch és az 
olcsó, de amellett jó belga Sarolea leg-
újabb modelljei láthatók a kiállítási 
teremben. A BSA motorkerékpárok 
jóságára eklatáns példa volt a TTC 

legutóbbi dirt-track versenye, ahol a 
legegyszerűbb BSA szériagépekkel a 
két külföldi menő a legbiztosabb győzelmeket aratta. 
Ezek a gépek hajszálnyira a hasonmásai voltak azoknak 
a modelleknek, amelyeket ma bárki megvehet Urbach 
Lászlónál. A Puchokat dicsérni már egészen felesleges. 
Ausztriában már annyi, fut belőlük, hogy alig mehetünk 
néhány kilométert az országúton anélkül, hogy ne lát-
nánk egy-egy Puchot, legtöbbnyire két személlyel meg-
terhelve. A Sarolea-ból ma (több mint 200 gép fu t Buda-
pesten, tulajdonosaik mindannyian meg vannak elégedve, 
mert gépük — tekintve annak olcsó árát — teljesen meg-
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felelő. Bátran ajánlhat juk tehát Urbach László motor-
kerékpárüzletét, ahol a leglaikusabb kezdő is őszinte 
válaszokat .kap és ahol a vevő érdekeit tekintik szem-
előtt. Alkalmunk volt egyízben több |órát tölteni Urbach 
üzletében ahol a látottak egészen megleptek. Urbach a 
szemünk előtt beszélt le embereket egyes vételekről, 
mert testsúlyuknak és a használatnak nem megfelelő 
gépet akartak vásárolni. Sokhelyütt már régen a nya-
kába varrták volna és a vevő/ holta napjáig átkozná a 
kerékpárkereskedőt. 

Meggyessy Zoltán és a B M W . Végre magyar ver-
senyző is kapott egyszer egy speciálgépet, mondogattuk 
a Grand-Prix első tréningjén. Most azután megmutat-
hatja Meggyessy, hogy miit tud. Sajnos, a sons nem en-
gedte meg, hogy megmutassa és csak egy kis Ízelítőt 
kaptunk belőle. Emlékezetes még a Grand-Prix első 
tréningnapja, amikor Meggyessy pompás iramban ve-
zette 6—8 körön keresztül a két B M W gyári vezetőt: 
Stegmannt és Gallt. Köreik jóval l:30-on belül voltak, 
sőt volt Meggyessy egy köre, amely 1:26 volt, dacára 
annak, hogy először ült a gépen és az neki teljesen szo-
katlan volt. Az első tréningen a három gép tökéletesen 
egyforma volt. Csodálatosképpen már másnap Megy-
gyessy gépe jóval lassúbb volt és még csodálatosképen 
a verseny nap ján már egyáltalában nem ment. M i tör-
tént? Sok! Az előzmények a következők: A BMW-gyár 
ezen a versenyen akarta kipróbálni, vá j jon Meggyessy 
elég gyors-e ahhoz, hogy a BMW-gyár színeit a magyar 
versenyeken méltóan tudja képviselni. Ha igen, úgy a 
gyár gyári menőket a további magyar versenyekre 
nem küldött volna. Természetesen ez anyagilag érzéke-
nyen érintette volna a két leküldött gyári menőt, akik 
igen szeretik Budapestet és szívesen rándulgatnak le 
időnként a magyar fővárosba. Tenni kellett tehát vala-
mit. Meggyessy már az első tréningen rájött, hogy a 
gépe nincs jó l áttételezve a városligeti körre. Azonnal 
szólt Stegmannak és Gallnak, hogy kisebb áttételt kel-
lene betenni, mert a gép túlgyors, de nem húz ki a for-
dulókból. Meggyessy szerint gépe oly nagyra volt átté-
telezve, hogy az első tréningnapon az első sebességgel 
100-on felül, a kettessel 140 körül és a direkttel meg-
felelő egyenesen 160—180 körüli sebességet futott volna. 
A gyári menők erre kijelentették, hogy a z áttételcsere 
egészen felesleges. Ennek dacára úgy Gall, mint Steg-

mann még aznap délután kardánt cseréltek, amiről 
Meggyessynek véletlenül még fotográfiája is vani Más-
napra Meggyessy gyújtása el volt állítva. Gépe teljes 
előgyújtáskor sem húzott úgy, mint Stegmanné és Gallé, 
a sektornak teljesen csukott állapotában. Mikor azután 
Meggyessy ki akarta csavarni a gyertyát, hogy meg-
állapítsa a gyújtást, a BMW-vezetők kijelentették, hogy 
majd a szerelők ezt elintézik, a géphez csak nekik sza-
bad nyúlni . í gy azután Meggyessy másnap minimál is 
előgyujtással beállított motorral indult, amit később 
abból is konstatált, hogy a motor kipuffogó csövei 
borzasztóan melegedtek és a kipuffogócső szivárvány-
színeket öltött. Mikor azután Meggyessy a versenyen 
látta, hogy gépe egyáltalában nem megy és hogy a 
gyengébb 350-es szériagépek is elhúznak mellette, fel-
adta a versenyt. A napokban Meggyessy levelet kapott 
a gyártól, melyben tudatják, hogy gépét szétszedve, 
konstatálták, hogy a „Trommel des Kompressors" (a 
kompresszor dobja) meg volt repedve és remélik, hogy 
Meggyessynek még lesz alkalma megmutatni 'igazi 
formáját. Így festenek a magyar kézbe adott speciál-
gépek. A fenti esetet csak azért voltunk bátrak közhírré 
tenni, mert nagyon rosszul esett nekünk az a lesújtó 
kritika, amit egyesek egyik legjobb menőnkről, 
Meggyessyről mondottak és őt a szó-szoros értelmében 
elparentálták. Ak i látta Meggyessy első tréningköreit, 
az, reméljük, tökéletesen igazat fog adni sorainknak. 

So f f ö r l s ko l a , egyedüli, mely erős útkanyarulatokkal kiépített pályán tanít 
vezetni, városi vezetést legforgalmasabb utcákon, míg tökéletesen nem 
vezet, az így kiképzett soHőr nem csinál karambolt. JavitiiműhelyUnkben 
javítás, szerelés; hatóságilag levizsgáztatjuk, jogosítványt és munkakönyvet 
kapnak, vidékieknek ingyen bentlanás. Tandíj személy- vagy teherautóra 
40 pengő Motorkerékpárra 20 pengő. Kerber sofförlskola, Népliget. 
Telefon 340—.'14. Saját ház Pálya, garázs, javítóműhely, tanterem. Úrveze-

tőknek külön, egyéni gyors kiképzés. 
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Miért maradt el az „Automobil—Motor-
sport—^Turizmus" húsvéti triálja? 
Mult számunkban csak néhány szóval közültük, 

hogy a húsvéti két ünnepre kiírt „Húsvéti megbízha-
tósági triál", valamint az ezzel kapcsolatos Delmár-
vándordí j-versseny elmarad, mert a belügyminisztérium 
nem engedelyezte. Hogy az eset ne maradjon rejtély, 
íme ismerjük meg a tényállást. A mult években rend-
szerint 10—12 nappal a verseny előtt adtuk be az út-
vonaltervezetet, illetve a verseny engedélyezése iránt i 
kérelmet. Ezúttal — tekintettel arra, hogy az útvonal 
titkos és annak egy részlete érseki uradalmon ment 
volna keresztül, amire az engedélyt szintén elég későn 
kaptuk meg — főszerkesztőnk a verseny előtti hét 
péntekjén, tehát kilenc nappal a verseny előtt vitte 
tel személyesen a beadványt Kontz Endre min. taná-
csos úrhoz. A kéa-vényhez nem a KMAC-tól eredetileg 
jóváhagyott feltételeket, hanem a mér késss, nyomta-
tott versenyfeltételeket mellékeltük. A miniszteri taná-
csos úr ezt kifogásolta és kérte, hogy szignáltassuk 
újból a KMAO-cal a kinyomatott feltételeket. Egy óra 
után lévén, főszerkesztőnk nyomatékosan megkérdezte 
a tanácsos urat, hogy még ma hozza fel ú j ra a kér-
vényt vagy pedig ráér-e másnap is, amire a tanácsos 
úr igen kedvesen megjegyezte, hogy holnapra legyen 
itt. Másnap délben Kádár Imrével, az Automobil-
kereskedők Országos Egyesületének igazgatójával, aki 
<'gy más ügyben ohajtott beszélni a tanácsos úrral, 
imént fel főszerkesztőnk. Kontz Endre miniszteri taná-
csos úr rendben találván a beadványt, még a telefon-
számunkat is felírta, arra az esetre, ha netalán valami 
homályos volna a beadványban. Ezután, mint aki jól 
végezte dolgát, vártuk a jóváhagyást. Üt nap múlva, 
Csütörtökön, a verseny előtt két nappal, cseng a telefon, 
majd Folyovics tanácsos úr, az ügy referense, közli 
szerkesztőségünkkel, hogy a versenyt engedélyezni 
lehetetlen, mert két nap alatt már nem lehet értesíteni 
u hatóságokat A kérvényt az ú j Kódex szerint egy hó-
napijai előbb kell beadni. Ugyanekkor megjegyezte, 
hogy esetleg Kontz Endre miniszteri tanácsos úr tehet 
az ügy érdekében. M in t tudjuk, nem tett. Felkerestük 
személyesen, telefonon, a KMAC igazgatója, Déghy 
Ödön dlr. szintén interveniált, dacára ennek Őméltósága 
hajthatatlan maradt. Eltekintve attól, hogy a szent 
bürokratizmus öt napig iktatta az aktát, a versenyt 
még csütörtökön is lehetett volna engedélyezni, de 
hiányzott a megértés, ami a magyarokban oly sokszor 
hiányzik. Anná l jobban csodáljuk ezt, mert hiszen 
tudott dolog, hogy dr. Kontz Endre miniszteri tanácsos 
úr maga is lapot szerkeszt, a „Közlekedés" című lapot, 
tehát, ha másból nem, legalább kollegialitásból nem 
lett volna szabad egy laptársát ilyen kellemetlen hely-
zetbe hozni. Egyébként az esetnek van egy kis pikáns 
mellékíze is, amennyiben' az ugyancsak későn beérke-
zett Kecskeméti Sport Club ikétnapos ügetőmitingjét 
a miniszteri tanácsos úr engedélyezte. 

Erre nem vonatkozott a Kódex egy hóna-
pot előíró pontja. Egyenlő mértékkel, uraim. Ez min-
denesetre egy szépséghibája a reánknézve elutasító 
rendeletnek. H a ugyanekkor a kecskeméti versenyt is 
elutasítják, akkor azt mondjuk, meghajlunk a törvény 
előtt, de í g y . . . kissé furcsán fest az eset. Nem gon-
dolja a miniszteri tanácsos úr, hogy ezért jogos pa-
naszt emelhetnénk a miniszter úrnál? Nem tesszük, 
nem óhajtunk tisztes öreg uraknak kellemetlenkedni. 
Van egy magasabb fórum erre odafönn Isten ítélő-
széke előtt. Ott az ilyen apróságokat is nyilvántartják. 

Egyébként versenyünket a K M A C beleegyezésével 
egy későbbi időpontra halasztottuk. A terminust a 
következő számunkban fogjuk közölni és igyekezni fo-
gunk az ú j kérvényt pontosan egy hónappal a termi-
nus előtt beadni. 

Reméljük, akkor nem fogják 27 napig iktatni. 

A TTC dirt-trackje 
A TTC első dirt-track versenye vasárnap, április hó 

27-én zajlott le a MÁV kőbányaiúti pályáján, ahol a 

400 méteres futópályát alakították át nagy áldozatokkal 

dirMrack icélokra, sajnos, nem iteljes sikerrel. A pálya 

gödrös és poros volt, nem pedig a megkívánt vastag sa-

lak, amelyben az úgynevezett „broadside" művészetét le-

het csillogtatni. A verseny jelenleg nem volt más, mint az 

ügető, rövidített kiadásban. Hála Istennek, klasszis me-

nőink nem állottak kötélnek és a semmi értékkel sem bíró 

cirkuszi mutatványoknak nem adták oda nevüket. Tisz-

teljük és becsüljük a TTC-t, mely egy ambiciózus egye-

sület, de jobb szeretnők, ha az amúgy is alaposan lezüllött 

magyar motocikli versenysportot nem járatnák le hasonló 

mesterkedésekkel. Nézzük meg a külföldet, Angliát, Fran-

cia- és Németországot, klasszis TT, vagy Grandi Prix, po, 

meg hegyiversenyzőt egyet sem látunk a dirt traclc neve-

zettek között. Amúgy is kevés a versenyzőnk és így ez a 

szétforgácsolás csak árthat a sportnak, mert a dirt-track 

nézetünk! szerint alkalmas lehet pénzszerzésre, de semmi-

képpen sem mondható testet-lelket nemesítő sportnak. 

Láttunk életveszélyes tömegbukásokat, amelyek szeren-

csére nem végződtek komoly balesettel, de sem sebességet, 

sem valami különös sportot nem láttunk. A dirt-track-

versenyekhez speciális gép és menő kell. Éppen úgy, amint 

dirt-track-versenyző sohasem fog TT-babérokra vágyni, 

éppenúgy egy TT-menő ne rontsa el eddigi stílusát 

„broadside" technikával. Ez rendszerint siralmas követ-

kezményeket vonhat maga után, amit Kozma esete bizo-

nyít legjobban. Ha a gazdasági viszonyok javulnak, vagy 

ha egy konzorcium venne angol és német dirt-track-

gépeket, szerződtetne menőket, akkor ez egy egészen ér-

dekes cirkuszt helyettesítő mutatvány lenne, de így nem 

ér semmit, csak rontja a magyar motorkerékpársportot. 

Kijelentjük, hogy a KMAC legnagyobb baklövése volt, 

amikor kiírta a salakpályabajnokságot. Reméljük, lassan 

el fog jönni a dirt-track ideje is, de reméljük azt is, hogy 

nálunk is kialakul egy bizonyos szigorúan vett profikaszt, 

amely az országúti és hegyiversenyekről teljesen el fog 

tűnni és viszont klasszis-menőink is maradnak a TT-nél, 

meg a Grand Prix-jellegű versenyeknél. A TTC-versenyen 

egyébként a két horvát Uroic és jStrban az összes számo-

kat megnyerték, mondjuk, megsemmisítő fölénnyel. 

A kezdődő szezonban meglátogattuk a Nagy József-
cég Andrássy-út 34. sz. alatt lévő szaküzletet és végig-
mentünk raktárán. Meg kell ál lapítanunk, hogy a cég-
miniden cikke praktikus. Minden olyan újdonságot, ame-
lyet akár Németországiban, akár Franciaországban vagy 
Amerikában az autóval összefüggésben piacra hoztak, 
azokat a cég meghozatta és nagy mennyiségben raktá-
ron tartja. A ©ég az általa szállított áruk minőségéért a 
legteljesebb garanciát vállalja, amellett árait a mai ne-
héz viszonyokhoz mérten, amikor az autó nem luxus, 
hanem kenyérkereseti eszköz, mérsékelten kalkulál ja. 
Vállalatok, intézmények tekintélyes százalékot .takarí-
tanak meg akkor, ha anyagbeszerzéseiknél fenti céget 
ajánlattételre szólítják fel. A cég ezenkívül az úrveze-
tők pneu- és tömlővásárlásánál, a gumit, irányjelzőt, 
tükröt, liűtődíset, szivargyújtót díjmentesen felszerel-
teti szakavatott munkásai által, sőt a gázosító vásárlás-
nál annak beállítását is eszközli. 

Felelő a 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—04. 
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okleveles fíépésxmérnök 

a u t o m o b i l j a v í t ó üzeme 

B u d a p e s t , V I . , H u b a - u . 9 

Telefon : Automata 927-91 

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

javítás, duco-fényezés. 

Elektromos berendezések és akkumulátorok javí-
tása és töltése. 

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

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

Automobilok és motorkerékpárok karbantartása. 
Elsőrendű referenciák. 

4 = 

Nemzetközi vásár tartama alatt 
s a j á t m i n t a t e r m ün k b e n, 
Jókai utca 21. szám alatt 
á l l í t j u k k i a n g o l m o t o r k e r é k p á r j a i n k a t 
Megtekinthetők a világrekorder 

R l / D G E 
motorkerékpárok cserélhető kere-
kekkel, lábnyomásra együttható 
legüzembiztosabb lékkel, n é g y sebességgel 

Angol Triumpf) 
kiváló minőségét csak olcsósága múlja felül 
175 kem-es, 6 volt világítással, 
térdsárvédővel csak . 980.— P 
277 kem-es, négyüte-
mű csak 1250— P 
550 kem-es, oldalkocsi illeszték-
kel csak 1650.— P 

JAMES 
megbízhatóság tekintetében felül-
múlhatatlan motorkerékpár 

Vezérképviselet: 

B R U C K , J Ó K A I - U T C A 21. 

R a c i o n á l i s 
gazdá lkodás 

a m a i i d ő k f ők ö v e t e 1 m é n y e 

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

CORDATIC 

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

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



A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

MOTOROSOK! FIGYELEM! 

JAP MOTOROK ÉS ALKATRÉSZEK 
BURMÁN, STURMEY SEBESSÉGVÁLTÓK 

AMAC, BINKS KARBURÁTOROK ÉS RÉSZEK 
BRAMPTON, DRUID, WEBB RUGÓS VILLÁK 

ROTH, COLIBRI SEGÉDMOTOROK 
SMITH KILOMÉTERJELZÖK 

AZ ÖSSZES MOTOR-
FELSZERELÉSEK 

AUTOMOBIL ES PNEUMATIK R.-T.-nál 
B U D A P E S T , VI . K E R , J Ó K A I - T É R 5. S Z Á M . 

TELEFONSZÁMOK: 288-36 ÉS 202—34. 

SÜRGÖNYCÍM: AUTÓ VAJDA. 

A U T Ó S O K ! 

M O T O R O S O K ! 

AUTÓL AMPÁK AT 

H A S Z N Á L J U N K ! 
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