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Merre kivan fordulni? 
Jelezze ezt i d e i e k o r á n és 
világosan, úgy a nagyvárosi forgalomban, 
mint az országúton. Ezáltal fokozódik 
vezetői biztonsága és megkönnyíti a for-
galom irányítását. Szerelje fel ezért kocsiját 

B O S C H I N T Ő K A R R A L 
Ennek pirosan világító iránynyila ütésszerü sebességgel pattan ki a 
kocsi körvonalából és időkapcsoló esetén 10 mp. múlva önműködően 
visszaáll. Hatása úgy éjjel, mint nappal és bármely időjárás mellett 
minden oldalról nézve n a g y s z e r ű e n és f e l t ű n ő e n érvényesül. 

1 pár BOSCH intőkar QN típusú 6 vagy 12 voltos 
1 egyszerű kapcsoló SSH 502/5 Z 

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

P 3 0 . -

P 18.75 
P 7. 

Minden időjárás mellett tiszta kilátás 
szükséges a könnyed vezetéshez. Az elektro-
mos Bosch ablaktörlő a motor járásától füg-
getlenül, sőt leállott motor mellett is, egyen-
letes, zajtalan járással a szélvédő üvegből a 
kényelmes kitekintéshez elegendő nagyságú 
területet tisztít meg. Tekintetét munkája nem 
zavarja. Áramfogyasztása igen csekély és 
kezelésre egyáltalában nem szorul. Ezért 
t ö k é l e t e s í t s e kocsijának berendezését 
az elektromos 

BOSCH SZELVEDOTORLOVEL. 
I drb. szélvédőtörlő WN 6 vagy 12 voltos 
Beépítés cca 

BOSCH RÓBERT k. i . t. BARTA KÁROLY B3Sú.AT 
Budapest, V., Váci út 22 24. Budapest, VIII., Vas ucca 16. sz. 

TELEFON: 923 38. TELEFON : 393 -73. 
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Mii &OZZ 1931 sportsszempontból? 
A gyáraicai csak a hosszutávu versenyele érdeklik. A hegyiverseny eke 

nyerjék az, amatőrök. Ez a közeljövőre kialakult nézet! 
A minap felkerestük Petrovics Vidort, a KMAC 

sporttitkárát, aki mint tudjuk, a KMAC-ot a közel-
múltban lezajlott AIACR konferenciákon Párisban 
képviselte. Petrovics Vidor a következőkben volt szí-
ves megadni észleleteit a jövő esztendő sportesemé-
nyeit illetőleg: 

„A gyárak jövő évi programja: Jó túrakocsik, 
gyors sportkocsik és még gyorsabb versenykocsik 
piacrahozása. Versenyek szempontjából a gyárakat 
csak a hosszutávu Grand Prix és egyéb nagyjelentő-
ségű Circuitek, Tourist Trophyk és a 24 órás verse-
nyek érdeklik. Ezekben a versenyekben domborodik 
ki ugyanis a jó anyag és a jó konstrukció. Az itt nyert 
tapasztalatokat azután átvive a túrakocsikra, képe-
sek a gyárak jó és igazán megbízható közhasználati 
jármüveket gyártani. A szigorúan versenykocsikat 
illetőleg a jövőben csak az úgynevezett „Grand 
Épreuve"-ök jönnek számításba. Ezek a Francia 
Grand Prix, a Német, Spanyol, Belga és Olasz Grand 
Prix, valamint az újvilágban rendezett Indianapolisi 
Nagy Díj és a Targa Florio. Mellettük erősen fogják 
favorizálni a kisebb jelentőségű, de ugyancsak ver-
senykocsik számára kiírt Circuit-versenyeket, me-
lyeknek távja minimum 300 kilométer. Miután a ver-
senykocsi-formula teljesen szabaddá lett téve, az ösz-
szes versenyek egyenlő elbírálás alá esnek. A „Grand 
Épreuve" mellé újabban kifejlődött egy másik igen 
fontos versenyzési ág, a sportkocsik számára kiírt 
hosszutávu versenyek. Ezek a 24 órás Le Mans, a 24 
órás Belga Grand Prix, az Ir Grand Prix, a Coppa 
Mille Miglia, a Tour de Sicile és mások. Ezeket a 
franciák „Grand Epreuve d'Endurance pour Voiture 
Sport" néven foglalják össze. Ez a két versenynem 
képezi a jövő programját. 

A hegyiversenyek a gyárak szempontjából nem 
fontosak. Szerintük — és ez teljesen igaz — egy 3—20 
kilométeres hegyipróba nem elegendő ahoz, hogy a 
konstrukció és anyag tökéletes próbája legyen. 
A hegyiversenyeket nyerjék az amateur versenyzők, 
akik a gyárakkal a „Grand Épreuve"-ökön a küzdel-
met felvenni nem tudják. Éppen ezért, az Európa 
Hegyibajnokságot is ahelyett, hogy összevonták 
volna, kiterjesztették még két versennyel. Felvették 
a pontszerző-versenyek közé a spanyol Rabassada és 

a belga Malchamps hegyiversenyt. Ezekkel együtt a 
Hegyibajnokság futamainak száma 12-re emelkedett. 
(A hegyibajnokságról lapunk hírrovatában külön 
kritikát gyakorolunk. A szerk.) 

Ami a gyárak terveit az 1931. évi szezonra illeti, 
erről a lehető legjobbat mondhatom. A Bugatti-gyár, 
mely az elmúlt évi versenyeken lassúbb kocsijaival 
határozott hátrányban volt, 1931-re egy új típussal 
lép a küzdőtérre. Miután eddigi tapasztalatai szerint 
a 2 literes 8 hengerese volt a legjobb, azt tökéletesí-
tette. Nagyobb kompresszor, két felülfekvő bütyök-
tengely, két karburátor és egyéb igen fontos újítá-
sok által a gyár elérte, hogy 2 literes Grand Prix 
tipusa 40 kilométerrel gyorsabb lesz az eddiginél. 
A két felülfekvő bütyöktengely által a kocsi eleje 
valamivel szélesebb lesz és ezzel együtt a hűtőforma 
is változik valamit. A versenykocsik mellett a Bu-
gatti-gyár a jövő esztendőben erősen ráfekszik a 
sportkocsi-versenyekre is. Erre a célra egy hasonló 
vezérlésű 8 hengerest építettek. A kocsi hengerűr-
tartalma 4.9 liter, kompresszor és egészen rövid 3 
méteres alváz. A kocsi külsőleg a Mille Miglia tipusu 
Alfa-Romeohoz fog hasonlítani. Ezzel indulnak a 
molsheimiak a 24 órás versenyekben és egyéb kimon-
dott sportkocsi-versenyben. A Bugatti-gyár mellett 
legerősebben az olasz Maserati és az Alfa-Romeo fog 
versenyezni. Előbbi csak a kimondott „Grand 
Épreuve" jellegű versenyeken. Az Alfa-Romeo híres 
P. 2 típusát végleg elejti és helyette egy 2.3 literes 
versenykocsi van építés alatt. Konstrukció tekinteté-
ben meg fog egyezni az 1750 kcm. típussal. Utóbbi 
továbbra is megmarad a sportkocsi-versenyekre. Állí-
tólag Turinban is nagy munka folyik és a FIAT-gyár 
is újra az aktivitás mezejére lép. Ugyanígy francia 
részről a Voisin és a Peugeot, angol részről a Bentley 
fog továbbra is konkurrálni. Versenyfáradtságról, 
vagy a versenyek megunásáról szó sincs. Mindenki 
tisztában van a versenyek óriási fontosságával és ha 
a gazdasági helyzet jobb volna, úgy még sokkal több 
gyár versenyezne. Egyedül német részről nem lehe-
tett észrevenni nagyobb tevékenységet. Caracciolát 
a Grand Palais-ban már állandóan az Alfa-Romeo-
standon lehetett látni, ami plauzibilissé teszi a nagy 
német vezető márkacseréjét." 
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GRAND PALAIS 

- PARIS -

Ax, 1930-as Párizsi Autószalon. 
Kevés újdonság, de annál tökéletesebb nagykocsik az előtérben. 

mikor a gazdasági és pénzügyi krízis világszerte el-
érte tetőpontját, az automobilgyárak egyrésze hatal-
mas és drága luxuskocsik gyártását vette fel pro-
gramjába? Sikerült is Petrovits Vidor, a KMAC 
illusztris sporttitkára személyében olyasvalakire 
akadnunk, aki ezt a kérdést érdekesen meg tudta 
világítani. „Nézetem szerint, — mondotta Petrovits, 
aki személyesen résztvett a kiállításon — a gyárak 
azon tendenciája, hogy drága luxuskocsikat hoznak 
piacra, egyenes összefüggésbe hozható a gazdasági 
helyzettel. A piac felvevőképessége megtelt. Aki 
autót tudott vásárolni, az eddig már jóformán mind 
vett is (lásd Egyesült-Államok). Akik nem tudtak 
vásárolni, azokra egyelőre nem baziroznak ezek a 
gyárak. Már most, nem tudván új vevőkört biztosí-
tani maguknak, a régit óhajtják felfrissíteni, oly-
képpen, hogy új, szebb, jobb modelleket hoznak ki, 
amelyek azután arra csábítják az "autótulajdonosokat, 
hogy maguknak új kocsit vásároljanak. Akinek autója 
volt, az valószínűleg vagyonos ember (nem szólva itt 
a kisautók és Fordok tulajdonosairól) és tud magá-
nak újabbat is venni. Ezért és ezeknek érdemes tehát 
az új luxuskocsikat gyártani." „Egyebekben a szalon 
nem hozott újat. Az egyes „újdonságok" mögött 
semmi technikai érdekesség nem rejlett, jóformán 
csupán továbbfejlesztése minden a réginek. Sok 
karosszériagyár ugyanazokat a karosszériákat mu-
tatta, amelyeket már az elmúlt évben is kiállított, így 
tehát ezen a téren sem lehet különösebb fejlődésről 
beszélni." Petrovics nyilatkozata már magában véve 
tökéletes áttekinthető képet nyújt a kiállításról, 
mindamellett nézzünk meg közelebbről néhány „új-
donságot , amely a Salonon feltűnést keltett. A jól-
ismert szolid márkák közül a Steyr, Austro-Daimler 
és a Mercedes-Benz egy-egy új típussal lépett piacra. 
Steyr új kétliteres hathengerese — a Type XXX. — 
lényegesen különbözik az eddigi Type XII., illetve 
XX. motorjának konstrukciójától. Elmaradt a felül-
fekvő bütyöktengely, meghajtó láncával együtt, he-
lyette oldalt fekvő bütyöktengely működteti szelep-
emelő segítségével a hengerfejben függő szelepeket. 
Úgyszintén elmaradtak a golyós főtengelycsapágyak, 
ezek helyét az olcsóbb és tökéletesen bevált siklós-
csapágyak foglalták el. A motor kb. 40 lóerő kifejté-
sére képes, teljesítménye tehát — viszonyítva a kocsi-
súlyhoz — a régebbi típusokéval szemben hatalmasan 
megnagyobbodott. A sebességváltónak csak három 
előre és egy hátra menete van. A jól bevált lengő-
tengelyes alváz egyébként az új modellnél is meg-
található. Az új soros nyolchengeres Austro-Daimler 
— amint ezt már ezen gyár kiállítási modelljeinél 
általában megszoktuk — ismét a Sálon egyik szenzá-
ciója. 80 mm. furatu és 115 mm. löketű nyolc henge-
rének űrtartalma 4624 kcm., fékpadteljesítménye 
kereken 100 lóerő. A motor konstrukciós részletei 
szempontjából követi a jól bevált és megszokott 
Austro-Daimler építési elveket. A karter felsőrész a 
hengerekkel és azok hűtőpalástjával egységes könnyű-
fém-öntvényt alkot, amelybe az egyes hengerek acél-
futófelületei bele vanak sajtolva. A főtengely kilenc-
szer csapágyazott és rázásmentes járását biztosí-

Az idei párizsi autószalon — bár technikai szem-
pontból nem hozott különösebb újdonságokat — 
mégis a szenzáció erejével hat. Feltűnik a nagy és 
sokhengeres tura-luxuskocsik megnövekedett száma. 
12 hengeres Tátra, 16 hengeres Bugatti, 12 hengeres 
Voisin, 16 hengeres Bucciali, 16 és 12 hengeres Ca-
dillac, 12 hengeres „Zeppelin-Maybach", nem is 
szólva az ezek mellett a hengerszámok mellett fel 
sem tűnő soros nyolchengeresek hatalmas táboráról. 
Hengerűrtartalom megnövekedés, luxus-karosszériák 
stb. Bámulva áll meg a szakértő. Hogy lehet az, hogy 
amikor a pénzügyi és gazdasági helyzet Európa, sőt 
amerikaszerte katasztrofálisan romlik, az autógyáro-
sok nem olcsó használati kocsik gyártásán, hanem 
nagy luxusgépek előállításán törik a fejüket és olyan 
motorokat gyártanak, amelyek a gyakorlatban sem-
mivel sem felelnek meg jobban céljuknak, mint lénye-
gesen olcsóbb kollégáik? Vájjon az olcsó kocsikat elő-
állító gyárak (Ford, Chevrolet, Citroen, Morris, 
Austin) annyira megvetették már a lábukat a pia-
con, hogy az újonnan alakult, vagy eddig nagykocsi-
kat készített gyárak nem tartják érdemesnek és ren-
tábilisnek velük konkurrálni? Vagy talán jobban ki-
fizetődik háromhavonként egy mammutáru kocsit el-
adni és azon annyit nyerni, mintha „a nagy forgalom, 
kis haszon" elv szerint naponta hoznának forgalomba 
nagyszámú gépet? Lehetséges-e, hogy az egyes kon-
struktőrök feltűnési vágyból, vagy reklámból készí-
tik csupán impozáns, de megvásárolhatatlan auto-
mobiljaikat? Az érdekes új jelenséggel kapcsolatban 
ezer ilyen kérdés vetődik fel, anélkül, hogy arra va-
lamiképpen pozitív választ lehetne kapni. Felkeres-
tünk tehát egy szemtanút, aki megtekintette a párizsi 
szalont és akinek hozzáértése garancia, hogy azt köz-
vetlen impresszióival egyesítve, valamiképpen elfo-
gadható választ adjon a nekünk legérdekesebbnek fel-
tűnő kérdésre: Mi az oka annak, hogy 1930 végén, 
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tandó, tökéletes kiegyensúlyozottságán kívül még 
torziós lökhárítóval is rendelkezik. A különös gond-
dal kiképzett robbanóterekben függő szelepeket felül-
fekvő bütyöktengely működteti. A bütyöktengely 
meghajtását az eddigi merőleges királytengely he-
lyett önmagát utánaállító görgős lánc végzi. Uj a 
speciális porlasztó, légszűrő és benzinszűrővel és a 
kettős gyújtás, hengerenkint két-két gyertyával. Ér-
dekes a gyújtási időpont szabályozó, melynek előnye, 
hogy a szikra minden beállításnál egyenlő erősségű. 
Két fogaskerék-szivattyú, olajszűrő, nyomásmutató 
és olajmagasság-mutató képezik a cirkulációs olajozás 
felszerelését. A sebességváltó négysebességes, két 
zajtalan fokozattal. Az alváz teljesen azonos kikép-
zésű az ADR-tipuséval, újdonság csupán az olaj-
nyomásos lábfék. A felsoroltakon kivül természete-
sen a modern luxus-
kocsikat kiegészítő 
gazdag felszerelés 
egészítik ki ezt a 
pompás túrakocsit. 

Mercedes-Benz új 
soros kompresszoros 
nyolchengerese meg-
érdemelten volt a ki-
állítás egyik klúja. 
Motorjának furata 
95 mm., lökete 135 
mm., hengerűrtar-

talma tehát 7655 
kcm. Fékteljesítmé-
nye 150, kompresz-
szorral kereken 200 
lóerő. Maximális for-
dulatszáma percen-
ként csupán 2700 és 

így nyilvánvaló, 
hogy itt kimondott 
túra, illetőleg utazó-
kocsival van dol-
gunk, amelynek nagy 
teljesítménye nem a motor forszirozottságára, hanem 
annak nagy hengerűrtartalmára vezethető vissza. Ér-
dekes jelenség, hogy az új Mercedes-Benznél is elte-
kintettek a felülfekvő bütyöktengelytől és helyette 
könnyűfémből készült nyomórudakkal működtetik a 
hengerfejben függő szelepeket. Tény az, hogy ez a 
megoldás olcsóbb, mint a királytengelyes és — tekin-
tetbe véve az alacsony fordulatszámú motort — a 
nyomórudas megoldás itt teljesen megfelel. A motor-
ház felső és alsó része elektron-könnyűfémből készül; 
a hozzákovácsolt ellensúlyokkal ellátott és gondosan 
kiegyensúlyozott főtengely kilenc helyen csapágya-
zott. Elülső végén megtaláljuk a hosszú főtengelyek 
jellemző kísérőjét, a torziós lökésgátlót. Az oldalt 
fekvő bütyöktengely kilenc helyen csapágyazott és 
meghajtását harántfogazásu fogaskerekek utján 
nyeri. A porlasztó „Mercedes-Benz" duplafuvókás 
rendszerű, a szívócső könnyűfémből készül. Az auto-
matikus keverék-előmelegítő berendezés, kapcsolatban 
a hideg-meleg levegő szabályozóval, minden időjárás 
és hőmérséklet mellett, az azonnali helyes porlasztást 
biztosítja. A kocsi kívánatra kompresszorral vagy 
anélkül szállítható. A kompresszor egyébként a mo-
tor jobboldalán hűtőbordázott burokban foglal helyet, 

meghajtását a főtengelyről harántfogazásu, zajtalan 
és olajban futó acéllamellás kupplungon át nyerve. 
Három fogaskerékszivattyu gondoskodik a motor és 
az alváz minden kenendő helyének kenőanyaggal való 
ellátásáról, lehetetlenné téve az egyes részek zsírzá-
sának oly gyakori elmulasztását. A hűtés centrifugál-
szivattyus rendszerű, beépített elosztó-vezetékekkel a 
legmegfelelőbb vízvezetés céljából. Automatikus ther-
mostat szabályozza a körforgást. Mindaddig, míg a 
hűtővíz a szükséges hőmérsékletét el nem éri, nem 
engedi azt cirkulálni. Jótékonyan hat ez a benzin-
fogyasztáson kivül az ideges vezető idegeire is, 
amennyiben nem kell hideg téli reggeleken negyed-
órákig bíbelődnie folytonosan visszalövöldöző és húzni 
nem akaró motorjával. 12 voltos kombinált akkumulá-
toros és mágnesgyujtás, 225 wattos világítódynamó, 

magasf esz ültségü 
Bosch-mágnes, 2.5 
lóerős Bosch önin-
dító képezik a kocsi 
elektromos felszere-
lését. Az üzemanya-
got a porlasztóhoz 
egy a mágnes mö-
gött elhelyezett és a 
vezértengelyről meg-

hajtott szivattyú 
szállítja. Minden se-
gédgép közbeiktatott 
elasztikus kupplung-
lemezeken keresztül 
nyeri meghajtását. 
A motort a sebes-
ségváltóval kétleme-
zes száraz tengely-
kapcsoló köti össze, 
amely az egyenletes 
nyomáselosztás cél-
jából 12 rúgóval bír. 
A sebességváltónak 
három előre és egy 

hátramenete van, míg a beépített „gyorsmenetváltó"-
val együtt, amely nyomás alatt működtetve a kor-
mánykeréken elhelyezett kis emeltyűkarral kapcsol-
ható, összesen hat előre és egy hátramenetje van a 
kocsinak. Az egyes szabályozó pedálok elállíthatok. 
Célszerű modern berendezés a hátramenet bekapcso-
lásakor a kocsi hátulján felvillanó kis fényszóró, 
amely figyelmezteti a kocsi mögött tartózkodókat, 
hogy az hátrálni készül. Igen erős préselt acélváz, 
kettős „T " profilú krómnikkel elsőtengely, banjo-
rendszerü hátsóhíd, automatikusan olajozott kardán-
csukló és nyomaték-felfogó golyócsukló, hosszú, lágy 
félelliptikus rugók, hatalmas méretű négykerékfék, 
krómozott fényes részek és tökéletes szerelékfal egé-
szítik ki a Szalon egyik legmodernebb konstrukciójá-
nak felszerelését. Szándékosan ismertettük elsőként a 
két osztrák és a vezető német márkát, mert ezek ta-
gadhatatlanul a legpregnánsabban fejezik ki az auto-
mobilKonstrukció mai állását. Mentesek minden 
extravagáns újítástól — ez érthető is, hiszen Német-
ország, de különösen Ausztria automobilvevői nem 
nagytőkések, akiknek pénzük van arra, hogy kísér-
leti nyúlként szerepeljenek és még ezért fizessenek 
is — és ez a három gyár fejezi ki leghívebben a határt, 
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amit ma a konstrukció terén egy modern konstruktőr 
magának megengedhet. Steyr a ma egyik legmegfele-
lőbb használati kocsija, Austro-Daimler már egy ma-
gas kvalitású túrakocsi, Mercedes új nagy modellje 
pedig tipikus példája a drága, részleteiben és egészé-
ben egyaránt rendkívüli gonddal megszerkesztett, 
kimondott luxuskocsinak. A többi kocsik, eltekintve 
néhány vezető gyártól (Horch, Fiat, Ford, stb. pld.) 
és magas árak miatt számba nem jövő angoloktól, 
többé-kevésbé a végletek felé törekednek. Itt több 
irány figyelhető meg. Vannak, akik semmiért (illetve 
nevetségesen kis összegért) semmit sem adnak, ezek 
a 300—600 kcm.-es kétütemü motorokkal ellátott 
autókat készítő gyárak; vannak, amelyek kevésért 
sokat akarnának adni, ezek a nagytömegben gyártott 
hathengeresek, bámulatosan olcsó áraikkal és ki nem 
próbált új típusaikkal és végül itt vannak, akik sokat 
adnak, de akik — óh! — de sokat kérnek is és ezek 
azután igazán krémjét alkotják a szállítóknak. A mi-
niatűr olcsó kocsik sorát az új francia kiskocsigyár, 
a Huascar nyitja meg, 625 kcm.-es, kéthengeres, két-
ütemü motorjával és bámulatosan olcsó, kb. 2200 
pengős árával. Nem jósolunk neki nagy jövőt. Túl-
gyönge és túlkicsi ahhoz, hogy a mai igényeknek meg-
feleljen. Talán 10 év előtt szenzáció lett volna. Az 
Austin és Austin licenszek örvendetesen terjednek. 
A francia Austin-licensz, a kis Rosengart már önálló 
újításokat produkál, meghosszabbítja alvázát és há-
tul, a keresztrugók helyett, félelliptikus rugókat sze-
rel fel. Alkalmassá válik így négyszemélyes karos-
széria felépítésére is, de nyilván nem gondolja meg, 
hogy a 750 kcm-es motorját sem lehet „ad infinitum" 
terhelni. Milyen nehézségeket jelentene vájjon a mo-
tort 1100-asra megnagyobbítani? A középnagy kocsik 
között feltűnést keltett az 1250 kcm-es Mathis, amit 
— és ez különösen érdekes — a Durant-gyár Ame-
rika részére licenszben fog gyártani. Ugy látszik, 
Amerika is belátta a kiskocsik feltétlen szükségessé-
gét és minthogy praxisa ezen a téren egyáltalában 
nincsen, Európában jól bevált márkát fog odakünn 
licenszben gyártani. Mindenesetre igen hízelgő ez a 
kis Mathis-kocsira. Az új kis Peugeot-nak is, akár-
csak az összes valamirevaló kiskocsinak sok érdeklő-
dője akadt. A csodálatosan olcsó árával feltétlenül a 
kiskocsikhoz tartozó, de valójában abszolút komoly 
nagykocsi, a Ford, kis standján kiállított egy négy-
üléses, nyitott kocsit, amely sikerült vonalvezetésével 
közfeltünést keltett. Konstrukciókban néhány kisebb 
javítástól eltekintve (p. o. nagyobb és másformáju 
hűtő, stb.), Ford szintén nem mutatott újat. A német 
középáru kocsik között Brennabor megint új model-
lel, ezúttal egy soros nyolchengeressel lép piacra, 
megtartva az elmúlt esztendőben is gyártott hathen-
geres „Juwel" és négyhengeres modelljét. A Paul 
Daimler-féle soros nyolchengeres Horch 5 literre meg-
nagyobbított motorjával, egyike a legkomolyabb és leg-
előkelőbb német kocsiknak és Hadank tervei szerint 
készült karosszériáival igen jó benyomást keltett. 
Érdekesek voltak a Prof. Gropius, az ismert német 
„Bauhaus" tervező karosszériái, amelyek Adler-al-
vázakra voltak szerelve. Gropius elve, hogy a kocsi 
két külön részét, az alváz és a felépítmény közötti el-
választóvonalat el kell tüntetni és ezért karosszériái 
a kocsinak egységes egész külsejét kölcsönzik. Ez úgy 
értendő, hogy a karosszéria egészen lehúzódik a sár-

hányókat a kocsi hosszirányában összekötő fellépőig, 
miáltal eltűnik a külön alvázburkolás. A sárhányók 
is újszerűek, amennyiben a kerekekre egy darabon 
oldalt is ráborulnak. Mindamellett kissé nehézkes ké-
pet kölcsönöznek a kocsinak. Az újszerű karosszériá-
ról a vélemények megoszlók, de érdekességét és élet-
revalóságát egyhangúlag elismerik. A francia közép-
áru kocsik néhány kiváló képviselője, — Renault, 
Delahaye, a teljesen acélvázas új Citroen stb. mellett 
az olasz kocsik — Fiat, különösen új kis 514-es mo-
delljével és Alfa-Romeo említhetők meg. De térjünk 
rá a mesterművekre. A szalon valódi szenzációi ezek, 
a szájtátó publikum „sztárjai", akik a nézők 99%-ának 
végtelen ködös távolban lévőnek látszanak és akik 
egy-egy pillantással óhajtják maguknak megszerezni 
annak az élvezetnek legalább ici-pici részét, amely egy 
ilyen „telivér" bírását jelenti. Bátran kezdhetjük 
Bugattival, a franciák dédelgetett kedvencével, az 
automobil „gloire" elvitathatatlan megszemélyesítő-
jével. Míg alig két évvel ezelőtt a Bugatti-kocsik 
„csak" mint a legjobb és leggyorsabb verseny-kocsik 
és legnépszerűbb sportkocsik jöttek számba, addig 
nemrég kihozott 4.9 és 5.3 literes kimondott túra-
kocsijaival megmutatta ez a zseniális konstruktőr, 
hogy kocsijai nemcsak a legjobb versenykocsik, de 
egyike a legjobb túrakocsiknak is és ami szintén na-
gyon sokat jelent, egyike a szalon legszebb automobil-
jainak. Ha már a német szakértők, akik a Bugatti-
gyár kocsijainak jóságát ugyan elismerték, de szép-
ségükről soha egy szót sem ejtettek, azt írják, hogy 
az új 8 hengeres Bugatti „álomszerüen" szép, akkor 
kellő képet alkothatunk magunknak ennek a pompás 
kocsinak a külsejéről. Ha azután közelebbről megte-
kintjük a kocsit — mert a Bugattit azt igazán lehet 
— és képességeire kíváncsi lévén, kísérleti utat te-
szünk vele, akkor már nem találunk dicséretet, amely 
arra elegendő volna, hogy érzékeltesse a gép értékét. 
Álljon itt az a néhány szám, amit Charles Faroux, 
a világhírű autószakember egyik a salonról szóló 
riportjában megad: Az új Typ 900, 8 hengeres, 4.9 
literes kompresszoros Bugatti sebessége direkt átté-
tellel 200 percenkénti fordulatszámtól — lépéstempó 
— 175 kilométeren felüli tempóig variálható, órán-
kénti 10 kilométeres sebességgel haladva, direkt-
ben 7 másodperc alatt 90 kilométeres sebes-
séget lehetett elérni. És a fékhatás? 3 másodperc 
alatt simán megállt a kocsi 85 km-es óránkénti sebes-
ségből. Ezek a számok beszélnek. Többet mondanak, 
mint a legszuggesztivebb reklám, a legfantasztiku-
sabb dicséret, — azt mondják, hogy van már kocsi, 
amelynek a teljesítménye elérte a kívánható tető-
pontját. Vagy kell ennél több? Szédítő, alig három 
évvel ezelőtt csak versenykocsik által elért tempókat, 
kényelmes, négy-hatüléses kocsiban kifutni, a legtel-
jesebb biztonságban, emberi számítás mellett jófor-
mán veszélytelenül, olyan fékekkel, amelyek még a 
legkevesebb lélekjelenléttel rendelkező nővezetőt is 
megfosztják a balesetcsinálás lehetőségétől és olyan 
szép kocsiban, mint az új Bugatti! Ehhez járul az 
abszolút zajtalan járása és a bámulatos stabilitása. 
Motorja valamit különbözik a szokásos Bugatti-kon-
strukciótól. A hengerfejben függő szelepeket ugyanis 
ennél a típusnál két felülfekvő bütyöktengely működ-
teti. A 12 hengeres Tátra alkotja a kiállítás egyik 
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fénypontját. Ledvinka konstruktőr, a jól ismert és 
oly jól bevált kis kéthengeres léghűtéses Tátra meg-
alkotója, ismét bebizonyította, hogy Európa egyik 
legelső konstruktőrje, akinek vannak még eredeti 
gondolatai, amelyeket pompás formában meg is tud 
valósítani. Az új 12 hengeres Tátra motorja két egy-
máshoz V-alakban álló hathengeres blokk összetételé-
ből áll, összhengerürtartalma 6 liter. Számos igen ér-
dekes konstrukciós detail jellemzi ezt a motort, ame-
lyek részletes megvitatása magában véve egy teljes 
cikk anyagát tennék ki. Röviden megemlítjük az ér-
dekes szelepvezérlést — a szelepek szára vízszintes, 
oldalról nyílnak a hengerekbe, működtetésük a két 
blokk között elhelyezett közös bütyöktengelyről tör-
ténik. Roppant érdekes kiképzésű (Ricardo?) hen-
gerfejek, a kis Tátra-kocsiról ismert csőváz és lengő-
tengely egészítik ki ezt a pompásan sikerült új kon-
strukciót. A 12 hengeres Voisin különösen alacsony 
építésével tűnik ki, noha első részének kiképzése, 
mely „front drive" külsőt akar a kocsinak kölcsö-
nözni, egyhangú visszatetszést szült. A nagy Hispano-
Suiza, melynek kis hathengeresét most a Ballot-gyár 
készíti licenszben, a 12 hengeres „Zeppelin" Máy-
bach, a 16 és 12 hengeres Cadillac, a remek amerikai 
265 lóerős Duesenberg, Panhard-Levassor és végül 
természetesen Rolls-Royce a Sálon legdrágább kocsi-
jával egészítették ki — többek között — a drága ko-
csik sorát. Hátra volnának még az érdekességek. 
Ezekből is volt elég, noha talán mégsem annyi, mint 
az elmúlt év vagy két év előtti salonokon. A legaktuá-
lisabb érdekesség kétségkívül az elsőkeréK-meghajtás. 
Legsikeresebben kétségkívül az amerikai Auburn-
Cord képviseli ezt az irányzatot, amelyik a Miller-
Special-kocsik „front drive" rendszerét építi széria-
kocsik számára. Bátran mondhatjuk, remek karos-
szériával és hűtőformával. Az amerikai gyáraknak 
sem kellett több, sorra leutánozták a Cord formáját, 
több-kevesebb, de általában kevés sikerrel. Megjelent 
a kiállításon egyébként egy másik, az elmúlt évek 
folyamán Amerikában megalakult gyár elsőkerék-
hajtásu kocsija a Ruxton, a Cord-tól eltérő — talán 
nem annyira sikerült — meghajtó szerkezettel. Cla-
veau és Tracta képviselték a kontinens elsőkerékhaj-
tásu kocsijait, az elmúlt salonokról ismert gépeikkel. 
Bucciali ezúttal két párhuzamos 8 hengeres blokkot, 
külön-külön főtengelyekkel kapcsol egybe és így hozza 
ki új 16 hengeres modelljét. Harry Léon Laisne és 
még néhány excentrikus szerkesztő zárta ba az örökké 
kísérletezők kicsi, de fanatikus sorát. Pletykák? 
Az is volt. General Motors nem állított ki, dacára, 
hogy új soros nyolchengeres Buick-ja feltétlenül nagy 
érdeklődésre tarthatott volna számot. Ok: állítólag 
nem kapta meg azt a kiállítási helyet, amelyre szük-
sége lett volna. Szinte hihetetlen, hogy a világ első 
motorkoncernje ne tudta volna — ha akarta volna — 
biztosítani magának a megfelelő helyet. Vájjon mi 
lehetett a valódi oka a távolmaradásnak? (A francia 
vámemelés.) A léghűtésesek között csak a Tátra és a 
Franklin maradt. A francia Sara már nem volt lát-
ható. Úgyszintén semmit sem lehetett hallani a múlt-
ban éppen a párisi Salonon oly nagy port felvert 
Constantinescu-féle kocsikról és sebességváltókról. 

A Fiat-nál még meg kell állnunk egy szóra. Az 
elmúlt három évben ez a márka — kitűnően sikerült 

520, illetve 521 és 525-ös típusai révén — ismét nép-
szerűségének tetőfokára emelkedett. Nemrégen kiho-
zott 514-es modellje, az automobilpiac legszebb kis 
négyhengerese, hivatva van betölteni azt a szerepet, 
amelyet néhány évvel ezelőtt a legendáshírű 50 l-es töl-
tött be. A Fiat-kocsik egyébként óriási feltűnést kel-
tettek remek gyári karosszériáikkal, amelyek vonalo-
zás, színezés és általános kivitel szempontjából, nem 
egy speciális karosszériagyárt multak messze felül. 

Levonva a következtetéseket, ezen rövid és hely-
szűke miatt teljesnek nem mondható áttekintő ismer-
tetésből röviden a következőket állapíthatjuk meg: 
a Sálon tendenciája lényegesen ellenkezik az elmúlt 
esztendők folyamán megrendezettekével, amennyiben 
az amerikai befolyás megszűntnek vehető. Mig két év 
előtt és tavaly jóformán az egész vonalon az amerikai 
kocsikat és konstrukciójukat utánozták, addig ma 
már az európai konstruktőrök megint saját utakon 
haladnak és — világosan látszik — vezetnek Amerika 
előtt a konstrukció terén. Az amerikai befolyás, úgy-
látszik, csak kitérőt jelentett az európai szerkesztők 
számára. Átvették azt, ami hasznosat kaptak odaát-
ról, — kényelmes karosszériák, szolid vonalozás és 
színezés, zajtalan járás, kiegyensúlyozottság és jó 
rugózás — de nem maradtak meg az egyszerű után-
zásnál, hanem továbbfejlesztették, túllépték az ame-
rikai konstrukciós határokat, sok tekintetben meg-
előzve azokat. Tisztán technikai szempontból véve, a 
lényeges újítások száma kicsiny. Véglegesen bevált-
nak tekinthető a gyorsmenet-váltómű, a zajtalan fo-
kozatú váltóművek, amelyek lényegéről egyébként 
következő számaink egyikében fogunk részletesen tu-
dósítani, azonkívül az elektromos benzinszállító-
készülékek és a már nem egészen új különböző lengő-
tengelyes megoldások és csővázak. Most hozott újdon-
ságnak tekinthető a beszívott levegő által okozott zö-
rejt tompító készülék, amely ismét egy lépés a töké-
letesen zajtalan automobil felé. Végül érdekes, hogy 
legutóbb a konstruktőrök a kétliteres, hathenge-
res kocsik gyártását majdnem egységesen felvették 
programjukba és úgy látszott, hogy ez az a tipus, 
amely racionális gyártás esetén a „nagy köz" szá-
mára készülő „ideális használati kocsi". Ez az elv 
megdőlt. A típusok és a hengerszámok különfélesége 
megint elérte tetőpontját és a hallgatólagos megegye-
zés, amely egyideig úgy látszott, hogy a hathengeres 
kétliteresnek szólt, már a múlté. A konstruktőrök 
tehát még mindig nem egyeztek meg á~legideálisabb-
nak mondható motortipusban, ez a modell még min-
dig nem forrott ki és teljes a bizonytalanság, hogy 
milyen lesz, ha lesz a jövő autója, a mindenki szá-
mára hozzáférhető, jó, olcsó és szép „közhasználati 
kocsi." Dr. Dárday-Abriani Dezső. 

—BUGATTI 
= 4 üléses, 1'5 literes, túrakocsi. 
Bővebbet: TELEFON: Aut. 645—76. szám. 

R e g g e l 9-ig. — E s t e 8-tól. 
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Asz Europa-fiegyibafnoltságoR 
végleges eredménye. 

Versenykocsi bajnok: 

Sportkocsi bajnok: 

1. Hans Stuck v. Villiez (Austro-Daimler) 
2. Hartmann László (Bugatti) 
1. R u d o l f Caracciola (Mercedes-Benz) 
2. Bur gallér (Bugatti) 

Miután eddig széles ez európai sportsajtóban az 
Európa hegyibajnokság végeredménye pontosan még 
meg nem jelent, tekintettel arra, hogy egy magyar 
versenyző, Hartmann László, respektábilis pontszám-
mal a versenykocsi-kategóriában a második helyet 
küzdötte ki magának, elhatároztuk, hogy a legponto-
sabb leírását adjuk a 10 pontszerzőversenynek. Saját-
ságos megállapítás, de így van, hogy kezdve a párisi 
L'Autó-tól, beleértve Európa egyik legjobb sajtó-
orgánumát, a zürichi Sport-ot, valamint a hivatalos 
német ONS-t, stb., mindannyian a legkülönbözőbb 
eredményeket közlik, nem is szólva az AIACR-ről, 
mely szintén hamis adatok alapján szerkesztette meg 
a végeredményt. A lapok nagy része nem vette tekin-
tetbe azt a fontos szabályt, hogy a versenyt végig 
ugyanazzal a márkával kell futni. így történt azután, 
például Hardegg grófnak, aki a versenyek egy részét 
Steyerjével, a többit Bugattijával futotta, végered-
ményben 7 pontot adtak, holott vagy 3, vagy 4 jár 
neki. A másik fatális tévedés az Arco-Zinneberg gró-
fok esete, ők ketten vannak. Egyik a Max, aki Mer-
cedes-Benzzel versenyez, a másik, a fiatalabb, akinek 
egy Amilcar versenykocsija van. Itt mindkettő ered-
ményét összevették, ami igen praktikus, de nem felel 
meg a valóságnak. A legtöbb lap Hartmann László 
pontjainak egy részét elhallgatja és őt 9 ponttal von 
Morgen mögé helyezi. Most térjünk át a sportrészre. 

A legeredményesebben a német Stuck szerepelt, 
aki a Mont Ventoux hegyiversenyt kivéve, ami össze-
esett a zakopanei Tátra-versennyel, az összes pont-
szerzőkön elindult. Kilenc verseny közül hatban győ-
zött. A Klausenpasson reálisan kikapott Chirontól, 
míg a Maddalenán nekimenvén a falnak, fel kellett 
adnia a versenyt. Az ADAC Bergrekordon Freiburg-
ban szintén kifarolt egy kanyarban és ez elegendő volt 
az aznap kitűnően menő Morgennek, hogy megverje, 
összesen 39 pontot gyűjtött össze, ami csak 6 pont-
tal marad el a maximumtól. Ma feltétlenül extra klasz-
szis a hegyiversenyek terén, amit számtalan győzelme 
és hegyiverseny rekordjainak tömege bizonyít. Egy 
kivételes tudásu hegyi menő, akivel ma Európában 
csak Chiron, Caracciola hasonlítható össze. 

A második a magyar Hartmann László lett. 
ő határozottan ambicionálta a második helyet. Hat 
versenyben indult és összesen 15 pontot tudott magá-
nak biztosítani, őszintén szólva, nagy balszerencse 
üldözte. Mikor a Königsaal-Ylovisten Stuck és Lie-
feldt mögött pár másodperccel harmadik lett, meg-
előzve Morgent, Arco-Zinneberget és másokat, még 
többet vártunk tőle. Azután három versenyt kiha-
gyott. A Klausenpasson mindkét tréningnapon zuho-

gott az eső és így képtelen volt komoly munkát foly-
tatni. A verseny napjára kiderült és Hartmann úgy 
ment, mint azt az esős, csúszós pályán kipróbálta. 
Szépen felért és 18 percen belüli idejével is olyant 
produkált, amit a Klausenpasson magyar versenyző 
még nem ért el. Freiburgban ismét a balszerencse 
üldözte. Az utolsó tréningen egy kocsi beleszaladt és 
a tengelye megsérült. Ennek következtében csak fel-
szaladt a neki járó 2 pontért. A Semmeringen jó har-
madik lett. A Svábhegyen egy a rendőrségen töltött 
éjszaka után, idegileg kissé meggyötörten beleszaladt 
a szállodába és bizony csak 1 pontot tudott szerezni. 
Kolozsvárott, az utolsó pontszerzőn, megrongált ko-
csija még nem lévén kész, két literes sport Bugatti-
járól vette le a sárhányókat és dacára lassú kocsijá-
nak, második lett. 

A többi versenyző, mint azt a táblázat is mu-
tatja, nem feküdt rá különösebben a hegyibajnoksá-
gokra. A két nagy ágyú, Chiron és Nuvolari csak egy-
egy versenyen startoltak. Morgennek kocsijával vol-
tak bajai éppen a főszezonban és így az idei bajnoki 
futamok, bár egyenként nagyon szépek voltak, az 
Európa-bajnokság szempontjából nem váltották be 
a hozzájuk fűzött reményeket. 

A sportkocsi-bajnokság Caracciola biztos zsák-
mánya lett. Hétszer indult és hétszer győzött. Ki-
hagyta a Tátrát, a Mont Ventoux és Feleac hegyiver-
senyeket. Burggallernál úgy látszik anyagi okok ját-
szottak közre, ő egy profi, aki magának versenyez és 
ahol nem adnak elég költségmegtérítést, és nem néz 
ki egy pár ezer márka, ott bizony nem indul, ő négy 
versenyben vett részt és végeredményben két második 
és két harmadik helyével biztosította magának a má-
sodik helyet. A sportkocsi-bajnokság harmadik he-
lyezettje Liechtenstein herceg lett, aki Bugattijával 
az utolsó versenyeken: a Semmeringen és a Feleacon 
10 pontot tudott összegyűjteni. Az alantiakban rövi-
den adjuk az egyes versenyeken történteket: 

Az első futam a Prága melletti Königsaal-Jilovist volt. Itt 
kezdte meg sikeresen a szereplését Hartmann László. Verve 
Morgent, Burggallert, Arco-Zinnebergeit, a versenykocsik kö-
zött Stuck és Liefeldt mögött a harmadik, míg az abszolútban 
Caracciola után a negyedik lett. Szereplése elé már ekkor 
nagy reményekkel tekintettünk. 

A második verseny a Cuneo—Colle della Maddalena volt. 
A távolság csekély 67 km. voft. A nagyágyuk közül, miután 
a vierseny az olasz autóbajnokság pontszerzőjeként is szere-
pelt Nuvolari, Varzi, Fagioli, Biondetti, Strazza és természe-
tesen Stuck, valamiint Caracciola is indult. Stuck és Varzi fel-
adta. Stuck nekiment a falnak, Varzinak a motorja ment 

BAN LASZLO készít, Javit, olcsón 
gyorsan, pontosan autórugói Budapest, V. Vág u. 6 

Telefon: Aut. 911-21 
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rosszra. Győzött Nuvolari Alfa-Romeo versenykocsin 38:27 
alatt 100 kilométeren felüli átlagsebességgel. Caracciola, aki 
a sportkocsik között lett első, 41:24-et futott. 

A harmadik verseny az angliai Shelsiey-Walsh volt. A táv 
csekély 1000 yard, ami 910 méter. Caracciola és Stuok is-
mét megjelentek és mindketten végigfutva, kitűnő időkkel 
győztek. Stuck ideje 44.2, Caraccioláé 48.4 volt. A többiek, ki-
véve az angol Parkért, aki 46-ra ment, messze elmaradtak. 

A franciaországi Mont-Ventoux hegyiversenyen, miután 
összeesett a lengyelországi Tátra hegyiversennyel, a nagy-
ágyuk közül senki sem vett részt. Győzött egy francia: Rey 
(Bugatti), aki azonban messze elmaradt a szintén Bugatti-
vezető Lamy útvonalrekordjától. 

A Tátrában ott láttuk Stuckot, aki természetesen új út-
vonalrekorddal (5:23) győzött a lengyel Ripper (Bugatti) el-
len, aki szintén nagyon jól ment. A Daimler-vezető Liefeldt, 
aki az első versenyen Prága mellett oly kitűnően szerepelt, 
egy a pályán keresztülszaladó néző miatt az árokban volt 
kénytelen bevégezni a futamot. Caracciola nem indult. 

A két nagy verseny, a Klausen és az ADAC-Bergrekord, 
Freiburg mellett volt a hegyibajnokság futamainak legnépe-
sebbje. Hartmann mindkettőn startolt. A Klausenpasson a 
folytonos eső miatt csak keveset trenírozhatott. Ennek dacára 

nagyon jó időt ért el. A freiburgi versenyen csak felsétált. 
Az előbbit Chiron, az utóbbit von Morgen nyerte. Stuck ,az 
egyik fordulóban megfarolt. Caracciola mindkét versenyen 
biztosan nyerte futamait. Sajnos, sem a Maddalena-győztes 
Nuvolari, sem a Klausen-győztes Chiron nem startolt többet, 
ami őszintén szólva nagyban osökkentette a hegyibajnokság 
nivóját. Egy kisebb baleset Morgent is a távolmaradásra 
késztette. 

A Semmeringen Hartmann, Stuck és Hardegg gróf mö-
gött harmadik lett, értékes 3 pontot szerezve. Caracciola itt 
is biztosan győzött. A Svábhegyen Stucknak rossz napja volt. 
Caracciola verte meg. Mindennek dacára a versenykocsi kate-
góriában nem talált legyőzőre. Hartmann itt értékes ponto-
kat vesztett az ominózus szállodánál. Az utolsó pontszerző a 
Kolozsvár mellett lefutott Feleac már bizony meglehetős rész-
vétlenségben folyt le. Caracciola már hiányzott a küzdők kö-
zül. Stuck itt is új rekorddal biztosan győzött Hartmann el-
len, míg a sportkocsik között Liechtenstein diadalmaskodott. 
Mint megállapítható, a hegyibajnokságokra egész komolyan 
csak Stuck és Caracciola, míg a második helyekre csak Hart-
mann és Burggaller küzdött komolyan, bár utóbbiak igen sok 
versenyt kihagytak. 

Az alanti pontozás 

Versenykocsi-bajnokság 

A résztvevők neve A győztes gyár 
neve 

A versenyző 
nemzetsége 
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1 Hans Stuck on Villiez Austro-Daimler Németország 5 1 5 4 4 5 5 5 5 39 
2 Hartmann László Bugatti Magyarország 3 — 2 2 3 — 1 4 15 
3 von Morgen Bugatti Németország 2 — 2 5 — — — 9 
4 Hans Stuber Bugatti Schweiz 3 3 6 
5 Gr. Arco-Zinneberg Max Mercedes-Benz Németország 2 4 6 
6 Louis Chiron Bugatti Franciaország 5 
7 Tazio Nuvolari Alfa-Romeo Olaszország — 5 5 
8 Rey Bugatti Franciaország 5 
9 Ing. Liefeldt Austro-Daimler Lengyelország 4 5 

10 Jean Ripper Bugatti Lengyelország 4 4 
11 Leiningen herceg Bugatti Németország 2 — — — 2 — — — — 4 
12 Rudolf Steinweg Amilcar Németország — — . , — — 2 2 — — — — 4 
13 Gróf Max Hardegg Bugatti Ausztria 4 
14 Parker Pariker-Special Anglia 4 
15 Luigi Fagioli Maserati Italia — 4 4 

Sportkocsi-bajnokság 
1 Rudolf Caracciola Mercedes-Benz Berlin 5 5 5 — 5 5 5 — 5 — 35 
2 E. Burggaller Bugatti Berlin 4 — — — 3 3 — — 4 — 14 
3 Liechtenstein Bugatti Wien — — — — — — 4 — — 5 9 
4 Flórian Schmidt Amilcar Nürnberg — — — — — — 2 5 — — 7 
5 Simons DKW Berlin 2 — — — 2 2 — — — — tí 
6 Spandel Mercedes-Benz Nürnberg 3 — — — 2 — — — — — 5 
7 Nuvolari Alfa-Romeo Milánó 4 
8 Biondetti Bugatti Milánó — 4 4 
9 Burcher Riley Anglia 4 

10 Gróf Kalnein Bugatti Berlin 4 
11 Weinschenk Tátra Prága 4 
12 Dr. Fuchs Bugatti Nürnberg 2 4 

Magyar Acélárugyár R.-T, Budapest, VL, 
Vácí-űt 95. Autórűgók, autóalkatrészek 
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Néiyány szzó a budapesti forgalomról 

AfJ é s kik okozzák a baleseteket? Mit kellene tenni és kik ellen kellene 
erélyesen fellépni az illetékeseknek. 

Iría : vitéz. Bol&óy Imre. 

A legutóbbi idők sok súlyos és kevésbé súlyos 
automobil- és motorkerékpár-balesete a gépjármű-
közlekedésre és ezzel kapcsolatban a székesfőváros 
közlekedési ügyeire terelték a közfigyelmet. 

Mint régi autósnak és motorkerékpárosnak, aki 
hivatásánál fogva nyitott szemmel nézi a főváros köz-
lekedési problémáit és azok helytelen voltát saját-
magán is érzi, engedtessék meg, hogy szerény véle-
ményemmel hozzájáruljak ennek az égetően aktuális 
kérdésnek a megoldásához. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a 
budapesti baleset-statisztika nem olyan ijesztően 
rossz, mint amilyennek azt a szenzációéhes napilapok 
kikürtölik. Európa nagyvárosainak a balesetarányait 
százalékokban kifejezve, Budapest a nyolcadik helyen 
áll. Tehát hét európai nagyvárosban nagyobb a bal-
esetarány, mint nálunk és így korántsem oly kétségbe-
ejtő a helyzet, mint azt általában feltüntetni akarják. 
Kétségtelen, hogy még így is elég magas a balesetek 
száma és nagyon kívánatos lenne ezt a minimumra 
csökkenteni. De épp így kívánatos lenne csökkenteni 
ama baleseteknek a számát, melyeket az egyéb köz-
lekedési eszközök okoznak. Ezek a járművek azonban 
sokkal megszokottabbak, semhogy azokkal és az álta-
luk okozott balesetekkel a szenzációéhes és autóelle-
nes riporterhad törődne. 

Ma, amikor mindenütt a motorizálás vilá-
gát éljük és minden ország, különösen a körülöt-
tünk levő kis államok, belátva, hogy minden magán-
tulajdonban levő autó a nemzeti vagyont növeli és 
nemzetvédelmi célokat szolgál, minden módon elősegíti 
az ország motorizálását, nálunk, sajnos, épen az ellen-
kezőjét látjuk ennek. Jelen esetben ebből az „ellen-
kezőből" csak azt ragadom ki, hogy a magyar napi-
lapok ahelyett, hogy az újságírói hivatáshoz illően 
pártatlanul ítélnének a gépjárművek forgalmának 
kérdéseiben, minden alkalmat megragadnak, hogy a 
sajnálatos balesetekkel kapcsolatban valósággal meg-
gyülöltessék a nagyközönséggel a gépjárműveket, 
nem gondolva meg azt, hogy ezzel micsoda károkat 
okoznak az országnak. 

De áttérve a közlekedési balesetekre, ha azok 
okait figyelemmel vizsgáljuk, akkor látni fogjuk, 
hogy három tényező működik közre azok előidézé-
sében. 

Mint első tényezőt kimondhatjuk az automobil-
és motorkerékpárvezetők egy kisebb részének a hely-
telen és eléggé meg nem róható magatartását. A saj-
nos, tipikusan budapesti, kíméletlen, mással nem tö-
rődő, autóra ülve magát legalább is Napoleonnak kép-
zelő, jampec-gondolkodásu és lelkületű egyes úrvezetők 
(bár az „úr" jelző egyáltalában nem illik reá-
juk), a kevésbé művelt és tanult teherautó-soffőrök, 
a kenyér utáni kíméletlen hajszát folytató taxisoffő-
rök, az éretlen és motorkerékpárt hódítási és szédí-

tési célokra használó fiatal motorkerékpárvezetők 
azok, akik ezen részről a közlekedés rendjét veszé-
lyeztetik. Ezeknek a soraiból kerülnek azután ki a 
gázoló és gázolás után megszökő vezetők. A vezetők 
ezen fajtáját — akik a többi komoly és rendes autó-
vezetőnek nemcsak vezetési modorukkal az uccán, de 
erkölcsi tekintetben is mérhetetlen károkat okoznak 
— csak a legnagyobb szigorral lehetne a fent leírt 
tulajdonságaikról leszoktatni, ők azok, akik harma-
diknak előznek; akik kíméletlenül leszorítják az elű-
zöttet az úttestről; akik elvből csak az úttest köze-
pén haladnak; harmadiknak előzve a szemben, sza-
bad pályán jövőt felszorítják a járdára; a fordulók-
nál a sarkokat vágják; — de a legjámborabb bárá-
nyok a közlekedési rendőr előtt. 

Második tényező a gyalogjárók abszolút fegyel-
mezetlensége, sőt a napilapok autósgyülöletre nevelő 
hatása alatt egyenesen provokáló magatartása. Itt 
meg kell állapítanunk, hogy egy része tudatlanságból 
és nemtörődömségből, a másik része pedig egyenesen 
rosszakaratból viselkedik fegyelmezetlenül. 

Ők azok, akik számára a közlekedési rendőr in-
tése nem érvényes; akik még ma is képesek az úttes-
ten újságot olvasni; akik vakon rohannak át egyik 
oldalról a másikra; akik megsértődnek, ha a rendőr 
figyelmezteti őket és adófizető polgári mivoltukra 
hivatkoznak a kocsiúttesten, amit mi autósok fize-
tünk a súlyos útadónkkal; ők azok, akik tüntetően 
lassan sétálnak át az autó előtt azzal, hogy: „majd 
vigyáz a vezető, őt büntetik meg, ha baj van"; ők 
azok, akik a zöld lámpa fényénél az úttest közepén 
állva intézik el az üzleti ügyeiket; ők azok, akik szá-
mára a gyalogjáró nem elég, hanem az úttesten hosz-
szában sétálnak, szóval ők a fegyelmezetlenek és még 
ráadásul ők kiabálnak a legjobban a dolgai után siető 
autósra és motorosra. De azt soha sem gondolják 
meg, hogy az ucca rendjéből ők is kivegyék a részü-
ket, hogy a közlekedési szabályokat nem csak az 
egyik félnek illik betartani, de a másiknak is. Nem 
lehet csak a gépjárművezetőre hárítani minden ter-
het, a gyalogjárónak pedig minden szabadságot meg-
adni. Viseljük az ucca rendjének a fenntartását közö-
sen, különösen akkor, amikor a gyalogjárónak csak 
önmagára kell vigyáznia. 

Nem tudom, átérzi-e a közönség a rendőrség 
azon intézkedésének a súlyát, hogy egyes helyeken 
láncokkal kerítette el a gyalogjárót az úttesttől. 
A főváros rendőrségének valóban keserű tapasztala-
tai lehetnek, ha indíttatva érezte magát erre, a kö-
zönségre nézve szégyenteljes intézkedésre. 

A harmadik tényező a rendőrségi közlekedési 
szabályzat hiányos volta és annak helytelen végre-
hajtási módja. Távol áll tőlünk, amikor ezt a meg-
állapítást tesszük, hogy a rendőrség jóhiszeműségét 
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kétségbe vonjuk, de el kell mondanunk mindent, ami-
nek a kiküszöbölése a közlekedési rend javulását 
vonhatja maga után. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a gépjárműveze-
tőkre kirótt bírságok 75%-át lámpa nem égés, han-
gos kipuffogás, füstölés, állítólag olvashatatlan szám-
tábla és más ehhez hasonló kihágások teszik ki. Az 
pedig kétségtelen, hogy a főváros közvilágítása elég 
jó és így egy véletlenül fel nem gyújtott számlámpá-
val, állítólag hangos kipuffogással, egy kis füsttel 
még nem gázoltak el senkit. Ezekből a kihágásokból 
nem lesz sohasem baleset. Hanem igenis balesetet 
okozhat: 

1. a harmadiknak való előzés, 
2. a keresztezésnél való vigyázatlan hajtás, 
3. a keresztezésnél nem dudálás, 
4. a fordulóknál a sarok levágása, 
5. előzés'eknél a mások szabad útvonalába való 

betolakodás, 
6. fényszóró használata szembejövő gépjárművel 

szemben, 
7. a főútvonalak és mellékútvonalak fogalmá-

nak be nem tartása, 
8. a jelzések elmulasztása irányváltoztatásnál, 
9. a túlsebes hajtás. 
Sajnos, soha sem látjuk, hogy ezekért a balese-

tet okozható kihágásokért valakit is felírnának. 
Soha nem látjuk, hogy a rendőrlegénység "fel-

írná vagy akár figyelmeztetné az állandóan és kö-
vetkezetesen szabálytalanul, az úttest közepén hajtó 
lófogatu kocsikat. Mintha azokra nem vonatkozna a 
„balra hajts" szabályzat. A széles, lófogatu teher-
kocsik az úttest közepén, vagy azon túl hajtva, el-
veszik annak a szélességét és az előző autókat a szem-
ben jövő szabad pályájába kényszerítik bele. így az-
után ott, ahol négy jármű is kényelmesen közleked-
hetne, kettőnek is alig van hely. Pedig általában az a 
szabály, hogy a lassan menő jármű mindig a bal-
oldalon hajtson. 

Épületes látvány még az, mikor két szeneskocsi 
versenyre kel egymással és a két kilométeres tempó-
ban menőt előzi a két és fél kilométer gyorsasággal 
menő. így azután kényelmesen beszélgetve, valóban 
eltart az előzés vagy 300—400 lépést, amíg ezalatt 
az úttestet teljesen el is torlaszolják. Senki sem törő-
dik velük. _ _ 

Gyakorta lehet-látni járműveket, melyek órák 
hosszat az uccasarkokon parkíroznak, többször rend-
őri asszisztencia mellett és teszik a kanyart teljesen 
beláthatatlanná. 

Roppant érdekes az is, hogy az állami jelzésű 
automobilok mindenütt indokolatlan előnyben része-
sülnek. Belátjuk és a legmélyebb tisztelettel fogad-
juk, hogy a Kormányzó Ur őfőméltóságának kocsi-
ját mindenütt szabad úttest illeti meg, de nem látjuk 
be, hogy miért kell a többi állami jelzésű autót előny-
ben részesíteni. Nem találjuk az okát annak, hogy 
miért nem írja fel a közlekedési rendőr a 80 kilomé-
teres tempóban száguldó két állami kocsit és miért 
írja fel azt a magánautót, amelyik közvetlen mögé-
jük szegődött. Ugy látszik, félt szegény, hogy rövi-
desen az Angyalföldre helyezik át büntetésből, amiért 
az államtitkár urat molesztálni merte. Nem látjuk be, 
hogy miért szabad a közoktatásügyi miniszter úr 

R a c i o n á l i s 
gazdálkodás 

a m a i i d ő k f ő k ö v e t e l m é n y e 
A k i h a t a l m a s t e l j e s í t m é n y t i g é n y e l , c s a k 

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

F M n t : Budapest, (II. Mozsár u. 9. 
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autójának negyediknek előzni és a szemben, szabad 
pályán jövő magánautót a járdára kényszeríteni. 
(Mindkét eset megtörtént.) Ezek mind olyan túl-
kapások és elnézések a rendőrség részéről, melyek-
nek meg kell szünniök. 

A fentiek elmondása után nyilvánvaló mindenki 
előtt, hogy ezek a kihágások olyan természetűek, mi-
szerint azok helytelen voltát csak egy, saját maga 
is autót vezető egyén tudja megítélni. A közlekedési 
rendőrnek nincsen meg az az autóvezetői gyakor-
lata, hogy meg tudja ítélni, miből lesz a baleset, mi-
ből az elgázolás, a karambol, ők, a közlekedési rend-
őrök észreveszik a lámpa fel nem gyújtást, a piszkos 
számtáblát, szóval mindazokat a hibákat, melyekből 
baleset nem származik, de nem veszik észre azokat, 
— mert nem gépjárművezetők — melyekből a baj 
származik. Ezen oknál fogva feltétlen hívei vagyunk 
a motoros rendőrjáratoknak, d e . . . — és itt van a 
nagy hiba — azoknak nem volna szabad egyenruhá-
ban szolgálatukat teljesíteni. Két ízben mentem hosz-
szabb darabon a motoros járőr után, kíváncsi lévén 
annak a működésére. Hát, kérem, nem láttam sem-
mit sem. Azaz láttam. Láttam vészjelzéseket a veze-
tők részéről, láttam a legrettenetesebben vezető piros-
taxist kézenjáró baba módjára közlekedni. Mindenki 
már messziről látta az egyenruhát és ezért úgy vi-
gyáztak, ahogyan még soha. 

Mennyivel eredményesebben tudnának működni 
polgári ruhában és az autósok, motorosok para-
grafusba nem szedett szabálytalanságait, a gyalog-
járók rosszakaratát, a fuvaroskocsik és teherautók 
hajtási modorát, a K. rendőrök által észre nem vett 
balesetokozó kihágásait rövidesen ki tudnák küszö-
bölni. Különösen akkor, ha egyformán mérnék az 
igazságot mindenkinek. 

A K. rendőrök tisztelgési kötelezettségének eltör-
léséről már nem is beszélünk. Arról, annak célszerüt-
lenségéről, a nehéz hivatást teljesítő rendőrre terhes 
voltáról már annyit írtak a napilapok, a szaklapok, 
sőt magánosok is, eredmény nélkül, hogy úgy látom, 
úgy is hiába volna a szót vesztegetni. 

A gépjárművezetői vizsga rendje még egy fájó 
pont, amelyről feltétlenül kell beszélnünk. Szerintünk 
az egész, úgy ahogy van, helytelen. Helytelen pedig 
azért, mert nem képes megítélni a jelölt vezetni tu-
dását, nem képes megítélni a lélekjelenlétét, a gép-
kocsi vagy motorkerékpár vezetése alkalmával szük-
séges mozdulatok kellő mértékbeni beidegződöttségét. 
Itt is arra helyezik a fősúlyt, amivel senki sem okoz 
balesetet, de arra nézve, hogy tényleg vezetni tudjon, 
hogy egy váratlan esetben el ne veszítse a fejét, ha-
nem automatikusan, gondolkodás nélkül a helyeset 
tudja-e cselekedni, nem vizsgálnak senkit. Mert nem 
az a fontos, hogy valaki tudja-e mi történik az első 
hengerben, amikor a hatodikban a robbanás, vagy 
hogyan működik a mágnesdynamo. Ebbeli tudásának 
a hiányával még senki sem fog balesetet okozni, leg-
feljebb, ha nem akarja kocsiját vagy a motorját 
minduntalan a javítóműhelybe bevontatni, akkor ké-
sőbb meg fogja tanulni a dolgokat és addig? Addig 
pedig hadd keressenek a javítóműhelyek egy kicsit. 
Úgyis nagyon reájuk fér ebben a szűkre szabott mos-
tani világban. Ellenben fontos lenne a vezetői tudás 
vizsgálata. Tessék, üljön fel a szakértő úr a jelölt 

mellé, vagy kísérje a jelöltet (motoros-vizsga esetén) 
végig a városon, össze-vissza a legnagyobb forgalom-
ban. Akkor fogja meglátni, tud-e az illető vezetni, 
vagy sem. De az, hogy a jelölt végigviszi a vizsgabiz-
tost a Mosonyi uccai laktanya körül, vagy a vizsgáló-
biztos végigküldi a motorost a Mosonyi uccán, az 
kérem, semmire sem jó. Ez egy teljesen felesleges 
parádé. 

Idefűzöm, hogy amikor 1921-ben Varsóban gép-
járművezetői vizsgát tettem, mert természetesen nem 
ismerték el a budapestit, a vizsgálóbiztos mellém ült 
a kocsiba és kerek két és fél órát kocsikáztunk Varsó 
legszűkebb és legforgalmasabb uccáin. Ez egy vizsga 
volt, amelyen a vizsgáztató teljesen tisztába jöhetett 
a jelölt vezetni tudásával. 

Túlságosan komplikált az egész közlekedési ren-
delet is a rengeteg sok egyirányú forgalmú uccájá-
val és egyéb tudnivalójával. Az uccákat egyirányú 
forgalmúnak nyilvánító rendelet megjelenése után 
még hónapokig tart, míg felszerelik a megfelelő jelző-
táblákat. De ezalatt már vígan írják fel a vezetőket. 

Helytelennek tartjuk a K. rendőrök részéről azt 
az udvariasságot, hogy akkor, amikor a helyzet meg-
engedi, a beforduló gépjárművezetőt a sarok levágá-
sára utasítja. Bár ez az eljárása feltétlenül gyorsítja 
a forgalmat és mindannyiunknak nagyon kellemes, 
de a kevésbé fegyelmezett vezetőbe ezzel csak egy 
rossz szokást nevelünk bele. Ismétlem, tudjuk, hogy 
ez csupa jóakaratból történik, de eddig senki sem 
gondolt ezen eljárás rosszra nevelő hatására. 

Budapest fegyelmezetlen közönségével szemben 
csak a legerélyesebb rendszabályok használata indo-
kolt, de alkalmazzák ezen eszközöket egyformán és 
egyöntetűen mindenki ellen. Indokolt esetben ne kí-
méljék az autóst sem, de viszont ne kíméljék a gya-
logjáró közönséget sem, mert eddig úgyis nagyon sok 
kíméletben volt része. Ne nézzenek a hatóságok sem-
miféle mellékkörülményre, protekcióra és ne legyenek 
elfogultak a gépjárművezetők terhére. 

Lássa be a gyalogjáró közönség, hogy ki kell 
vennie a részét az ucca rendjének a terheiből; lássa 
be a rendőrség, hogy a közlekedési szabályzat eddigi 
alkalmazása helytelen volt és végül lássák be az egyes, 
előszeretettel szabálytalanul vezető autósok és moto-
rosok, hogy le kell tenniök a napoleonkodásról és hogy 
udvariasságért udvariasságot kapnak cserébe. Ha 
mindez megtörténik, akkor nem lesznek tele a lapok 
a motorbalesetekkel. 

Hogy akkor mit fognak írni az örökös szenzá-
cióra éhes és autógyülölő riporterek, az „újságíró 
rend" tagjai, azt nem tudjuk. De vigasztalódhatunk 
abban a gondolatban, hogy akkor talán a villamos-
balesetek kerülnek sorra, vagy akkorra a javuló gaz-
dasági helyzet folytán nekik is lesz autójuk és ezzel 
párhuzamosan meg fognak szűnni a gyűlöletes autó-
ellenes cikkek is. 

KÖZLEKEDÉSI NYOMDA 
Könyv- és jegynyomda BUDAPEST, V., 

V I S E G R Á D I U C C A 
Litográfia ^ 

Könyvkötészet T E L E F O N : 238—87 
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Milyen óvintézkedéseket kell tenni 
asz automobilistának és motorkerékpárosnak 

kapcsolatban a köszelgö téllel? 
A nyomasztó gazdasági helyzet hatalmasan érez-

teti hatását a magyar automobilizmusban. Csökken 
az autóvásárlók száma, csökken a levizsgáztatott ko-
csik száma és így csak természetes, hogy csökken a 
képviseletek száma is. És emellett a szomorú jelenség 
mellett még egy másik, vele rokon tünet is mutatko-
zik. Növekszik a forgalomból kivont, leállított kocsik 
száma, amelynek oka szintén a pénztelenségben kere-
sendő. Az autótulajdonosok egyszerűen nem képesek 
a gépükkel kapcsolatosan felmerülő költségek fede-
zésére és így inkább nem használják azt. Bátran 
merjük állítani, hogy az eltartási költségek túlságos 
nagysága miatt leállított gépek tulajdonosai 50%-ban 
önmaguk okai annak, hogy nem használhatják jár-
művüket. Hanyag, gondatlan kezelés, a hozzáértés 
és helyes érzék hiánya, mind olyan tényezők, amelyek 
hatalmasan megdrágítják az autótartást. A legtöbb 
bűnt télen követik el, a legköltségesebb javítások ren-
desen valamilyen a tél folyamán elkövetett mulasztás 
következményei. Megrepedt hűtő, hengerblokk, besült 
dugattyuk, hajszál-repedések a hengerben, sokszor 
kiolvadt csapágyak, stb. igen sok pénzbe kerülő defek-
tek is könnyen okozói lehetnek manapság a jármű 
végleges leállításának. Nézzük tehát sorba azokat a 
veszélyeket, amelyeket a hideg téli időjárás jelent, 
vizsgáljuk meg azok ellenszereit, illetve az előzetes 
szükséges óvintézkedéseket és igyekezzünk ezúton is 
csökkenteni a gépkocsi és motorkerékpár fenntartá-
sához szükséges kiadásokat. 

Mi a leggyakrabban előforduló defekt? Kétség-
kívül a hűtővíz befagyása, amely pl. o. a két év előtti 
kemény tél alkalmával jó néhány autójavító-műhelyt 
juttatott munkához. Mitől fagy be a hűtő? Attól, 
hogy huzamosabb ideig erős fagyban áll a kocsi, 
anélkül, hogy a hűtővíz hőmérsékletének csökkenését 
valamiképpen megakadályoznánk. A legegyszerűbb 
és egyszersmind legnépszerütlenebb ellenszere a 
hűtővíz befagyásának a víz leeresztése. Előnye, hogy 
a hűtőbefagyás és következményeitől egészen bizto-
san mentesíti a gépkocsi tulajdonosát, hátránya, 
hogy pepecselést, babrálást igényel és emellett 
bizony elég hideg mulatság. Ne higyjü'k, hogy a hűtő-
nek takarókkal való bebugyolálásával a víz befagyá-
sát teljesen kiküszöbölhetjük. A hűtő betakarása fel-
tétlenül helyes dolog, de csupán arra jó, hogy a leál-
lított motort a legközelebbi újraindításig melegen 
tartsa és az indulást megkönnyítse. Tagadhatatlan, 
hogy bizonyos ideig megakadályozza a víz befagyá-

sát is, de, hogy az este bebugyolált hűtő kemény hideg-
ben reggelig nem fagy be, erre nézve nincsen semmi-
féle garancia. Ugyanez vonatkozik a hűtőtakarókra 
is. Ha tehát a víz-leeresztés és utántöltés munkáját 
meg óhajtjuk takarítani, akkor u. n. fagymentesítő 
anyagot kell a hűtővízbe helyeznünk, amely azután 
— kellő kezelés mellett — meglehetős biztonsággal 
akadályozza meg a hűtő befagyását és az ezt majd-
nem kivétel nélkül követő különböző töréseket és re-
pedéseket. Fagymentesítő keverékeket minden auto-
mobilkellék-üzletben lehet már kapni. Mindamellett 
álljon itt kétféle keverék, amelyek kipróbáltan bevál-
tak és nem rongálják sem a hűtőt, sem pedig a hűtőt 
a blokkal összekötő gummicsöveket. A táblázatokból 
világosan láthatjuk, hogy mekkora fagy esetére mi-
lyen arányú keverék szükséges a hűtővízbe. 

Hőmérséklet A hűtőberendezés űrtartalma literben 
36 18 27 

13 3.9 6.2 
17 4.8 7.3 
22 5.5 8.5 
27 6.5 9.6 
38 7.3 11.0 

8.0 
9.6 

11.3 
13.0 
14.6 

glicerin 
literben 

Egy másik jól bevált recept a következő: 
17% faszesz, 17% glicerin és 66% víz._ 
Egy közös jellemzője van a hűtővíz befagyását 

meggátló folyadékoknak és ez az, hogy időnként 
megújításra szorulnak. Ha a fagyástgátló folyadék, 
amely rendszerint a hűtővíz tetején helyezkedik el, 
valamilyen oknál fogva kifolyik, akkor a hűtővíz 
mégis befagy és a „szert" még sincs okunk szidni. 
Eltávozhat a szer egyrészt abban az esetben, ha a 
hűtő túlságosan tele van és a víz, illetve az annak 
tetején lévő keverék kifröcskölődik, vagy ha igen 
meredek úton állítjuk le kocsinkat és a víz — keveré-
kestül — azért folyik ki, mert a kocsi ferdén áll. 
Töltsük tehát úgy fel a hűtőt, hogy a hűtővíz 2 cm-rel 
alatta maradjon a túlfolyó csövecskének, illetve 
ügyeljünk arra, hogy a hűtővíz meredek úton ki ne 
folyhassék a hűtőből. A fagymentesítő keverék be-
töltése előtt okvetlenül ajánlatos a hűtő kiöblítése. 
Ez oly módon történik, hogy a hűtő alján lévő le-
eresztő-csapot kinyitjuk és a hűtőt a motorral össze-
kötő gummicső-vezetéket leoldva, a hűtő felső cső-
végéhez egy másik csövön át friss vizet bocsátunk. 

„TEVES £ £ dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsírzó-
csapszegek minden kivitelben. Dugattyú-
csapok edzve és köszörülve. Megmunkál; 
és nyersszelepek,* zsírzóprések, Lockheed-
fék, teljes készülék és alkatrészek nagy 
raktára. Vezé rképv ise lö : Balog Arthur oki. gépészmérnök 
.Kérjen iriegyiSiet" Budapest, V., Lipói-körút 27. Tel. 295-39 
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Közben a motort közepes túrán járatjuk, időnként 
gázt adva, hogy gyorsan forogjon. Mindaddig, míg a 
hűtő alján a víz tisztán nem folyik ki, végezzük az 
öblítést. Ha huzamos öblítés után is még rozsdás fo-
lyadék folyik, akkor szódás keveréket (kb. y2 kg. 
szóda 20 liter vízhez) töltünk a hűtőbe, azt állni 
hagyjuk benne egy ideig, majd megindítjuk a mo-
tort és 5 percig járatjuk. Ezáltal a rozsdát teljesen 
eltávolítjuk. Szódás öblítés után ügyeljünk arra, hogy 
a maró keveréket friss víz utánöblítéssel tökéletesen 
eltávolítsuk, nehogy az később több kárt okozzon, 
mint amennyi hasznot az egész eljárás hajt. Termé-
szetes, hogy a maró oldatnak nikkel-, fém- és zománc-
részekkel sem szabad érintkeznie. Ajánlatos a motor-
blokkot hasonlóképpen, a hűtőtől függetlenül is, át-
öblíteni és kimosni. 

A hűtővíznek a garázsban, vagy igen hosszú le-
állítások alkalmával történő befagyásának megaka-
dályozására a fagyálló keverékeken kívül van még 
egy mód és ez a különféle speciális melegen-tartó 
lámpák, illetve fűtőtestek alkalmazása. Kapni ma 
már villany-, olaj-, stb. fűtőtesteket (lapunk egyéb-
ként mult évi évfolyamának egyik számában ábrák-
kal illusztrált részletes leírást hozott ezekről), ame-
lyek egyaránt jól megfelelnek. Használatuk különö-
sen nagy hidegben indokolt, mert ez esetben kettős célt 
szolgálnak. Nemcsak, hogy megakadályozzák a víz 
befagyását, hanem megkönnyítik a motor reggeli be-
indítását is. Ezzel el is érkeztünk az automobilista 
és motorkerékpáros téli gondjainak másik főcsoport-
jához. A nehezen meginduló motor sok bosszúságot 
okoz és bizony a megindulással egymagában még 
nincs minden rendben. A begyújtással félóráig vagy 
még tovább bíbelődött tulajdonos ugyanis ilyenkor 
nagyon örül, hogy motorja végre megindult és vigan 
turáztatja, „hogy le ne álljon". És éppen ez az, ami 
nem egyszer tenger pénzbe kerül. A hideg olaj, amely 
egészen megsűrűsödött, nem képes cirkulációját el-
végezni, nem is szólva, hogy felcsapódni sem képes 
és így a hengerfal egyáltalában nem részesül kenés-
ben. A hideg motor tehát jóformán olaj nélkül fut 
és ha turáztatják, még könnyen be is sülhet. Kimu-
tatták, hogy az indulás után néhány percen belül a 
motor általában többet kopik, mint ha üzemhőmér-
sékleten fut kilométereken át. Fokozott mértékben 
áll ez télen, a fent vázolt oknál fogva, azzal a különb-
séggel, hogy egy jól sikerült „hideg" indítás esetleg 
félórán belül elkoptatja a motort. Mi tehát a teendő? 
Először is: vegyük sorra a könnyű indulás előfeltéte-
leit. Ezek röviden: Tiszta (új) és helyes szikraközű 
(0.4 mm. mágnesgyujtásnál) gyertyák, hibátlan ká-
belek, helyesen beállított (0.4 mm.) megszakítóköz, 
tiszta szénkefék a mágnesben, jól feltöltött akkumulá-
tor battéria-gyújtás esetén, kimondottan téli haszná-
latra szánt olaj, mely nem sűrűsödik meg (pl. Vacuum 
Arctic vagy Castrol CW), rendben levő indító-
motor, illetve kurbli (kickstarter), a megfelelő (a nyá-
ron használtnál kb. 10%-kal nagyobb) porlasztó-
fuvóka. Mindezek mellett bizonyos, hogy nem fog 
könnyen indulni olyan motor, amelynek bekormozó-
dott és sűrű olajtól beragadt szelepeit már a rugók 
sem húzzák vissza helyükre (szelep-fennakadás), 
amelyekben „versenygyertya", vagyis nem belevaló 
(túlmagas hőértékű) gyertya van, amelynek szelep-

vezetékei kopottak és hamis levegőt szívnak, vagy 
amely porlasztójának benzinnivója túl alacsony. 
(Motorkerékpároknál gyakran megesik, hogy a por-
lasztó a szívócsövön ferdén elcsavarva foglal helyet 
és így az úszóház lejjebb kerülvén, a benzinnivó a 
porlasztó-fuvókában (düzni) túl alacsony.) ügyeljünk 
a fent elmondottakra pontról-pontra, egyik pont el-
lenőrzése sem igényel különösebb szakismere-
tet és ha úgy találjuk, hogy minden rendben van, 
akkor a motornak meg kell indulnia, még nagy hideg-
ben való huzamos állás után is. Kivételt képeznek itt 
egyes ősszörnyek, amelyek speciális szívócsőcsavaro-
dásban szenvednek és amelyek benzinforrasztó-lámpa 
nélkül valóban nem hozhatók mozgásba. Szerencsére 
ezek ma már jóformán kivétel nélkül eltűntek és em-
lékük már csak a ködös mult távolából kísért. A kö-
zelmúlt megindítási trükkjei, a petróleumos és benzi-
nes becsepegtetések ma már nem használatos házi-
szerek, amennyiben az olajszakértők egybehangzó 
véleménye és figyelmeztetése szerint, nagymértékben 
hozzájárulnak a kenőanyag kenési képességének 
csökkentéséhez és így közvetve növelik a motor ko-
pását. Hasonló veszélyt jelent a motornak túlságo-
san gazdag keverékkel való megindítása, illetve jára-
tása, mert a hengerbe beszívott és el nem porladt 
benzin, egyszerűen lemossa a hengerfalra rakódott 
olajat és így a dugattyu száraz felületen érintkezve 
a hengerrel, fokozott mértékben kopik. Tehát fojtó-
szelepeket, légszívónyílás-eltakarókat, stb. csupán fel-
tétlen szükség esetén és csak rövid ideig használjunk. 
Nem túlzott túlfolyatás és egynéhány igazán erélyes 
forgatás minden valamirevaló motort még hideg álla-
potban is feltétlenül működésbe hoz. Néhány percnyi 
lassú járatás után a motor és az olaj felmelegszik és 
most már azután lehet tetszés szerinti sebességgel 
haladni. 

Röviden végezve a motorral kapcsolatos kérdé-
sekkel, térjünk át az alvázra. A téli évszak egyér-
telmű síkos, csúszós uccákkal. Ellenszer ma még 
nincsen. Jeges úton megállni valamely hirtelen fel-
bukkant akadály előtt, még a legjobb kocsival sem 
lehet. De lehet csökkenteni a veszélyt. Két dolgot kell 
figyelembe vennünk itt. Először a fékeket. Mig hely-
telenül beállított fékek száraz úton különösebb kala-
mitást nem okoznak, addig télen megeshet, hogy a 
kocsit megpörgetik tengelye körül, árokba viszik, stb. 
Jól és egyenletesen fogó fékek előfeltételei a síkos 
utakon való közlekedésnek. A másik dolog a pneuma-
tik. A legjobb fékek sem használhatók, ha a fékhatás 
beállásának pillanatában lecsökken a kerekek és a ta-
laj közötti súrlódás és a kerék állva csúszik tovább. 
Újítsuk meg tehát télen pneumatikjaifikat, ügyelve, 
hogy igazán jól tapadó futófelülettel ellátott köpenye-
ket vásároljunk. Motorkerékpároknál ezenkívül külö-
nösen fontos, hogy mindkét kerék szigorúan egy-
vonalban álljon, különben csúszós utakon szólógépen 
egyáltalában nem lehet közlekedni. Hólánc a további 
lépés a csúszás meggátlása érdekében. A hóláncot nem 
szabad túlságosan feszesen a köpenyre szerelni, mert 
akkor idővel megsérti azt. Hólánccal természetszerű-
leg csakis hóval borított, illetve havas talajon lehet 
közlekedni és így városban ajánlatos csupán a pót-
kerekeket lánccal ellátni, hogy nagy hóesés után azo-
kat lehessen felszerelni. A rövidesen eltakarított hó 
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azután ismét szükségessé teszi a kerekek visszacseré-
lését. Végezve a lényeges dolgokkal, még néhány ap-
róság van, amit figyelemmel kell kísérnünk. így jót 
tesz a rugóknak, ha azokat a tél beállta előtt szét-
szedve és az egyes lapok közötti közt zsirral meg-
töltve bőrmanzsettába burkoljuk, mert ezáltal meg-
akadályozzuk, hogy víz kerüljön a lapok közé, amely 
azután ott megfagyhat és nem járul hozzá a rugók 
zajtalan és elasztikus működéséhez. Egy jó ablak-
törlő sok bosszúságtól, esetleg a kényszerűségből ki-
nyitott szélvédőüveg által okozott fázástól fog meg-
óvni és a télen sok lámpaégetés és megnehezült indí-
tás folytán fokozottabban igénybevett akkumulátor 
teljes rendbehozása sem jelent kidobott pénzt. 

Általánosságban foglalkoztunk most a tél beáll-
tával kapcsolatban megteendő óvintézkedésekkel. 
Alább közreadjuk azt az anyagot, amit a budapesti 
nagy autókelléküzletekben végzett körsétánkon volt 
alkalmunk megismerni. Megérdeklődtük, hogy mik 
azok a speciális cikkek, amelyeket a cégek tekintettel 
a közelgő télre beszereztek, illetőleg raktáron tar-
tanak. 

A Magyar Autókellék Rt.-nál (VI., Lázár ucca 7.) 
Pintér igazgató volt szíves ismertetni a cég által kép-
viselt Dreadnought speciális hóláncokat és a Glysan-
tin jelzésű fagymentesítő keveréket. A Dreadnought-
hólánc a kanadai Mc Kinnon Columbus Chain Ltd. 
gyártmánya és célszerű és praktikus kivitelénél fogva 
feltétlenül figyelmet érdemel. Előnye, hogy hossz-
irányban csavarva lévén, igen jól fekszik rá a kö-
penyre és tökéletesen záródik patent zárával. A lánc-
szemek edzése olyan, hogy keménységük dacára sem 
pattannak el. A Dreadnought-láncokat olyan gyár ké-
szíti, amely specializálta magát ilyenek gyártásában 
és így meg van a garancia, hogy valóban kvalitás-
árut szállít. A Glysantin fagymentesítő keverék az 
I. G. Farbenindustrie készítménye. Tudva, hogy a 
vegyipar terén a németek elsők a világon, nem okoz 
nehézséget elhinni, hogy ez a készítmény valóban a 
legjobbak egyike, amelyik a piacon található. Előnyei 
közül kiemelhetők, hogy nem mar és nem tömeszel, 
maradványai nem rakódnak le, sőt még a kazánkövet 
is oldja, fémekre, zománcra és gummira nem gyako-
rol káros hatást és a cég szerint egyetlen töltés elég 
belőle az egész télre. Ez utóbbi esetben valóban rend-
kívül gazdaságos is. Pontos táblázat adja meg az 
egyes kocsikra vonatkoztatva — a hűtővízbe — 10, 
illetőleg 20 fok fagyhőmérsékletet véve alapul, a 
szükséges Glysantin keverési arányt. A készítmény 
ára, tekintve az előállító cég abszolút jó nevét, igazán 
nem mondható túlságosan magasnak. Különösen gaz-
dag téli felszerelési raktárt találtunk Magyarország 
egyik legelőkelőbb szaküzletében, a Szilárd Béla cég-
nél (V., Nagymező ucca 15.). Lóránd üzletvezető volt 
szíves itt a szükséges felvilágosításokat megadni és 
egyenként ismertetni az egyes aktuális cikkeket. Hó-
láncokban nagy a választék. A cég két fajtájú láncot 
árul. A közönséges vas-hóláncok mellett, amelyek leg-
nagyobb előnye, hogy használhatóságuk mellett ol-
csók, speciális edzett hóláncokat is szállít a cég az 
összes méretű pneumatikokhoz. A kéregedzésü lán-
cok előnye, hogy külső részük — kérgük — amely a 
súrlódás okozta erős igénybevételnek kénytelen ellen-
állni, üvegkemény, míg ugyanazon láncszemek belseje 
lágyabb és így szívós lévén, a lánc nem szakad el és 

alig kopik. Minden tipusu kocsikhoz szállítható igen 
szép kivitelű hűtő- és gépháztakarók, „Szibéria" fagy-
mentesítő folyadék, speciális szer a hűtőnek a fagy-
mentesítő szer betöltése előtt való kiöblítéséhez, kü-
lönböző meleg autókesztyük, stb. mellett különös 
figyelmet érdemel a „Dalli" jelzésű motormelegítő-
kályha, mely kétségkívül egyike a legmodernebb 
effajta készülékeknek. ízléses, téglaalaku, hordó-
horoggal ellátott kis készülék a „Dalli", amely spe-
ciális brikettszerű tüzelőanyaggal ég, teljesen tűz- és 
robbanásmentes és olyan nagy hőhatás kifejtésére 
képes, hogy a motorfedő alá akasztva, kizárttá teszi 
a motor kihűlését még rendkívüli nagy hidegek al-
kalmával is. Ez a roppant ügyes és üzemben nevet-
ségesen olcsó — óránkénti fűtőköltsége kb. 5—6 
fillér — készülék tehát nemcsak a befagyás kellemet-
len következményeitől szabadítja meg az autóst, ha-
nem nagy hőkifejtése folytán még a reggeli könnyű 
és gyors megindulást is biztosítja. Ugyanez a gyár 
szállít igen masszív és tetszetős kivitelű lábmelegítő-
ket is, amelyek a kocsi padlójára helyezhetők. Műkö-
dési elvük hasonló a „Dalli" motor-fütőtestekhez. 
Autóba beépíthető „Atlas" fűtőberendezések, a hűtő-
vízbe helyezhető elektromos vízmelegítő (AEG), min-
den kocsi hűtőrendszerébe beépíthető automatikus 
hűtővíz-hőmérséklet szabályozó, a hideg motort — 
egyideig megakasztva a hűtővíz körforgását, — gyor-
san felmelegíti és így mentesít a túlhideg motor vé-
getérni nem akaró visszaköpködéseitől, stb. és csök-
kenti a benzinfogyasztást — egészítik ki a cég szo-
katlanul gazdag téli-felszerelés raktárát. A motor-
kerékpárosok körében nagy népszerűségnek örvendő 
Biró Jenő cég (VI., Liszt Ferenc tér 2.) mindent rak-
táron tart, amire motorosnak télen szüksége lehet. 
Kapni itt a legkülönfélébb prémmel bélelt meleg 
„stulpnis" kesztyűtől kezdve, a kormányra szerelhető 
és a hideg és nedvesség ellen tökéletesen védő 
„Brooks"-manzsettákon keresztül a lecsavarható tető-
vel bíró és így a becsepegtetést megengedő speciális 
„Lodge" gyertyáig minden cikket, amit egy elkényez-
tetett motoros csak elképzelni tud. A Nagy József 
(VI., Andrássy út 3U.) autófelszerelés és autókellék 
üzlet, Budapest és a vidék autóstársadalmának egyik 
legkedveltebb beszerzési forrása, szintén téli raktár-
ral várja a téli cikkeket kereső autósokat. Robbanás-
mentes motormelegítő-kályhák, hűtővíz-befagyást 
meggátló folyadék, minden gummimérethez azonnal 
szállítható hóláncok és a kocsihoz készülő hűtőtakarók 
találhatók a legnagyobb választékban. Az egyes cik-
kek kvalitására — azt hisszük, nem tévedünk — bő-
ven elég garancia a cég tulajdonosának, Nagy József-
nek évtizedes szakmabeli kereskedői múltja és nagy 
szakértelemmel párosult gyakorlata. 

Az „Automobil és Pneumatik Ipari és Kereske-
delmi r.-t." VI., Jókai tér (ezelőtt Vajda és Hollán) 
cég egyike a szakma legrégibb cégeinek, szintén tar-
togat érdekes újdonságot a téli felszerelés tekinteté-
ben. A cég forgalomba hoz egy igen érdekes új hó-
láncfajtát, amilyent autósaink legnagyobb része 
mindeddig nem ismert. Ennek a speciális láncnak 
oldalrészei a szokásos acéllánclemezekből készülnek, 
de a köpenyt keresztező darabjai gummiból vannak, 
amelyben váltakozva acél- és gummiszegecsek foglal-
nak helyet. Az újfajta hólánc nagy előnye, hogy ak-
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kor is fenn lehet hagyni a keréken, ha a hó eset-
leg elolvadt, mert nem rongálja a gummit és nem 
megy tönkre a normális talajon való használattól 
sem. Változó idő esetén tehát nem kell a hóesés, 
illetve olvadás — nálunk igen gyakori — válta-
kozásának megfelelően a kerekeket állandóan cserél-
getni. Hűtőfolyadékok közül a cég az idén ismét — 
mint már évek óta — az autóskörökben jól ismert és 
jól bevált Gefrironett fagyásgátló folyadékot szállítja, 
amely teljes bizonyossággal gátolja meg a hűtő be-
fagyását és az azt követő különféle kellemetlensé-
geket. 

Röviden összefoglalva tehát megállapíthatjuk, 
hogy megkapni ma már Budapesten mindent, amire 
egy komolyan gondolkodó autósnak és motorosnak 
szüksége lehet és végül még megjegyezzük, hogy in-
kább megéri néhány pengős önkéntes befektetés téli 
cikkekre, mint kényszerű kiadás megrepedt motor-
blokk javítására, ami után mégis csak meg kell venni 
a nélkülözhetetlen téli felszerelési tárgyakat. 

D. A. D-

Az 1931. évi versenynaptár. 
Január 16—21. Monte-Garlo csillagtúra. 

24. Mont des Mules hegyiverseny. 
Február 22. Svéd jégversenyek. 
Március 15. Tripolis Grand Prix. 

22. Turbie hegyiverseny. Nizza. 
29. Tunis Grand! Prix. 

Április 6. I. Brookland-Meeting. 
6. Marocco Grand Prix (Casablanca). 
6. Magyar Grand Prix. Budapest. 
6. Circuit d'Esterel Plage. Cannes. 

12. Coppa Mille Miglia. Brescia. 
19. Monaco Grand Prix. Monte-Carlo. 
26. Bordino-emlékverseny. Alessandria. 

Május 3. Tour de Sicilie. Palermo. 
8—9. Brookland-Meeting. 

9—14. Autotournier. Wiesbaden. 
10. Targa Florio. Szicília. 
17. Rabassada hegyiverseny. Spanyolország. 
17. Camp hegyiverseny. Nizza. 
17. Coupe Messina. Messina.. 
17. Algir Grand Prix. 
25. Brookland Meeting. 
30. Indianapolis Grand Prix. 
31. Róma Grand Prix. 
31. Zbraslav-Jiloviste hegyiverseny. 

Június 1—8. Román túraút. 
5—6. Írország Nagy Díja. 

7. Lemberg. Circuit de Lwów. 
7. Grand Prix de l'Exposition Coloniale. 
7. Circuit de Mugello. Itália. 
7. Malchamps hegyiverseny. (Belgium.) 

13—14. 24 órás Grand Prix. Le Mans. 
14. Kesselberg hegyiverseny. 
14. Targa des Puglio. Itália. 
14. Wien Grand Prix. 
14. Lyon Grand Prix. 
21. Francia Grand Prix. 
21. Bianchi Serleg. Itália. 

21—28. Lengyel túraút. 
24—26. Baden-Baden versenye" 

28. Pontedecimo-Giovi hegyiverseny. 
28. Tátra csillagtúra. 
28. Marne Grand Prix. 

Július 2—4. Belga 24 órás Grand Prix. 
5. Belga Grand Prix. 
5. Susa-Mont Cenis hegyiverseny. 

11. Shelsley-Walsh hegyiverseny. 
12. Toul-Nancy sebességi verseny. 
19. Német Nagy Díj. Nürburgring. 
26. ADAC-Bergrekord. Freiburg. 
31—augusztus 7. Nemzetközi Alpesi Túraút. 

Augusztus 2. Coppa Ciano Itália. 
2. Brookland Meeting. 
9. Gaisberg hegyiverseny. 

9—16. Cominges Sport hét. (Grand Prix du Midi) 
16. Coppa Acerbo. Itália. 
16. Tátra hegyiverseny. Zakopane. 

17—23. Sporthét St. Moritz. 
22. Angol Tourist Trophy. 
23. Bernina hegyiverseny. 
30. Mont-Ventoux hegyiverseny. 

Szeptember 6. Olasz Grand Prix. Monza.. 
12. Brookland-Meeting. 
13. Semmering hegyiverseny. 
13. A. C. du Nord. Sebességi verseny. 
19. Circuit de Cremona. Itália. 
20. Rekordnap. Cremona. Itália. 

19—20. Circuit de Pau. Franciaország. 
20. Svábhegyi verseny. Budapest. 
27. Masaryk Circuit. Brünn. 
27. Feleac hegyiverseny. Kolozsvár. 

Október 3. 500 Miles. Brookland. 
4. Zirierberg 'hegyiverseny. 
4. Spanyol Grand Prix. S. Sebastian. 

11. Kilométer-Lancé. Budapest. 
A vastag betűkkel szedett 12 hegyiverseny az 1931. évi 

Európa hegyibajnokság pontszerző versenye. 

Svájci levél. 
Sporthírek a Svájcból. Egy az Alpok között élő munka-

társunk, aki meglehetősen verzált a svájci viszonyokról, a 
következőket írja: Svájcban minden ősszel egy bizonyos de-
presszió észlelhető az automobilsportot illetőleg. Mindenki meg 
van sértve és kijelenti, hogy a jövőre nem vállal semmit. Ez 
az oka, hogy 1931-re lefújták a már fogalommá nőtt Klausen-
pass hegyiversenyt, amit méltán nevezhetünk Európa hegyi 
derbyjének. Azt hiszem, az igazság ott van, hogy a verseny 
horribilis pénzbe kerül és a svájciaknak elég belőle minden 
második évben. Erre vall, hogy az Európa hegyi bajnokságba 
1931-re már a Bernina-versenyt jelentették be. Ugyanígy el-
marad a genfi autokiállítással kapcsolatosan rendezett Genf-
Eaux Mortes iközötti kilométerverseny. Az országút szűk volta, 
valamint a mellette húzódó villamosvasút már régen ellene 
szóltak ennek a versenynek, amit most betetőzött az idei ver-
senyen Saarbaoh halálos balesete. Helyette valószínűleg a 
Grand Saconnexre lesz egy állóstartos kilométerverseny. 
A nagy nemzetközi Alpenfahrt 1931-ben is meglesz a Svájc, 
Olaszország, Németország, Franciaország és Ausztria rende-
zésében. Szó van Magyarország bekapcsolásáról is, bár az 
felette furcsa, hiszen tudtommal szép hazánk igen messze esik 
a nagy hegyektől. Természetesen a St. Moritzi automobilhét 
és ennek keretében a Bernina hegyiverseny ez idén is meg-
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lesz. Az országos versenyekre (nézve még nem volt döntés, de 
valószínűleg a Montreaux-Caux, a Biaufond—La Chaud de 
Fond, a Gurnigel, vagy a Zugerberg és a Rheineck—Walzen-
hausen—Lachen hegyiversenyek jöhetnek számításba. 

Az elmúlt szezonban a genfi kilométerversenyen, valamint 
a Svájci Nagy Díjon kívül 12 hegyiversenyt futottak le. Ver-
senyenként, kivéve a Grand Prixt, 11 kategóriát számítva, 
összesen 146 győzelem éretett el. Ebből, dicséret a svájci menők 
tudásának és a svájci gépek kitűnőségének, 69 győzelem a 
svájci gyáraknak (Motosacoohe, Zehnder, Allegro, Condor, 
Moser és Universal) jutott. A legjobb svájci menők, mint 
Hánsli (8), Borquin (12), Alfter (13), Zuber (4), Martinelli, 

Wuillemm, Kirsch, Carmine és Divorne igen sok esetben 
ellentáUottak a külföldi nagyságok ostromának. Dicsérettel 
legyen mondva, a tisztán svájci márkák, mint a Motosacoche, 
Zehnder és Kondor a 12 hegyiversenyből 7 új útvonalrekordot, 
37 kategoriarekordot vittek haza, úgy hogy a külföldi gyárak 
alig jutottak szóhoz. Velük szemben a 10 angol gyár (Raleigh, 
Scott, AJS, Morgan, New-Hudson, BSA, Ariel, Royal-Enfield, 
Sunbeam és Norton) összesen 1 útvonalrekordot, 25 kategória-
rekordot és 38 győzelmet tudtak elérni. 

(Mikor lesz ez Magyarországon így? Nálunk egy beépítő-
gyár van, az sem tartja fontosnak a versenyzést. A szerk.) 

Asz összi reRordnap Taton. 
2 világrekord é s 6 nemzetközi rekord az eredmény. 

Világrekordok, nemzetközi rekordok és általában 
kitűnő eredmények jellemezték a KMAC rendezésé-
ben mintaszerűen lefolyt táti kilométernapot. A ver-
sennyel óriási szerencséje volt nemcsak a KMAC-
nak, hanem a résztvevő versenyzőknek is. Október 
19-én a legszebb őszi napra virradtak fel mindazok, 
akik ezúttal korábban keltek a kelleténél, hogy oda-
künn lehessenek a 9 órára hirdetett startnál. Az idő 
pompás volt és így senki sem haragudott, hogy az út-
lezárást a nyergesujfalusi Hősi Emlékmű leleplezése 
miatt csak másfélórai késéssel lehetett foganatosí-
tani. A rekordnap két részre oszlott. Először állottak 
starthoz mindazok, akik Magyarország bajnoksá-
gaiért küzdenek. Sajnos, az utolsó pontszerző 
meetingre, a repülő kilométerre már csak igen keve-
sen maradtak. A legkönnyebb dolga Lukavecz Ferenc-
nek volt, aki már csak becsületből állott ki, mert a 
175 kcm. motorkerékpár-kategória bajnokságát már 
eddigi szép eredményei alapján is megnyerte. Elejé-
től végig minden versenyen indult és mindenütt na-
gyon jól megállotta helyét. Sokkal kétesebb volt az 
FN vezető Bátya János oldalkocsis bajnoksága. Ha 
első, vagy második helyen végez, úgy ő a bajnok, ha 
ellenben pontjainak száma 11 fölé emelkedik, úgy 
dacára eddigi szép győzelmeinek, elesik a bajnoki 
címtől. Második lett. Csak régi ellenfele, Bauer József 
(Norton) verte meg. A többiek, akik esetleg a síkon 
megverhették volna, igen szép tanújelét adva sport-
szerűségüknek és bajtársiasságuknak, otthon marad-
tak. A harmadik bajnokaspiráns, Hartmann László, 
bár újabb három nemzetközi rekordot állított fel és 
a magyarok között a leggyorsabb volt, elesett a baj-
noki címtől. Majd jövőre okosabb lesz. A bajnoki 
futamok után a rekordkísérletek kerültek sorra. 
A táti beton, bár már egy kissé dob, úgylátszik, még 
mindig nagyon konveniál a sebességi próbákhoz. 
Csodálatosképpen Táton az egy és ugyanazon tipusu 
és erejű gépek eredményei mindig jobbak, mint bár-
hol a kontinensen. Ennek okát a kiváló Bugatti-ver-
senyző, Chiron abban látja, hogy az úttest mellett 
húzódik a Duna és a víznek ilyen közelléte a karbu-
rációs viszonyokra nagyon jó hatást gyakorol. Aki 
figyelemmel kísérte az utóbbi években például a Bu-
gatti-versenykocsikkal elért kilométer-eredményeket, 
annak feltűnhetett, hogy a 2 és 2.8 literes Bugattik 
külföldön legtöbb esetben 194—201 kilométer körüli 

eredményeket produkáltak, addig Táton csaknem 
minden versenyen 200 kilométeren felül futottak és 
egyes menetekben a 205 kilométert is elérték. 

A táti rekordnap ezúttal nagy szenzációkat ho-
zott. Mindenekelőtt megdőlt két hiteles motorkerék-
pár-világrekord. A kiváló osztrák versenyző, Villy 
Melichar, először Denly (AJS) 1929-ben felállított 
repülőstartos mértföldjét, majd a belga FN vezető 
Levinfosse állóstártos kilométerét adta át a múltnak. 

A fenti két világrekordon kivül még 6 nemzet-
közi rekordot állítottak fel a táti betonon. A nemzet-
közi rekord tulajdonképpen szintén világrekord és 
nem más, mint a kategóriákon belül elért legjobb 
eredmény. Míg azonban az AIACR világrekordnak 
csak az abszolút legjobb eredményt ismeri el, tekin-
tet nélkül a kategóriára, addig a motorkerékpároknál 
a FICM csak kategóriákon belül ismer el eredménye-
ket. Tehát a nemzetközi rekordok is világrekordok 
tulajdonképpen és ilyen nemzetközi rekord hat szü-
letett meg Táton. Három rekordot ért el a magyar 
Hartmann László 2.3 literes Bugattiján. Megjavította 
a repülő kilométert, amit annakidején már Zichy 
Tivadar gróf is megjavított, de elfelejtették bekül-
deni a jegyzőkönyvet, megjavította a repülő mért-
földet és az álló mértföldet. Ezzel Hartmann 4 re-
korddal írta be nevét az automobilizmus annaleseibe. 
Nemkevésbé pompás teljesítményt ért el Liechten-
stein herceg, aki a volt Szénássy-féle Grand Prix 
Bugattin hajtott végre sikeres kísérletéket. Bár az 
angol Eldridge (Miller) 220 kilométeren felüli re-
kordjaihoz a repülő kilométerekben és mértföldben 
nem igen tudott közel jutni, sikerült neki az álló-
stártos rekordokat mekjavítani. Ugylátszik, a szimpa-
tikus osztrák herceg nem kisebb mestere a volánnak, 
mint Szénássy Alán. Erre vall, hogy Szénássy álló-
stártos kilométerjét, valamint Divó (Delage) ered-
ményét csekély 5 kilométerrel szárnyalta túl, tehát 
a kapcsolásban letette a vizsgát. A rossz nyelvek sze-
rint, ezúttal az itteni képviselet bemondása alapján, 
tönkre is tett már két komplett sebességváltót. Ennyi 
adóval azután igazán megtanulhatott kapcsolni. A ha-
todik nemzetközi rekord a DKW vezető Strasser-
Sylton nevéhez fűződik. Igaz, hogy eddig az 500 kcm. 
autokategoriában az állóstártos mértföldre még nem 
volt beiktatott rekord, de ez mitsem von le a hóri-
horgas osztrák teljesítményéből. 
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Ami a többi eredményeket illeti, azok között is ta-
lálunk egypár igen figyelemreméltót. Ezek között ta-
lán első helyen említhetjük a csukott Lancia-
Dilambda 123 kilométeren felüli eredményét. A fák 
bizony nem nőnek az égig és éppen így nincs auto-
tachométer, ami igazat mondjon. Ezt bizonyítja az 
Almássy-féle Steyr-Sport Type XII. 105 kilométeres, 
valamint az 5 literes Bugatti nagyon is a 140—150 
kilométeren alul maradt 125 kilométeres eredménye. 

A kevés számban indult motoros közül az 
Ardie vezető Schörg, valamint a Sunbeam vezető 
Melichar eredményei magaslanak ki. A félelmetes 

Motorkerékpárok. 

gyorsnak mondott Rudge, bár Deli vezette, még a 150 
kilométert sem tudta elérni. Nézetünk szerint, a már 
kissé hepe-hupás beton sologépeknél feltétlenül be-
folyással van az elérendő eredményre, mert időnként 
a gép megugorván, talajt veszít, a motor felturázik 
és az erő, bár csak pillanatokra is, de elvész. Eddy 
Meyernek balszerencséje van a magyar rekordnapok-
kal. Ezúttal legalább el tudott indulni, mert a tavaszi-
lancén mintha már a begyújtásnál befejezte volna a 
Játékot. 

Részletes eredmények a következők: 

Lukavecz Ferenc 175 Francis-Barnett 1 km. r. s. 35.48 101.466 km. 
Lukavecz Ferenc 175 Francis-Barnett 1 mfd. r. s. 57.215 101.261 km. 
Lukavecz Ferenc 175 Francis-Barnett 1 mfd. á s. 64.02 90.497 km. 
A. J. Schörg 250 Ardie-Jap 1 km. r. s. 26.775 134.481 km. 
A. J. Schörg 250 Ardie-Jap 1 mfd. r. s. 43.305 133.786 km. 
A. J. Schörg 250 Ardie-Jap 1 km. á. s. 34.415 104.606 km. 
A. J. Schörg 250 Ardie-Jap 1 mfd á s. 53.045 109.221 km. 
Michael Gayer 350 Chater-Lea 1 km. r. s. 24.73 145.572 km. 
Michael Gayer 350 Chater-Lea 1 mfd r. s. 39.835 145.441 km. 
Kremm József 350 Velocette 1 km. r. s. 26.80 134.328 km. 
Kremm József 350 Velocette 1 mfd r s. 43.49 133.217 km. 
Kremm József 350 Velocette 1 km. á. s. 34.79 103.478 km. 
Kremm József 350 Velocette 1 mfd á s. 50.30 115.181 km. 
F. Meyer 350 Raleigh 1 km. r. s. 27.645 130.222 km. 
F. Meyer 350 Raleigh 1 mfd r s. 44.57 129.898 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam 1 km. r. s. 23.70 151.899 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam 1 mfd r s. 38.145 151.884 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam 1 km. á. s. 33.28 108.473 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam 1 mfd á s. 47.395 122.421 km. 
Deli Lajos 500 Rudge 1 km. r. s. 24.545 146.669 km. 
Deli Lajos 500 Rudge 1 mfd. r. s. 39.505 146.855 km. 
Deli Lajos 500 Rudge 1 km. á. s. 31.48 114.358 km. 
Deli Lajos 500 Rudge 1 mfd á s. 47.79 146.655 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam old. 1 km. r. s. 24.70 145.749 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam old. 1 mfd r s. 34.71 145.898 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam old. 1 km. á. s. 35.875 100.348 km. 
Willy Melichar 350 Sunbeam old. 1 mfd á s. 53.09 109.128 km. 
Bauer József 500 Norton old. 1 km. r. s. 28.845 124.805 km. 
Bauer József 500 Norton old. 1 mfd r s. 47.27 122.564 km. 
Bauer József 500 Norton old. 1 mfd á s. 56.145 103.190 km. 
Bátya János 500 F. N. old. 1 km. r. s. 32.715 110.041 km. 
Bátya János 500 F. N. old. 1 mfd r. s. 52.735 109.863 km. 
Eddy Meyer 1000 Brough-Superior old. 1 km. r. s. 29.54 136.836 km. 

Cyclecarok 
Dr. Bezsilla Nándor 1000 Hattyár-Speciál 1 km. r. s. 29.315 122.804 km. 
Dr. Bezsilla Nándor 1000 Hattyár-Speciál 1 mfd. r. s. 58.04 99.821 km. 

Automobilok — Túrakocsik. 
Almássy László Ede 1500 Steyr 1 km. r. s. 34.105 105.556 km. 
Almássy László Ede 1500 Steyr 1 mfd. r. s. 55.23 104.900 km. 
Dietl Hubert 3960 Lancia-Dilambda 1 km. r. s. 29.19 123.350 km. 
Dietl Hubert 3960 Lancia-Dilambda 1 mfd. r. s. 47.07 123.085 km. 
Dietl Hubert 3960 Lancia-Dilambda 1 mfd. á s. 62.335 92.943 km. 
Lyka István 5000 Bugatti 1 km. r. s. 28.65 125.640 km. 
Lyka István 5000 Bugatti 1 mfd. r. s. 46.065 125.771 km. 
Lyka István 5000 Bugatti 1 km. á. s. 48.965 83.789 km. 
Lyka István 5000 Bugatti 1 mfd. á. s. 59.05 98.114 km. 

Sportkocsik 
Liechtenstein herceg ... 2000 Bugatti 1 km. r. s. 19.79 181.910 km. 
Liechtenstein herceg ... 2000 Bugatti 1 mfd. r. s. 31.745 182.505 km. 
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Verseny kocsik. 
Strasser Sylton ... 500 DKW 1 km. r. s. 34.185 105.309 km. 
Strasser Sylton „ 500 DKW 1 mfd. r. s. 55.125 105.100 km. 
Strasser Sylton ... 500 DKW 1 km. á. s. 45.605 78.939 km. 
Strasser Sylton ... 500 DKW 1 mfd. á. s. 65.665 88.230 km.** 
Liechtenstein herceg ... „ 2000 Bugatti 1 km. r. s. 17.595 204.604 km. 
Liechtenstein herceg ... ... 2000 Bugatti 1 mfd. r. s. 28.305 204.686 km. 
Liechtenstein herceg ... ... 2000 Bugatti 1 km. á. s. 26.81 134.278 km.** 
Liechtenstein herceg ... ... 2000 Bugatti 1 mfd. á. s. 38.29 151.309 km.** 
Hartmann László ... 2300 Bugatti 1 km. r. s. 17.865 201.511 km.** 
Hartmann László ... 2300 Bugatti 1 mfd. r. s. 29.315 197.633 km.** 
Hartmann László ... 2300 Bugatti 1 mfd. á. s. 39.66 146.082 km.** 

* Világrekord. ** Nemzetközi rekord. 

K i k $ol fariak motorkerékpáron a 
nyáron ? 

„Lehet-e egy motorkerékpárral nagyobb túrákat 
is véghezvinni?" — kérdezte tőlem egy ismerősöm, 
aki azon gondolkodik, hogy motort vegyen-e, vagy 
egy kisautót. — „Mennyi pénzed van?" — kérdez-
tem. — „Háromezer pengő!" — volt a felélet. — 
„Hát, barátom, azért a pénzért, dacára, annak, hogy 
ma nagyon olcsón lehet autót vásárolni, olyan kocsit, 
amivel bátran kimehetsz az Alpok közé, amivel messze, 
nagyon messze elmehetsz Budapestről, olyan kocsit 
te nem kapsz 3000 pengőért. De ezért a pénzért igenis 
lehet venni egy nagyon, de nagyon jó motorkerék-
párt, még oldalkocsival is, amivel azután igazán min-
denüvé él tudsz menni és mindenhová fel tudsz 
jutni. És ez talán a legfontosabb. De beszéljenek he-
lyettünk azok, akik az idei nyáron motorkerékpár-
jaikkal a kontinensen nagyobb túrákat tettek. Egyet 
sem fogunk közöttük találni, aki meg ne lenne elé-
gedve kis masinájával. 

1. 
Zelenka Ferenc MÁV tisztviselő. Egy 250 kcm. 

Solo Sport PUCH boldog tulajdonosa vagyok. Ezelőtt 
egy 250 köbcentiméteres kétütemü VELOCETTEM 
volt, de roppant sok baj lévén vele, elhatároztam, 
hogy veszek egy új PUCH-ot. A mult évben bejártam 
vele a Dolomitokat és fenn voltam a kontinens egyik 
legnehezebbnek mondott hágóján, a 2650 méteren fe-
lüli Gavia passon is. Az idén azután elhatároztam, 
hogy egy nagyobb túrát csinálok. Kissé merész volt, 
de sikerült, ötvenöt kilós unokaöcsémet vittem el ma-
gammal. Furán hangzik, nemde? Ketten csomagokkal 
és némi rezerv-olajjal, stb. felszerelve, egy 250-es 
PUCH-on. Négyezer kilométert tettünk meg és közel 
három hétig voltunk távol. Ezalatt a három hét alatt 
a motorral a legkisebb baj sem volt. Javítanunk csak 
egyszer kellett, amikor Páduában egy villamossínen 
elfeküdtünk és kezdve a lábtartóktól a kormányig 
minden elgörbült a 10—12 méteres csúszástól. 
Egyébként minden jól ment. Budapestről Grác— 
Klagenfurton át Villach—Tarvis, majd a Predil-
passon át jutottunk le a velencei síkságra. Velencét, 
Páduát és Bolognát jól megnézve, a Raticosa- és Futa-
hágókon jutottunk le Firenzébe, majd a tenger mellé, 
Speziába. Speziából Cuneón keresztül befutottunk a 
nagy hegyek közé. A Colle della Maddalenán át jutot-

tunk be Franciaországba. Büszkén mondhatjuk, hogy 
a kis PUCH-gépünkkel mi voltunk az első magyar mo-
torosok, akik a Haute-Savoy gyönyörű hágóin, a Col 
d'Izoard-on és a Col de Vars-on átmentünk. Brian-
conból azután a Mont Genévre, Col de Sestriéres-en 
át jutottunk ismét az olasz síkságra, ahonnan a Lago 
Maggiore-hoz és a Gotthárdon be Svájcba. A remek 
hegyek között több mint egy hétig barangoltunk. Meg-
néztük Interlakent és egész környékét. Voltunk a 
Beatenberg 20%-on felüli kanyargós utain, a Grim-
selen, a Furkán, Andermattban, az Oberalppasson, 
St. Moritzban, a Malojapasson, az Ofenpasson és vé-
gül az Umbrail-on át a Stilferjochra is felmerészked-
tünF. A kis PUCH még ebben az igazán ritka levegő-
ben is húzott. Lefelé Meránon, a Jaufenpasson, Bren-
neren és Salzburgon át értünk Wienbe, majd haza. 
Csekély 28 appenini és alpesi hágót másztunk meg. 
Legszebb a tenger volt Speziánál a Passo d'Uomo-ról 
le nézve, valamint a francia és svájci hegyek. A fran-
cia Alpok is szépek, de nekem valahogy a svájci 
kultura mégis jobban imponált és jobban tetszett. 

2. 

Hoppé István és Spitzer Tamás a M. kir. Opera-
ház zenekarának tagjai. Utóbbi mint egy 600 kcm. 
OHV. egyhengeres TORNAX-Jap sidecar tulajdo-
nosa, barátommal a nyár folyamán egy hosszabb 
középeurópai túrát tettünk meg. Az össztáv circa 
2700—2800 kilométer volt. Átlagban napi 200 kilo-
métert tettünk meg, de voltak hosszabb napi etappok 
is. Hatalmas csomagjaink és egy nagy sátorfelszere-
lés dacára, minden defekt nélkül tettük meg az egész 
utat. A 15 napos út összes költségei 5—6 sátoralvás-
sal és egy pár saját készítményű ebéddel, de annál 
több sörrel fűszerezve, nem tettek ki többet 450 pen-
gőnél. A benzinfogyasztás átlagban 5.3 liter volt, ezzel 
szemben az olajfogyasztás egészen minimális. Az 
egész túra alatt, dacára a sok hegyi útnak, 6 liter 
Vacuum BB-t használtunk el. Külön ki kell emelnem 
a Magyar Sándor által készített és már 3 éve haszná-
latban lévő oldalkocsit, ami teljes egészében magyar 
gyártmány volt. Az idővel óriási szerencsénk volt. 
Július 3-án startolunk és egyetlen esős napunk sem 
volt. Túránk legszebb részei: a Predilpass déli oldala, 
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a Krn sziklái, a Dolomitok, a Garda-tó vidéke, vala-
mint a Stilfserjochról a kilátás voltak. Az útvonalat 
nem állítottuk össze véglegesen odahaza, hanem na-
ponta ötletszerűen. Ez az oka azután, hogy meglehe-
tősen össze-visza kószáltunk. Utvonalunk nagyjában 
a következő volt: Budapest—Gráz—Dobelbad—Köf-
lach — Packsattel—Klagenfurt—Villach—Tarvisio — 
Predilpass — Tolmein—Görz — Doberdo—Trieszt — 
Udine—Vittorio—Longarone—Pieve di Cadore—Cor-
tina d'Ampezzo— a Misurina kör—Falzarego—Por-
doipass—Vigo di Fassa—Costalunga (Karersee)— 
Bozen — Trient—Rovereto — Arco — Ponale—Ríva 
— Desenzano—Brescia—Iseo—Edolo — Aprica pass 
Tirano—Bormio — Passo Stelvio — Spondigna—Re-
schen Scheideck — Landeck — Arlberg — Landeck — 
Innsbruck—Wörgl—Kitzbühel—Pass Thurn — Mit-
tersill—Radstadt—Bruck a/d. Muhr—Gráz — Buda-
pest. Gépünknek a hegyi utak között egyik sem volt 
akadály. A hatalmas egyhengeres TORNAX-Jap min-
den emelkedést akadálytalanul vett. A jövő nyáron 
megint elmegyünk, de ezúttal valamivel messzebb, a 
Földközi-tenger partjára is ellátogatunk. 

Aczél András, a Vacuum Oil Company tiszt-
viselője. Több mint egy éve rendelkezem egy 350 kcm. 
OHV. kétkipuffogócsöves, dülthengeres BSA solo-
géppel. Már a mult évben elhatároztuk többen, hogy 
ez év szeptemberében megnézzük Monzában a Grand 
Prix-t és azután leszaladunk a Riviérára és az Alpo-
kon keresztül haza. Sajnos, a vállalkozásban egyedül 
maradtam, mindennek dacára mégis nekivágtam a 
több mint 3000 kilométernek. Útirányom a következő 
volt: Budapest—Veszprém—Szentgotthárd—Gráz — 
Bruck—Klagenfurt—Villach—Tarvis — Pontebba — 
Pordenone—Treviso—Vicenza—Bresica—Milánó. Az 
utat pompás időben három nap alatt tettem meg. 
Odalenn sok honfitársammal találkoztam. így Delmár 
VValterrel és nejével, valamint Petrovits Vidorral, 
akik szintén a versenyt jöttek le megnézni. Másnap 
már Génuán át Montecarlo felé vettem utamat, köz-
ben meglátogatva egy pár nevezetesebb Appenin-
hágót. Az út közvetlen Génua előttig pompás volt, 
onnan azonban pocsék. Ugyanilyennek nevezhető az 
egész olasz Riviéra is, bár több mint 24 útjavítást 
számláltam Ventimigliáig. A Riviérán Nizzában és 
Montecarloban két teljes napot töltöttem. Pompás 
volt. Dacára annak, hogy egyedül voltam, társaság 
hamar akadt és így sohasem unatkoztam. Lévén csak 
11 nap szabadságom, az utolsó 4 napot a visszauta-
zásra szántam. Nagyon nehéz volt. Nizzában feléb-
redve, zuhogott az eső. Bízva jó bőrkabátomban és 
gummicsizmáimban, útnak is indultam. Menton-Col 
de Castillon—Sospel-Col de Brouis—Giandola-Col di 
Tenda-Cuneo—Turin. Ez volt a napi út. Bőrig áztam. 
A szemüveg zavart, tehát levettem, ennek folyomá-
nyaképpen azután a vágó esőcseppeket a szemem ala-
posan megsínylette. A 200 kilométerhez 8 óra kellett, 
ami csekély 25 kilométeres átlagot jelentett. A legkel-
lemetlenebb volt a 3.3 kilométeres Tenda-alagút. Bár 
ezalatt nem áztam, de a rettentő síkos út, a reflek-
torokat le nem oltó szembejövő autók, a rossz világí-
tás nehéz próbára tettek. Kiérve az alagútból, az eső 
még rettenetesebben esett. Turinba érve, teljesen át 
voltam ázva, a gummicsizma azonban pompásan be-

vált. Turinban másnap felébredve, kétségbe voltam 
esve. Még három napom volt Pestig és 1450 kilo-
méterem. Ha tehát így esik, ez minimum 5—6 nap. 
Mégis elindultam. Egy 11 kocsiból álló FIAT-gyári 
transzport volt a szerencsém. Elhaladtak mellettem 
körülbelül 60-as tempóban és én csatlakoztam az 
utolsóhoz. És bírtam az iramot. Birtam egészen Bres-
ciáig. Ott össze is barátkoztam velük és együtt ebé-
deltünk. Nem tudták megérteni, mint bírtam velük 
tartani a zuhogó esőben, amikor ők alig látnak négy 
keréken. Jól esett a dicséret és erre ebéd után még 
rányomtam 140 kilométert. Most már Conegliánóban 
voltam. Másnap újra a régi nóta. Eső, eső és eső. De 
már benne voltam. Eljutottam Bruck a/d. Muhrig. 
Csekély 540 km. és harmadnap Budapestre. A ma-
gyar határig sikerült bukás nélkül eljutnom, de 
Rábafüzesen, az agyagtengerben, ugyancsak elfeküd-
tem. Az egész túra, kivéve az utolsó négy napot, re-
mekül sikerült. Gépem úgy működött, mint az óra. 
Hozzá se nyúltam. Gummidefektem egész úton kettő 
volt. Oly szerencsém volt, hogy mindkettő városban 
ért, ahol 2 líráért pompásan megcsinálták, amig én 
a dómokat jártam. Fogyasztottam 100 kilométerre 
3.6 liter benzint és 2.4 deci Gargoyle-Mobiloil D-ola-
jat. Most álljon itt egy pár jó tanács azok részére, 
akik a jövő esztendőben kelnek útra. Gummicsizma 
és egy feltétlen megbízható vastag szövésű esőkabát 
nélkül útra kelni esztelenség. A térképet elég, ha az 
ember odahaza jól áttanulmányozza, vagy esténként 
a Hotelben átnézi, napközben a legjobb az Itineraire-
rendszer. Mikor utrakeltem az „Automobil—Motor-
sport" szerkesztősége összeállította számomra az út-
vonalat és ha nem láttam jelzést, csak kérdezősköd-
nöm kellett. Ezzel a módszerrel sohasem tévedtem el. 
Nézetem szerint, csak jó Hotelben érdemes lakni. 
Ahhoz, hogy az ember naponta több 100 kilométert 
mehessen, jól kell aludni és jól kell enni. Jól aludni 
csak rendes helyen lehet, amihez elengedhetetlen este 
a jó meleg fürdő. Részemről erős reggeli, aztán menni 
délután 5-ig, majd a gépet be a garage-ba, átöltözni 
és mint kulturember jól megvacsorázni és nézge-
lődni a városban. Útközben minden várost megszok-
tam nézni. A gépet lerakom a főtéren. Miután állan-
dóan egész csoport veszi körül, semmi sem veszhet el 
róla. Ami az Olaszországban való utazást illeti, nem 
a legkellemesebb. Az olasz autósok vadul hajtanak, 
a kanyarokat vágják és csak az utolsó pillanatban 
térnek ki. Aki betartja a helyes oldalt és nem kapkod, 
annak baja nem lehet. Bármilyen kritikus a helyzet, 
maradjunk a jobboldalon és hajtsunk ki teljesen az 
út szélére. Ez esetben csak a szele ér majd a kocsik-
nak. Megemlítem még, hogy a kis Bosch-kerékpár-
világítást használtam, ami nézetem szerint a legal-
kalmasabb. Ezzel soha sincs baj. Nem lehet baj az 
akkumulátorral, mert nincs. Általában az ember nap-
pal megy és ha mégis kinnreked valahol, a kis dörzs-
világítás teljesen megfelel. Jövő esztendőre meg-
ismétlem utamat, de akkor valószínűleg az Alpokba 
fogok menni. 

4. 
Radnay Rezső festőművész és neje. Három éve 

motorozom. Egy 600-as sv. Douglas-sidecarom van. 
A mult évben kezdtem túrázni. Első nagyobb túrám 
az idei volt. Az útirány a következő volt: Budapest— 
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Szombathely—Semmering—Mürzzuschlag — Nieder-
alpl — Mariazell—Wildalpe — Gesáuse—Admont — 
Ausse—Pötschenpass—Ischl — Gmünden—Vöcklab-
ruck — Salzburg — Pass-Lueg — Radstadt — Ober-
tauern — Katschberg—Spital—Katschberg—Radstadt 
— Liezen—Schoberpass—Leoben—Bruck a/d. Muhr 
—Graz—Budapest. A teljes táv 1862 km. Sidecarunk 
alaposan fel volt pakolva. Miután mindketten fes-
tünk, a szükséges csomagokon kívül festőállvány, ka-
zetták és minden a festéshez szükséges anyagot is 
magunkkal kellett vinnünk. így a podgyász súlya 
meghaladta a 70 kilogrammot. Az utat eredeti angol 
Hutchinson-pneukkal tettem meg. Érdekesnek tartom 
megemlíteni, hogy az első kerekemen lévő pneu 16.000 
kilométer után, még ma is a gép szállításakor kapott 
angliai levegővel van teli. Amig a mult évben első 
túrámon a hegymenetek után folytonos gyertya-
zavaraim voltak, ezidén megfogadtam az „Automobil 
—Motorsport" tanácsát, miszerint a hágók tetején 
célszerű a gyertyacsere. Ezzel a módszerrel egyetlen-
egy gyertyadefektem sem volt. A hegymenetben ma-
gas hőértékű Bosch 130/1. gyertyát, míg a völgy-
menetben alacsony hőértékű Bosch 40/1-et használ-
tam. Az egész úton 114 liter benzint fogyasztottam, 
ami 6 liternek felel meg 100 kilométerre. Olajfogyasz-
tásom, a folytonos hegymenetet tekintetbe véve, sok 
kellett, hogy legyen. Elvem mindig jól és bőven ola-
jozni. Castrol XXL-et használtam, amiből 100 kilo-
méterenként bizony több kellett 5 decinél, üzemanyag 
szempontjából 1 kilométerem 16 fillérbe került. Ra-
jongok a hegyekért és a jövő nyáron már feltétlenül 
Svájcba is el fogunk látogatni. Gépemmel teljesen 
meg vagyok elégedve és remélem, hogy sokáig fog ne-
kem örömöt szerezni. Kiadásaim napi 25 Schillinget 
tettek ki. Megjegyezni kívánom, hogy mindenütt napi 
3—4 étkezést vettem alapul, viszont a lakás-kérdés-
ben mindig a kisebb turistaszállókat részesítettük 
előnyben. Még festőtársaim számára volna egy jó 
tanácsom: Ha motoron mennek túrázni és szándé-
kuk sokat dolgozni is, úgy vékony fournier-lapokat 
vigyenek magukkal. Ebből nagy mennyiség aránylag 
igen szűk helyen elfér. A vászonnal igen sok baj van. 
Részemről soha sem voltam a túrákon való rohanás 
barátja. Célom inkább lassan, de biztosan megérkezni 
és mindent jól, alaposan megnézni. Igazán csak így 
tanulhatunk és így szerez örömöt az utazás. 

TURISZTIKA 
Az uj Glocknerstrasse építése már nagyban fo-

lyik. A tervek szerint az új út délről Heiligenblut-ból 
indul ki egyenesen északi irányba a Hochtohr-on 
(2572 m.) keresztül Fuschba. A hágó legmagasabb 
pontja csupán 2300 méter körül lesz, mert egy 1950 
méter hosszú alagúttal sokat meg lehet takarítani ma-
gasságban és ennélfogva munkában. A fenti hosszú 
alagúton kívül a déli oldalon még egy kisebb 250 mé-
ter hosszú földátfurásra is szükség lesz. A Heiligen-
blut—Glocknerhaus útvonalat nem használják fel az 
új Glocknerstrasse építésénél. Azt teljesen függetle-
nül a jövő esztendőben kiépítik és valószínűleg meg-
hosszabbítják egészen a Franz Joseph Hausig. A költ-
ségek 15 mililó márkára rúgnak. Az összeg teljes 
mértékben biztosítva van. Nagyban csökkenti a költ-

ségeket, hogy a teljesen nyilt terep folytán elesnek a 
lavinavédőművek. Az útszélesség mindenütt 5—5.5 
méter lesz, míg a maximális emelkedés 10%. Miután 
a magasabb régiókban csak 4—5 hónapot lehet dol-
gozni az évből, az út, ha komplikációk nem állanak 
be, 1932 őszén lehet meg. A költségek nagyrészét a 
berlini AEG vállalta, amely a Hohe-Tauern belsejé-
ben egy óriási elektromos erőművet akar létesíteni, 
ami beleesne az új Glocknerstrasse körletébe. Az új 
Glocknerstrasse egy hézagpótló utat nyit meg az Al-
pok világában. Eddig, aki Salzburgból le akart jutni 
a Dolomitokba, azt csak kerülővel tehette meg. Jobb-
kézfelől a Brenner, balkézfelől a Hohentauern, illetve 
a Katschberg állott csak rendelkezésére. Utóbbiról 
köztudomásu, hogy nagy emelkedéseit tekintve, nem 
egy kényelmes közlekedést biztosító hágó. Az új 
Glocknerstrasse utóbbi kettő között adja meg majd 
az utat északról délre, vagy vissza. 

„Európa ím Automobil" címmel a legközelebb 
az AIACR egy újabb hatalmas munkát ad ki. A köny-
vet az AIACR Svájcban székelő könyv- és propa-
ganda-osztálya adja ki. A KMAC-nak sikerült ebben 
az új könyvben Magyarország számára nagy anyagi 
áldozatok árán 10—12 oldalt biztosítani. Az anyagot 
a KMAC turisztikai osztályának vezetője, Hild Ká-
roly, állította össze nagy szakértelemmel. így tehát 
sikerült a négy nyelven megjelenő nagy munkába be-
kapcsolódni, ami óriási propaganda-értékkel bír Ma-
gyarországra nézve. Az „Európa ím Automobil" a 
leírásokon kívül pompás fényképeket fog közölni 
Budapestről, Lillafüredről, a Balatonról és a Hor-
tobágyról. Megállapítható, hogy a KMAC vezetősége 
úgy sportbelileg, mint turisztikailag hatalmas építő-
munkát fejt ki és a Déghy—Petrovics—Hild trió az 
adminisztráció, invenció és kivitel terén nagy értéket 
képvisel. 

Építsék ki a Kittseén keresztülmenő összekötő 
utat. Az őszi kilométerlancén járt osztrákok nagy el-
ragadtatással beszélnek a végre nagynehezen meg-
nyílt Budapest—Oroszvári útról. Lapunk főszerkesz-
tője hosszasabban beszélgetett az itt járt bécsi vezető-
emberekkel, köztük a neves osztrák sporthirlapíróval, 
Viktor Brodt-tal és kifejtette azt a lehetetlen állapo-
tot, hogy a határtól a Pozsony—Wieni főútba való 
torkolásig milyen pocsék állapotban van az osztrák 
útrészlet. Miután sikerült az osztrákokat meggyőzni 
arról, hogy nekik ugyanolyan fontos a keletről Wienbe 
való idegenforgalom, mint nekünk a nyugatról jövő, 
az osztrák atyafiak megígérték, hogy minden lehetőt 
el fognak követni ennek az aránylag rövid szakasz-
nak jó állapotba való helyezésére. Ha ez rövidesen 
megtörténne, úgy igazán minden veszély és kockáz-
tatott hajtás, illetve normális 65—70 kilométeres 
maximum mellett, könnyen lehetne 60 kilométeres 
átlagot futni Budapest—Wien között, ami tekintve a 
250—260 kilométernyi utat, négy és fél órát tenne ki. 
Nagyon helyes volna, ha a KMAC, valamint a Ma-
gyar Touring Club, sőt maga a magyar állam is inter-
veniálna ebben az ügyben a vele szemben álló osztrák 
kluboknál és hatóságoknál. 

A Budapest—Oroszvár műút megnyitása óta 
élénken emelkedik az Ausztriával való forgalom. Kü-
lönösen a külföldről látogatnak mind számosabban 
Budapestre. A minap egy amerikai család volt Buda-
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pesten. Az amerikai a nyár folyamán hajózott át az 
USA-ból és családjával egy hatalmas Lincoln-kocsin 
a mai napig már 24.000 kilométert futott be Európá-
ban. Az amerikaiak kijelentették, hogy sehol sem 
találtak egyhuzamban oly kitűnő hosszú utat, mint a 
határtól Budapestig. Bár ugyanezt mondhatnák a 
Budapest—Szeged, Budapest—Szentgotthárd, Buda-
pest—Sátoraljaújhely, Budapest—Pécs utakról is. 

A Dormán 
motorkerékpárok. 

Magyar Hetet hirdetnek a plakátok és az új-
ságok. Indokoltan és okosan hirdetik, hogy magyar 
árut vásároljunk, mert ezáltal magyar munkásnak 
adunk kenyeret. Ez így is van, de mindamellett van-
nak, akik makacsul kitartanak a külföldi áru mellett. 
Tagadhatatlan, hogy vannak egyes iparcikkek, ame-
lyekben a külföld jobbat és szebbet produkál, mint a 
magyar. Ezzel szemben nem egy magyar gyár van, 
amelynek áruja a külföldiekét felülmúlja és amely egé-
szen nagy kvantumokat exportál idegen országokba. 
A kispénzű vevő, aki százszor is megnézi garasát, 
mielőtt kiadja, természetszerűleg a legjobbat sze-
retné pénzéért. És ezért választ nehezen. Nem tudja, 
mit vegyen, — de legtöbbnyire külföldi árut választ, 
mert a nagy gyárak reklámjai jóformán beleszugge-
rálják az illető áru előnyeit. A keveset, vagy egyál-
talában nem reklámirozó kisiparos — „a jó bornak 
nem kell cégér" ma már teljesen elévült elv mellett 
tart ki, mert kénytelen kitartani. Különösen nehéz 
a választás motorkerékpár vételénél, mert hiszen itt 
egyrészt nagy összeg kiadásáról van szó, másrészt 
a vevő elvárja, hogy pénzéért tartósat, szépet és meg-
bízhatót kapjon. Ezeknek a követelményeknek pedig 
a hazai út- és közlekedési viszonyok mellett 100 szá-
zalékig megfelelni igazán nagy feladat. Van azon-
ban itt Magyarországon egy motorkerékpárcég, ame-
lyet igen kevesen ismernek és amelynek gépei — 
mint azt több éves tapasztalat bebizonyította — any-
nyira beváltak, hogy nem mulaszthatjuk el, hogy a 
Magyar Hét-tel kapcsolatban meg ne említsük. 
A Dormán Testvérek Akadémia ucca 5. sz. alatti 
műhelyét a közelmúltban tekintettük meg és az ott 
látottak adták az impulzust jelen kis cikk megírásá-
hoz. A Dormán-cég nem gyár, nem is nevezi magát 
annak, hanem egy középnagyságú precíziós gép-
műhely, amely vázak és villák készítésétől és kon-
struálásától egészen a legkomplikáltabb motorjavítá-
sig mindent önmaga végez. A Dormán Testvérek ma-
guk dolgoznak és lelkiismeretes munkásságuk keze-
nyomát magán viseli minden ebből a műhelyből ki-
jött új gép vagy javítás. A Dormán Testvérek gyárt-
mányai — nem szériában készülő gépekről, hanem 
darabonkénti gyártásról van itt szó — túlzás nélkül 
mondva, pompásak és mind masszivitásra, mind szép-
ségre nézve felveszik a versenyt a legelső külföldi 
márkákkal. A cég Villiers és M. A. G. motorokat 
épít be vázaiba, de kívánatra JAP- és Blackburne-
motorokkal is szállítja azokat. Látogatásunk alkalmá-
val éppen egy kis 172 kcm-es supersport Villiers-
motor került beépítés alá. A bakra felállított mái-
kész váz alacsonyságával és rövidségével elsőrendű 

benyomást keltett. A motor beszerelése után, mikor 
kialakult a kész motorkerékpár képe, örömmel és cso-
dálkozással állapítottuk meg, hogy felülmúlja azt a 
nemrég picra jött angol Villiers-beépítést, amely ed-
dig vitán felül a motorkerékpárpiac legsikerültebb 
és legszebb kismotorkerékpárja volt. Az udvarban 
teljesen kész 750 kcm-es, kéthengeres Dormán-MAG 
kombinációt néztünk meg, amely semmivel sem kel-
tett rosszabb hatást, mint az előbb említett Villiers-
modell. Rendkívül erős, a legnagyobb oldalkocsis 
igénybevételnek ellenállani képes váz, beépített lök-
hárítóval ellátott különlegesen erős, központi spirál-
rugós villa, könnyen kiszerelhető és egymás között 
cserélhető kerekek jellemezték a gépet. Az oldalkocsi, 
kitámasztott tengelyű massziv alvázával és négy erős, 
elhuzódásmentes összekötő rudjával, mintha egyene-
sen a rossz magyar utakra lenne építve. Az oldal-
kocsi karosszériája mind forma, mind kényelem szem-
pontjából véve, minden igényt kielégít. Rugózása ki-
fogástalan és méretezése olyan, hogy még a magyar 
mellékutak gödreit és ugratóit is könnyen kibírja. 
Mindent összevéve, a Dormán Testvérek műhelye 
olyan munkát produkál, amelyre nemcsak ők maguk, 
hanem a magyar motorkerékpártársadalom egyaránt 
— joggal — büszke lehet. 

Magyar rekordot csak 
magyar állampolgár tarthat. 
Minden nemzetnek joga van a hazai viszonyokhoz 

mérten átdolgozni az AIACR szabályalt. 
A motorsportban igen sok másképpen van, mint 

más sportokban és ha interveniálunk az illetékesek-
nél, úgy mindig azt a választ kapjuk, hogy: „Kérem, 
az AIACR szabályai úgy intézkednek!" Egyszóval, 
ha az AIACR egy következő ülésén kimondja, 
hogy az elismert automobilklubok időmérői minden 
kilométerlancé előtt végigbukfencezik a kilométert, 
akkor azt meg kell tenni. Senki sem csalhatatlan és 
nézetünk szerint az AIACR is tévedhet, sőt mondjuk 
bakot is lőhet. Ilyen non sens szerintünk például az, 
hogy a jelenlegi automobilsebességi „magyar rekor-
dot" Liechtenstein herceg tartja. Liechtenstein her-
ceg lehet egy kedves, bájos és szimpatikus fiú, az is, 
de mégis osztrák állampolgár és így semmiesetre sem 
lehet „magyar rekorder". Itt a KMAC-nak feltétle-
nül revízió alá kellene vennie eddigi álláspontját és 
változtatni a helyzeten. Nézetünk szerint a magyar 
sebességi rekorder Esterházy Antal, aki egy 2 literes 
Bugatti Grand Prix versenykocsival 1928-ban 203.724 
kilométeres sebességet ért el. Liechtenstein herceg 
ezidei eredménye 204.604 km. Elismerjük, jobb, mint 
Esterházy átlaga, de ezt legfeljebb úgy könyvelhet-
jük el, mint „Magyarországon elért legjobb ered-
mény", de semmiesetre sem magyar rekord. Éppen 
így teljesen helytelen amerikai rekordnak minősíteni 
Segrave világrekordját, amit a floridai homokon fu-
tott. Az lehet angol rekord, ha Anglia elismeri, de 
semmiesetre sem amerikai rekord. A legigazságosabb 
és legtisztább definíció szerint, ami más sportokban 
is általánosan elfogadott tény: Magyar rekord az, 
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amit egy magyar állampolgár magyar földön elér és 
azt a hivatalos fórum (Szövetség vagy Sportfőható-
ság) is reálisnak elfogad. Egyes országok elfogadják 
hazai rekordnak azokat az eredményeket is, amit a 
versenyző külföldön ér el. Ez szokás dolga. Sokak sze-
rint ez sem reális. A fentiek alapján a KMAC igen 
helyesen tenné, ha a legközelebbi AIACR-konferen-
cián szóvá tenné ezt a visszás helyzetet. Éppen úgy, 
mint magyar bajnok nem lehet külföldi, éppen úgy 
magyar rekorder nem lehet idegen állampolgár. Leg-
közelebbi számunkban kimutatást fogunk közölni a 
jelenlegi magyar rekordokról, valamint a Magyar-
országon, illetőleg Táton futott legjobb eredmé-
nyekről. 

Pregenzer (ELTO) tartja a hivatalos 
outboard világrekordot. 
Túllépte a 80 küométeres határt. 

Mult számunkban megírtuk, hogy a hivatalos 
outboard sebességi világrekordot H. G. Ferguson 
(Johnson) tartja 49.49 mértfölddel, ami 79.613 kilo-
méternek felel meg. A tényt helyesbítenünk kell, mi-
után a világrekordot időközben az amerikai Ray Pre-
genzer az új 4 hengeres 1000 kcm. Elto-val erősen 
megjavította. Pregenzer először 49.72 mértföldre 
(79.990 km.(), majd átlépve a kritikus 50 mértföldes 
határt, 50.93 mértföldre javította, ami 81.932 kilo-
méternek felel meg. Pregenzer egyik futamában 51.64 
mértföld sebességet is ért el, ami kolosszális 83.103 
kilométeres sebességnek felel meg. 

Itt említjük meg, hogy a legutóbb Gardone-
ban a Como-tavon rendezett outboard-versenyeken az 
olasz Dacco egy 1000-es Laros motorral 81.751 kilo-
méteres sebességet ért el, ami alig marad el valami-
vel az Elto-világrekordtól. 

Közösen rendezi a KMAC és a BSE 
az automobil és a motorkerékpár 

Grand-Prixt. 
A közelmúlt napok egyikén sajtóértekezlet volt 

a KMAC-ban, amelyen Petrovits Vidor, a KMAC 
sporttitkára ismertette a Club álláspontját a jövő ta-
vaszi versenyeket illetőleg. A KMAC a BSE-vel 
folytatott hosszas tárgyalások után, melyek mindkét 
fél részéről a legnagyobb megelégedéssel végződtek, 
elhatározta, hogy húsvét hetében óriási sporthetet 
rendez Budapesten. Csillagtúra, Nemzetközi Autó-
kiállítás, Motocikli Grand Prix, Automobil Grand 
Prix és Concours d'Elegance alkotnák a programot. 
Minden közös rendezésben folyna le, amihez még 
belevonnák az Automobil Kereskedők Országos Egye-
sületét, amely eddig is résztvett a kiállítások rende-
zésében, valamint az „Úrvezető" című lapot, mely ed-
dig rendezett és nagyon jól sikerült szépségversenyei-
vel mintegy előjogot nyert e téren. A csillagtúra érde-
kessége lesz, hogy nemcsak automobilok, hanem mo-
torkerékpárok részére is megtörténik a kiírás. A mo-
toros hét clúja természetesen a húsvét vasárnapján 
lefutásra kerülő Magyar Motorkerékpár Grand Prix 
és a húsvét hétfőjén megrendezendő I. Magyar Autó 
Grand Prix lenne. Utóbbi távja valószínűleg 100 kör 

lesz, ami közel 300 kilométert jelent, örömmel üdvö-
zöljük a KMAC-ot és a BSE-t és reméljük, hogy fá-
radozásaikat a legteljesebb siker fogja koronázni. Mi 
részünkről felajánljuk a legmesszebbmenő támoga-
tást, amit szerény viszonyaink mellett nyujthatunk. 
Következő számainkban állandóan fogjuk tájékoz-
tatni olvasóinkat a nagy sporthét eseményei felől. 
Megsúghatjuk még és talán ebben mi leszünk az elsők, 
hogy a KMAC a sporthéttel kapcsolatban még egy 
nagy meglepetést tartogat Budapest számára. Való-
színűleg sikerül kieszközölni, hogy a Sporthét vala-
melyik napján Budapesten üdvözölhetjük a Zeppe-
lint, a német tudás és vasakarat eme legklasszikusabb 
alkotását. A KMAC, ha terve sikerül, a csillagtúra 
résztvevőinek és győzteseinek Budapesten díjmentes 
Zeppelin-utazást készít majd elő. 

HÍREK 
S. Sebestian Grand Prix. 

Győztes: A. Varzi (Maserati). 
Az idei San-Sebastian Grand Prix nagyon szép 

verseny volt. Bár a hivatalos Bugatti-team nem in-
dult, a kitűnő francia gyár Dreyfus, Lehoux, Etan-
celin és Zanelli révén nagyszerűen volt képviselve. 
Ellenük az új 2.5 literes Maserati Varzival és Maggi 
gróffal a kormányon, valamint több Peugeot és 
Delage állott ki. A Bugatti-vezetőket ezúttal óriási 
balszerencse kísérte. Varzi vezeti az első kört. Lehoux 
a negyedik körben 142.150 kilométeres átlaggal kör-
rekordot fut. Dreyfus ezt a következő körben 
142.400-ra javítja ki. A 11-ik körben következik be 
a szenzáció. Varzi 148.500 kilométeres átlaggal a nap 
leggyorsabb körét futja. A 12-ik körben Etancelin 
(Bugatti) nekifarol egy falnak és törött kerékkel fel-
adja. Fél távon (15 kör) Varzi vezet 100 méterrel 
Lehoux és Dreyfus előtt. Mindhárman egyszerre tan-
kolnak. Lehoux és Dreyfus jut el elsőnek és fej-fej 
meleltt futják a következő kört, melyben mindketten 
elvérzenek. Először Dreyfus repül ki, akit komolyabb 
sebekkel kórházba szállítanak, majd Lehoux súrol egy 
hidat és feladni kénytelen. Ezekután Varzi biztosan 
győz, míg Maggi gróf több mint 20 perccel második. 
Távolság: 519.450 km. 1. Acchile Varzi (Maserati) 
3:43:05. Sebesség: 135.200 km. 2. Gróf Aymo Maggi 
(Maserati) 4:05:03. 3. Stoffel (Peugeot) 4:08:48. 
4. Ferrand (Peugeot) 4:10:10. 5. Max Fourny (Bu-
gatti) 4:13:58. 6. De Maleplane (Bugatti) 4:15:16. 
7. Montier (Ford-Special) 4 körrel. 

Nagy Gargoyle-Mobiloil sikerek a legutóbbi ver-
senyeken. A Vacuum Oil Company tudatja velünk, 
hogy a Balatonföldváron megrendezett első magyar 
motorcsónakversenyen a 7 győztes közül 5 Gargoyle-
Mobiloilt használt. Ezek között volt a verseny leg-
gyorsabb hajója, Delmár Walter Johnson-ja. A július-
ban Bordeaux-ban megtartott délfrancia motor-
csónak-bajnokságokon az összes győztesek Gargoyle-
Mobiloilt használtak, ugyanígy Glasgowban a skót 
motorcsónak-bajnokságokon. — Svédországból jelen-
tik, hogy a Melaren-tavon 148 tengeri mértföld 
(273.8 km.) távon megrendezett nagy motorcsónak 
sebességi versenyben a győztes G. H. Neyerson (Ar-
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chimedes), valamint a második Carlson (Evinrude) 
ugyancsak Gargoyle-Mobiloil-al kente motorját. E si-
kereket öregbíti még az Osztrák Motorcsónak Club 
három vezetőjének Wien—budapesti utja, ahol tekin-
tettel az igazán hosszú túrára, az olaj igen nagy sze-
repet játszik. Mindezekből megállapítható, hogy a 
Vacuum Oil Company által forgalomba hozott olajok 
a motorcsónak-sportban szinte privilégiumot nyertek. 

A Journal és az MCF a közelmúlt napokban ren-
dezte Monthléryben a motocikli Grand Prix-t 100 
kilométeres távon. A Monet-Goyon 2, a Magnat-
Debon és a Rudge 1—1 versenyt nyertek. Handley 
(FN) feladta. Részletek: 175 kcm. 1. Froissard 
(Monet-Goyon) 1:12:09. Átlag: 83.817 km. — 250 
kcm. 1. Boetsch (Magnat-Debon) 1:05:56. Átlag: 
91.756 km. — 350 kcm. 1. Debaisieux (Monet-Goyon) 
1:01:24. Átlag: 98.257 km. — 500 kcm. Renier 
(Rudge) 1:00:50. Sebesség: 99.876 km. Az egész 
verseny alatt zuhogott az eső. 

Eddy Meyer nem nyugszik bele a táti kilométer-
napon elért eredményeibe és a közelmúlt napok egyi-
kén telefonon kért rekordkísérleti engedélyt a KMAC-
tól. Eddy Meyer most a világrekorder JAP-motort 
fogja megkapni Angliából és építi be a Brough-Supe-
rior-vázba. A motor ugyanaz, amivel Wright rekor-
dozott Arpajonban és futott 220 kilométeren felül. 
Eddy Meyer most ezzel a motorral Táton akarja 
megjavítani a tél folyamán Svédországban futott 
oldalkocsi világrekordot. Mint értesülünk, Eddy 
Meyer beadványt intézett a FICM-hez, hogy tegyen 
különbséget szárazföldön és jégen elért sebességi 
rekordok között. Eddy Meyer kísérlete valószínűleg 
a közeli napokban lesz. A KMAC már megtett erre 
vonatkozólag minden előkészületet. 

Rövidesen el lehetünk készülve, hogy a táti be-
tont tömegesen fogják felkeresni a külföldiek. Ki-
derült ugyanis, hogy a táti beton tapadása oly ki-
tűnő, hogy az állóstártos eredmények eléréséhez kü-
lönösen alkalmas. Ezt bizonyítják a legutóbbi táti 
eredmények. Ha figyelemmel kísérjük egyes menők 
eredményeit, úgy kiderül, hogy míg a repülőstartos-
eredmények sok kategóriában messze elmaradnak a 
világrekordtól, addig az állóstártos eredmények szá-
zalékban kifejezve alig rosszabbak a jelenlegi világ-
rekordoknál. Áll ez különösen Schörg és Melichar 
eredményeire. Ha kissé híre megy Tátnak, bizony a 
jövő esztendőben itt üdvözölhetjük az arpajoni re-
kordnak hőseit is. A végén ki fog derülni, hogy Tát 
egyik főrészese lesz a magyar idegenforgalom növe-
lésének. 

Mégis csak a verseny a legjobb reklám-! Ezt a régen be-
bizonyított igazmondást az utóbbi időben igen sok gyár sem-
mibe sem vette. A németek annyira mentek, hogy fogadalmat 
tettek, miszerint autóversenyeken hivatalosan nem indulnak. 
Egy darabig ment a dolog, de hamarosan rájöttek, hogy ver-
senyzés nélkül nincs reklám. Az ősz folyamán már a legtöbb 
gyár indított kocsit. De hogy a fogadalmat meg ne szegjék, 
a kocsikat maguk a versenyzők nevezték. A költségeket az-
után a gyárak megtérítették. Ezután biztosra vehető, hogy 
1931-re már a legtöbb német gyár ismét fog intenziven verse-
nyezni. Erre vall, hogy a Német Versenykocsi Nagy Díjat 
okvetlen meg akarják rendezni a Nürburgringen. Ellentétben 
az automobilgyáraktól a német motorkerékpárgyárak annál 
intenzivebben vettek részt a versenyeken, aminek meg is volt 

a haszna. Különösen a NSU, DKW, Standard és a BMW vette 
ki részét a versenyekből. Mondhatjuk, egyik sem bánta meg. 

A 22-os szám tartalma: Kik építették 
a Budapest—bécsi utat? — Kik nyerték 
1930-ban a klasszikus automobil sebességi 
versenyeket? — Kik hol jártak a nyáron? 
— Érdekes automobiltűrák leírásai. — Dr. 
Fényes Kornél: Hogy mérjük a sebességet 
motorcsónak versenyeken? — Az 1931. évi 
magyar bejelentett versenyterminusok. — 
A világ leggyorsabb motorkerékpárosai. Az 
ősz folyamán felállított világrekordok. — 
Turisztikai, sport és egyébb hírek az auto-
mobilizmus köréből. 

Az „Excelsior Autóservice." Aki sokat járt kül-
földön, különösen Franciaországban, annak feltűnhe-
tett, hogy a nagyvárosok bejáratánál hatalmas ki-
szolgáló állomások állanak az automobilok számára. 
Egymás mellett 3—4 benzinkút, különböző üzemanya-
gokkal, olajládák, pneumatik-felpumpáló elektromos 
készülékek és kisebb mechanikus műhely áll az ér-
kező idegen automobilisták rendelkezésére. Ilyen 
nagystílű Service-Stationt egy lelkes kezdeményező 
automobilistánk: Halm Sándor állított fel Magyar-
országon. Teljes tudatában lévén a Balaton felé irá-
nyuló forgalomnak, valamint az Ausztriából, Olasz-
országból és Jugoszláviából Budapest felé vezető fő-
vonalnak, a Fehérvári-út 71—73. szám alatt építette 
meg az első ilyen külföldi mintára berendezett kiszol-
gáló állomást. A kiszolgáló állomáson nemcsak ben-
zint, mindennemű olajat és levegőt lehet kapni, ha-
nem kisebb-nagyobb javításokat is elvégeznek kocsi-
jainkon. örömmel üdvözöljük Halm Sándort a szép 
munkáért, ő éppen olyan pionírja a magyar auto-
mobilizmusnak, mint bármely konstruktőr, mert újat 
teremtett számunkra és ezzel az új Service-állomás-
sal egy fokkal közelebb vitte székesfővárosunkat a 
nyugati nagy automobilkultura felé. 

A X-ik „Rallye Automobil Monte-Carlo." Meg-
jelentek a Monte-Carloi csillagtúra feltételei. A fel-
tételek igen sok újat tartalmaznak és sokban eltérnek 
az eddigiektől. Mindenekelőtt két kategóriát állított 
fel a rendezőség. Külön lesznek választva a kiskocsik 
a nagykocsiktól. A határ 1100 kcm. Itt kategórián-
ként a díjazás is külön történik. Nézetünk szerint 
furcsa, hogy a kiskocsik, holott feladatuk sokkal ne-
hezebb, jóval kisebb díjazásban részesülnek. Az első 
a kiskocsiknál 12.000 francia frankot, a nagykocsik-
nál 50.000 frankot kap. A második újítás, hogy egé-
szen elmarad a Col des Braus körverseny, ami a múlt-
ban igen sok kellemetlen félreértésre és nézetelté-
résre adott alkalmat. Helyette akceleráló verseny és 
fékverseny fogja eldönteni a helyezéseket. Emellett a 
megtett távolság és a betartott átlagsebesség viszik 
természetesen a főszerepet. Startolni csak a meg-
adott pontokról lehet. Mint leghosszabb állomások 
most is a Balkán, valamint az északi államok jönnek 
tekintetbe. így Athén 3756 km. (Görögország), Jassy 
3518 km. (Románia), Konstantinápoly 3432 km. 
(Törökország), Saloniki 3202 km. (Görögország) dél 
felől, míg Kristiansand 3344, Riga 3034, Stavanger 
3638, Sundswall 3424 és Tallin 3474 km. északról ve-
zetnek. Aki a fenti helyek egyikéről startol és befut 
a meghatározott átlaggal, az feltétlenül ott lesz az el-
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sok között. A kiskocsik számára a maximális pont-
szám 105, ami 35 kilométeres maximumnak felel meg. 
Ugyanez a nagykocsiknál 120, vagyis maximális át-
lagsebesség 40 km. Mindazonáltal ez a maximum át-
hágható 38, illetve 43 kilométerig. Akinek átlaga 
ezen felül van, az kiesik a versenyből. A díjazáshoz 
a minimum 32 km. A befutás napja 1931 január 21. 
délelőtt 10-től délután 4-ig. Kapcsolatosan a csillag-
túrával 24-én egy hegyiverseny lesz a Mont des Mu-
les-re, aminek azonban a pontozásra semminemű be-
folyása nincs. Nevezési zárlat: 1930 december 24. 
Nevezési díj : 200 frank. Nevezések a L'Auto szer-
kesztősége Páris, 10. Rue du Fauburg-Montmartre, 
vagy az International Sporting Club Monaco címére 
küldendők. Versenypropoziciók kaphatók a KMAC-
ban is. 

Az eddig rendezett kilenc csillagtúra győztesei a 
következők voltak: 

1911. H. Rougier (Turcat-Méry) Páris. 
1912. J. Beutler (Berliet) Berlin. 
1924. Ledure (Bignan) Glasgow. 
1925. F. Repusseau (Renault) Tunis. 
1926. V. A. Bruce (A. C.) John O'Groats. 
1927. Lefebvre (Amilcar) Königsberg. 
1928. Bignan (FIAT) Bukarest. 
1929. Sprenger (Graham-Paige) Stockholm. 
1930. Petit (Licorne) Jassy. 

Az AIACR fixirozta az Európa hegyibajnokság 1931. évi 
terminusait. A mult évi 10 verseny mellé most még két újabb 
pontszerző futamot vettek fel. A spanyolok kérésére az 5 kilo-
méteres Rabassada hegyiversenyt, míg a belgák intervenció-
jára a Malchampa melletti szintén 5 kilométernél kisebb távú 
versenyt. Németországban 1931-re az ADAC Rekordnap he-
lyett a Kesselberg-et, míg Svájcban az elmaradó Klausen he-
lyett a Berninát. Olaszországban elejtették a Maddalenát és 
helyette a 28 kilométeres Susa-Mont Cenis hegyiversenyt vet-
ték fel a programmba. Nézetünk szerint az Európa hegyi, 
bajnokság ilyetén való kiterjesztése semmiképen sem alkal-
mas annak reális alapokra való fektetésére. Nézetünk szerint, 
miután a gyárak a jövőben nem helyeznek súlyt a hegyibaj-
nokságra, az tisztán a pénzkérdésen fog múlni. Az az amateur, 
akinek lesz annyi pénze, hogy a 12 versenyre elmenjen, ha 
mindenütt csak felsétál, 24 pontot gyűjthet össze. Ha ezen-
felül sikerül neki egynéhányszor a résztevők esetleges bal-
szerencséje, vagy gyenge részvétel folytán helyre jönnie, 
könnyen emelkedhet pontjainak száma 30 fölé. A svájciak ré-
széről egy igen elmés és helytálló ajánlatról szereztünk tudo-
mást. ők azt ajánlják, hogy a hegyibajonkság a hegyi orszá-
gok bajnoksága legyen. Itt tehát csak az alpesi országok: 
Svájc, Franciaország, Németország, Olaszország és Ausztria 
jönnek tekintetbe. Lenne öt verseny, ahol is a táv mindenkor 
legalább 10 km. kell, hogy legyen, ami igen lényeges pontja 
volna a bajnokságnak. Ez esetben a Bernina, Mont Ventoux, 
ADAC-Bergrekord, Mont Cenis és a Gaisberg jönne tekin-
tetbe és holmi 1000 yardos angol dombocskák elesnének. így 
azután a legjobb nem gyáriak indulhatnának, mert öt ver-
senyt, megfelelő anyagi térítés esetén, mindenki kibír, külö-
nösen akkor, ha pénzdíjak vannak. Azonban ez még csak a 
jövő zenéje. Lehet, hogy 1932-re ez a nézet fog kialakulni. 
Addig Magyarország ismét a Svábhegyet kapta. Miután azon-
ban a Svábhegyet a KMAC végleg elejtette, így valószínűleg 
a pompás és 7 kilométeres Hármashatárhegy lesz a hegyi-
bajnoki futam. Mint értesülünk, a versenyt a KMAC a BSE-
vel közösen fogja megrendezni. Hartmannak, aki ezidén jó 

helyezései révén második volt, egy kis anyagi áldozattal emi-
nens esélyei lehetnek az Európa hegyibajnokságra. 

„Segédmotort hoz forgalomba a Weiss Manfréd-
gyár." Ezt a hírt olvashatjuk egyik napi sportlapunk 
legutóbbi számában. Az eset felett napirendre tér-
nénk, ha a cikk csak ezzel a ténnyel foglalkozna. 
A cikk örömmel üdvözli a W. M. gyárat abból az al-
kalomból, hogy elhatározta magát segédmotorok 
gyártására, de ezek elterjedésének akadályát látja a 
kerékpáros tilalmi rendeletben, amely szerint a ke-
rékpárokat a főútvonalakról kitiltották. Reméli azon-
ban, hogy a W. M. gyárnak nagy összeköttetései ré-
vén sikerülni fog a tiltó rendeletet enyhíteni és ak-
kor . . . Először is minden automobilistának ösz-
szetett kezekkel kell hálát adni a rendőrségnek, hogy 
a lépten-nyomon bajt okozó, imbolygó kerékpároso-
kat kitiltották a főútvonalakról. 

Ami pedig a segédmotort illeti, arról azt 
hiszem, mindenki tudja, hogy a szó szoros értelmé-
ben kihalt. Évekkel ezelőtt még láttunk belőle Buda-
pesten egy pár díszpéldányt, de részemről évek óta 
nem láttam ezeket a díszpéldányokat, örömmel üdvö-
zölnénk a W. M. gyárat, ha kihozná motorkerékpárjait 
olcsón és jól, de akkor, amikor visszamegy a motoro-
zás középkorába, a segédmotorhoz, akkor nincs ré-
szére üdvözlő szavunk. Reméljük, hogy a rendőrség, 
dacára a „W. M.-gyár nagy összeköttetéseinek", a 
kerékpár tilalmi rendeletet nem fogja megváltoztatni. 

Autósok — Motorosok! 
Támogassátok az Automobil-Motorsportot! 

A Ti ügyetekért száll sikra! 
Alfa-Romeo képviselet Budapesten. Sokak által 

óhajtott tényt kell regisztrálnunk olvasóinknak. Az 
Urbán Alfréd és dr. Barna Frigyes (IV., Apponyi 
tér 1.) cég, mely eddig az amerikai Packard és Nash 
automobilokat képviselte, a két bevezetett képviselete 
mellé megszerezte a világhírű olasz Alfa-Romeo ma-
gyarországi képviseletét. Az Alfa-Romeo gyárat és 
kocsijait, azt hiszem, felesleges bemutatni olvasóink 
előtt. Pompás túra- és sportkocsijai ma már egész 
Európában közismertek. Aki látta az idei tavaszi 
Concours d'Élegance-on Türr Stefánia Alfa-Romeo-
ját, az fogalmat alkothat magának a milánói gyár 
remekeiről. Az Alfa-Romeo gyár ma csupán egy tí-
pust hoz forgalomba. A kocsi hathengeres és henger-
űrtartalma 1750 kcm. A szelepeket két felülfekvő 
bütyöktengely működteti. A normál túrakocsi, mely-
nek talán főelőnye, hogy napokig mehetünk vele a 
hegyek között anélkül, hogy a hűtővíz felmelegedne 
és hogy a kocsi minden hegyet, illetve emelkedést 
könnyen elbír, 110—115 km. kifutására képes. A két-
üléses kompresszoros sportkocsi, amelyet Borzacchini 
mesteri vezetésében volt alkalmunk a Svábhegyen 
látni, 150 kilométeren felüli teljesítményre képes.. 
Impozáns volt látni a 3 és fél perc alatt hangtalanul 
felfutó kocsit a Svábhegyre. Nincs ma Európában 
olyan verseny, ahol az Alfa-Romeo túra-, sport- és 
versenykocsijai a legelőkelőbb helyeket el ne foglal-
nák. Azt hiszem, a legobjektivebb dicsérő szó rájuk 
nézve, hogy az Alfa-Romeo gyár az egyedüli ma 
Európában, amely a siker reményében veheti fel a 
versenyt a Bugattik ellen. Természetesen ez csak szi-
gorúan a versenyzés terén áll fenn. Ahol azonban jók 
a versenykocsik, ott, mint tudjuk, a túrakocsik is 
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nagy kvalitásokkal bírnak. Mint hírlik, az első Alfa-
Romeok a közeli napokban már megérkeznek Buda-
pestre. 

RÖVID HÍREK 
OSTENDEBEJN KILOMÉTERVERSENY volt. 

A legjobb eredményt Roeland érte el Velocetten, aki 
136.624 km. sebességet futott ki. A kocsik között 
Cornet volt a leggyorsabb Bugattin (166.061 km.). 
Az eredmények elég gyengék. — AZ 500 MÉRT-
FÖLDES BROOKLAND handicapot Davis—March-
pár nyerte Austin-on, 133.630 km. átlagsebességgel. 
A második a Benjafield—Hall (Bentley) duó lett. — 
HENNE 11 új világrekordját BMW gépével Castrol-
olajjal érte el. Az abszolút motorkerékpár sebességi 
világrekordot (22.539 km.) is Castrol-olajjal futotta 
Henne. — AZ OSZTRÁK TOURING CLUB a közel-
múlt napokban tartotta női megbizhatósági verse-
nyét 272 kilométeres távon. Közel 50 hölgy startolt. 
Legtöbben (10) Steyr XX. és Steyr Xll-vel indultak. 
Ennek dacára a 6 starthoz állott Tátra-nőversenyző 
megnyerte úgy a klub, mint a márkateam-et. Mikor 
fog nálunk összesen 10 nőversenyző starthoz állani? 
— AZ ADAC STUCKNAK ÉS CARACCIOLÁNAK 
az Európa hegyibajnokságban elért győzelme alkal-
mából az ADAC arany jelvényét adományozta. — 
A BERLINER ZEITUNG AM MITTAG erősen cá-
folja azokat a híreket, miszerint Caracciola az olasz 
Alfa-Romeo gyár németországi képviseletét elvállalta. 
Most már igazán nem tudni, mi az igazság? Majd el-
válik a tavasszal. — A FRANCIA CHAISE motoro-
kat gyártó társaság fuzionált a Dollár motorkerék-
párgyárral. — OKTÓBER 22-ÉN NYÍLT MEG 
nagy ünnepségek között Párisban az 1930. évi fran-
cia motorkerékpárkiállítás. — MALCOLM CAMP-
BELL újra kísérletet tesz a Segrave-féle világrekord 
megjavítására. Az új szörnyeteget egy angol mérnök, 
Railton konstruálja egy 1400 lóerős Napier-motor 
beépítésével. Segrave akkoriban egy 2000 lóerős mo-
torral állította fel mostani rekordját. Nézetünk sze-
rint Campbell próbálkozása nem fog sikerrel járni. 
— AZ AIACR foglalkozik a tervvel, hogy az auto-
mobil világbajnokságot újra kiirja. Az utolsó világ-
bajnok-gyár a Bugatti volt. Ezúttal a bajnokságot 
inkább a személyre akarják bazirozni. — AZ AIACR 
három új egyesületet vett fel kebelébe. Ezek a: 
L'Association Nationale Automobile de Mexique, a 
Royal Automobile Club l'Arrique de Sud és a L'Auto-
mobile et Touring Club de Syrie et du Libán. Tehát 
most már Mexikóba, Syriába és Dél-Afrikába is utaz-
hatunk az AIACR carnet segítségével. — 800.000 
ANGOL, 220.000 amerikai és 534.000 spanyol turista 
látogatta meg Franciaországot 1930-ban. — AZ 
EURÓPAI ORSZÁGOK óriási mértékben védekez-
nek az amerikai automobilok behozatala ellen. Olasz-
országban 140%, Franciaországban 45—180%, An-
gliában 30%, Ausztriában 40%, Csehszlovákiában 
45% a vám. Ezenkívül Ausztria és Csehország még 
kontingentálással is védi iparát. — ERŐSEN CSÖK-
KEN az amerikai autógyártás. Mult év júliusban 
222.460 egységgel, az idén júliusban csak 187.040 a 
gyártott személykocsik száma. — MARIO GHERSI, 
a híres Pietro Ghersi öccse, aki a mult évben Buda-

pesten is járt a TT-én, a Monfalcone mellett rende-
zett Redipuglia Circuiten a legjobb időt érte el és így 
a 350-es kategóriában megszerezte a bajnoki címet, 
amit hosszú éveken keresztül Nuvolari (Bianchi) 
mintegy kisajátított. — ARGENTÍNA Nagy-
Díját, amit Buenos-Aires mellett futottak, az olasz 
származású Antonio Gaudino nyerte Chrysleren. 
Ideje: 4:18:38 volt, ami 115.236 km. átlagsebesség-
nek felel meg. — MICHEL DÓRÉRÓL megemlítet-
tük mult számunkban, hogy a Masaryk-versenyben 
Bugattijával kifarolt, a kocsi egy fának futott és da-
rabokra törött. Doré felső combcsont- és lágyéktörést 
szenvedett és súlyos állapotban van még ma is. — 
JELLEMZŐ A ROMÁN automobilversenysportra, 
hogy Stuck a Ghica román herceg által Grand Prix 
Bugattin, a Feleacon tartott 4:09-es utvonalrekordot 
csekély 1:31 másodperccel javította meg. — NEW 
ZÉLAND partvidékén a „Ninety Mile Beach"-ben 
egy világrekordkísérletekre különösen alkalmas parti 
fövenyt fedeztek fel. Az egyenes több mint 50 kilo-
méter hosszú, egészen sík és a dagály elvonulta után 
teljesen sima és kemény. Ugyanitt egy ausztráliai, 
Norman Smith, 10 mértföldet (16090 méter) 148 
mértföldes sebességgel futott. (238.132 km.) Az új-
zélandiak állítólag már egy órát is beszereztek Pá-
risban, hogy készen legyenek arra az esetre, ha an-
golok, vagy amerikaiak ellátogatnának Uj-Zélandba. 

Párisból —Budapestre cimű cikkünket 
— helyszűke miatt — legközelebbi szá-
munkban fejezzük be. 

Forgalmi csemege. 
Szemtanuja voltam a következő esetnek: A Ráday uccá-

ban éppen kocsimra akarok felszállani. Egy oldalkocsi-motor 
pöfög el mellettem 25—30 kilométeres sebességben, de talán 
annyi sem lehetett. Egy jámbor úr ült rajta. Éppen utána né-
zek, amikor az egyik baloldali mellékuccából kiront egy kerék-
páros. Mesterien veszi a kanyart. Vágja, jobb láb a földön 
csúsztatva, gyönyörű farolás. Fékcsikorgás, de már nincs 
mentség. A fiú elfekszik, mozdulatlan. Odarohanunk, bevisz-
szük a kapu alá. Nemsokára eszmélethez jön. Megjönnek a 
rendőrök. Kérik a betétlapot. A gyerek sír, hogy most gaz-
dája levonja a fizetéséből a géprongálást. Elgörbült a sár-
hányó és a hátsó vázrész. Az egyik rendőr odaszól a motoros-
nak: Kérem, hajlandó megcsináltatni a hibát? A motoros 
vállalja. Nézetem szerint, elég bolond volt. Felírják a tanu-
kat és a tömeg eloszlik. Most mi lesz? Tárgyalások, tanu-
idézés, egy csomó ember drága idejét elvonják, nagy hűhó. 
A motorost elítéli gyorshajtásért, vigyázatlan hajtásért, stb. 
Két jó pofont a gyereknek, aztán hazaküldeni, hogy otthon 
kaphassa a többit. Ez volna a radikális, de egyedül helyén-
való eljárás. Majd annak idején közöljük az ítéletet. Meg-
jegyzem, hogy a biciklista oly hirtelen jött ki a mellékuccá-
ból és oly gyorsan, hogy képtelen lett volna megállani a világ 
legjobb autósa, vagy motorosa. A humor azután ott van, hogy 
a mechanikusnál kisült, hogy az ipsének a kerékpárján még 
fék sem volt. Természetesen a tanukat erre is felírattuk. Ez 
talán enyhít a motoros helyzetén. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 
Szerkesztőség: Budapest, V., Visegrádi u. 10, I. i. 

Közlekedési nyomda (Pless Gy.) Budapest, V., Visegrádi-u. 2. 
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I D E A L J A 

B E N Z I N 

O L A J 
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Az árban Is verhetetlen világrekorder 

FfVN J\ 
S T A B I L I T A S 

A z F. N. gépek speciális 
villája, mélyitett súlypontja 
biztositéka annak a stabili-
tásnak, mely az F. N. gépek-
nél köztudomássá vált. 

3 5 0 kcm sv. P 1375 . -

5 0 0 k e oh*. P 1850. -

HALMOS TESTVEREK BUDAPEST, V. SZABAD-

SAS-TESII. T. 159-93 
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Úrvezetők! Hölgyek! 

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

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

Viktória 
a u 1 ó s s. a k i s k o 1 a 
Vörösmarty-u. 53. — Aut. 213-90. 

Aki 
már egyszer 

javíttatta 
motorkerékpárját 
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. 
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G R Á F i S T I F T 
automobilok vezérképviselete: 
KINIZSI-GARAGE RT. 
Budapest, IX., Kinizsi - utca 4 
TELEFON : A U T O M A T A 867-75, 866-80 

Személyautomobilok 

2, 2 /2, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teheraulomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 

Szzámok 

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

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

n y u j l 

FIRT 
1926 1927 1928 1929 

Automobilok 
Magyar Eladási RT. 

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

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

Ax orsaág legtöbb sportegyesületének sxállltó/a 

TOCH MANÓ. exiistmüves 
Budapest, IV., Város&úz-utca 16. 

(Sa/át míiftely) 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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


