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a világ legszebb országa! 

A legtökéletesebb, kitűnően biztosított, veszély-
mentes alpesi utak 2000—2500 méter magasban, 
p o m p á s k i l á t á s s a l az ö r ö k h ó v a l 
b o r í t o t t 4000 méteren felüli hegycsúcsokra 

H o í e l e k 

l u x u s s z á l l o d á i t 
és 

m o d e r n g a r a g e - 0 * 

mindenüii 

Díjmentes felvilágosítást nyújt: 

Juóici Idegenforga lmi Központ 
(Schweizerischc Verkehrs Zentrale) 

budapesti hivatalos képviselete. V. Nádor u. 12 

M Ü R R E N 
(Bemer Oberland) 1642 m. 

ScQweiz egyik legszebb pontja szem-
ben a világf)irü Jungírau panorámával. 

Magaslati gyógyhely: 
Turislacentrum. Pompás gletscQerturák 
kiindulópontja. Elsőrangú télisportQely. 

Hotelek: 
Bellevue, Belmont, Edelweiss, Eiger, 
Grand Hotel c£ KurQaus, Jungírau <£ 
Viktória. Palace Hotel des Alpes, Alpen-
ruQe, Regina Bau-Site. 

Vasút: Interlaken-Cauterbrunnen. 
Drótkötélpálya: Cauterbrunnen-Mürren. 
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Asc Autókiállitás. 

Egy pár európai szenzáció: a Maybacty-ok, az uj Austro-Daimler, 
a 12 hengeres Tátra és az óceánrepülő Fiai motorok alkotják 

a kicsi, d e igen Ízlésesen összeállított kiállítás magvát. 
Megnyílt a „Keleteurópai Autókiállítás". Mi azt 

állítjuk róla, hogy sikerültnek mondható. Sajnos, 
méreteiben nagyon kicsi. Az a körülmény, hogy ren-
dezőknek nem sikerült megkapni az Iparcsarnokot, 
nagyon éreztette hatását, Nemkevesebb, mint 25 ki-
állítót volt kénytelen a rendezőség visszautasítani és 
a régi jelentkezőknek is korlátozni a lehetőségeket. 
Alkalmunk volt már a megnyitás napján csak-
nem egész napot tölteni a kiállításon és így megnéz-
tünk mindent, ami érdekes és számot tarthat az 
érdeklődésre. A kiállítás valóban szolgált néhány 
egészen európai újdonsággal, amit nem lehet el-
tagadni. így elsősorban láttuk a friedrichshafeni 
Maybach-gyár legújabb két hatalmas csukott kocsi-
ját, a modern automobilépítkezés két csodaművét. 
A Maybach-gyár egy teljes termet foglalt le magá-
nak. Egyik mérnökét küldte le ezenkívül Budapestre, 
aki a legnagyobb szívességgel instruálta az érdeklődő-
ket a híres Maybach-Zeppelin motorokról, valamint 
az új Maybach-sebességváltómű működéséről. Auto-
mobilisztikus szempontból a kiállítás legszebb és leg-
impozánsabb standja a F IAT és a Daimler-Steyr 
koncern standja. Mindkettő a főterem egy-egy olda-
lát foglalta le magának. A FIAT-standon ott látjuk 
az olasz repülőgéptechnika legkitűnőbb alkotásait, 
egy példányát azoknak a motoroknak, amelyekkel 
Balbo és társai átrepülték az Atlanti-Óceánt. A csodás 
remekmű mellett ott látjuk a turini FIAT-művek 
jelenleg gyártott összes autótípusait. Egytől-egyig 
ezériatípusokról van szó, mégis feltűnik a szolid meg-
munkálás, a szépen vonalazott karosszéria, a kényel-
mes belső és mindenekelőtt az árak olcsósága. Kezdve 
a kis 514-estől az 525-ösig variálva nyitott és csukott 
kocsikat ezen a standon az autóvásárló választhatott 
magának Ízlésének és a használatnak megfelelően. 
Amig a FIAT-standon tömeget, igazi szériagyártást 
láttunk, addig a mellette lévő Austro Daimler-Steyr 
stand egy igazi kiállítási stand volt. Az új 8 hengeres 

AUSTRO-DAIMLER alváz minden részletig kidol-
gozva, a pompás luxuskocsit mutatta be nekünk 
ízléses krémszínt variálva a krómozással. Méltatásba 
ezúttal nem bocsájtkozunk, hiszen itt nemcsak az 
alváz, de a kész csukott kocsi is többet beszélt minden-
nél. Nagyon jól hatott ezenkívül a feltűnő alacsony 
építésű STEYR Type XXX, mely a XH-nek egy sok-
szorosan javított kiadása. Hat henger, két liter, lengő-
tengely és izlés jellemzi az alvázat, melynek sebes-
sége már közel jár a 100 kilométerhez, de akceleráló-
képessége sokszorosan felülmúlja azt. Ennél az új 
típusnál sikerült kiküszöbölni a Type Xll-nek lusta-
ságát és a reggeli indítás utáni hideg motor rossz 
tulajdonságait. Bámulatosan szép dolgokat láthat-
tunk a TÁTRA kiállítási területén is, mely egymaga 
felemésztett egy kisebb termet. Az új 12 hengeres 
alváz valamint a szintén csodásan kidolgozott teher-
autóalváz nemcsak a mi, de az összes európai autó-
kiállítások szenzációja volt. Az úgy elől, mint hátul 
lengőtengellyel megoldott rugózás talán az utolsó szó 
az utomobilépítés terén. Mellettük a TÁTRA régen 
bevált kisebb típusai helyezkedtek el szép sorjában, 
köztük a már Magyarországon gyártott legkisebb 
típus, melynek előnyeiről és jóságáról sokszor volt 
már alkalmunk nyilatkozni. A Renault-Delage stan-
don két-két normál csukott kocsit látunk. Egyik sem 
kiállításra szánt anyag, mindazonáltal látszik rajtuk 
a szériagyártás magasan előrehaladott állapota. 
Különösen a két DELAGE fest jól. Az első teremben 
kaptak helyet a magyar gyártmányok. Baloldalt a 
WEISS MANFRÉD, jobboldalt a MAGYAR KIR. 
Á L L A M I VAS-, ACÉL- ÉS GÉPGYÁRAK. Előbbin 
ott láttuk a WM repülőgépmotorokat, a kerékpár-
segédmotort és egy WM személykocsit. Utóbbin egy 
hatalmas teherautó alvázat, egy kész élelmiszerhűtő-
autót, valamint néhány külön kiterített szépen ki-
dolgozott motort. A fentieken kívül egy igen szép 
LANCIA-DILAMBA áll az érdeklődés központjában, 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VL, 
Váci-űt 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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mesébe illő olasz Castagna karosszériával, valódi 
ezüst ötvösmunka fogantyúkkal. Az amerikai kép-
viseletek között legelsősorban a szép új nagyhűtős, 
8 hengeres CHRYSLER érdemel említést. Gyors, 
elasztikus, hűtése vetekszik az európai kocsikéval, 
emellett alacsony és tetszetős. Szép a kiállított 
GRAHAM-PAIGE, valamint a NASH és Packard 
hatalmas standard modelljei. A fentieken kívül ott 
látjuk még a HUDSON-ESSEX, a cseh SKODA, a 
FORD és az ADLER kiállított standard modelljeit. 
Ott látjuk ezenkívül az angol automobilgyártás egyet-
len reprezentánsát, egy kis TRIUMPH-ot. Ha még 
megemlítjük Nagy Géza igazán elsőrangú karosszéria 
modelljeit, melyek évről-évre jobban sikerülnek és 
minden tekintetben felveszik a versenyt a külföldi 
karosszéria gyárak remekeivel, úgy a kiállítás auto-
mobilisztikus anyagát befejeztük. 

Nézzük, mit látunk még. 
A motorkerékpár csaknem hiányzik a kiállítás-

ról. Mintha igazuk volna ia motorkerékpár-keres-
kedőknek, amikor azt mondják, hogy egy autókiállítás 
keretébe nem valók a motorkerékpárok. Egészen más-
képpen jutnak érvényre a motorkerékpárok, ha egy-
más között vannak Egy ujjunkon megszámlálhattuk 
a kiállítókat. A főteremben ott láttuk a német 
NSU-kat. Elől áll a híres 500-as Norton-kópia. Nem 
is csoda, hiszen maga Moore, a Nortonok konstrük-
tőrje készítette. Kidolgozása mesébe illik, de mintha 
kissé konzervatív lenne. Magas. Egy fektetett motor-
ral és háromszöghöz közelebb álló vázzal erősen 
modernebb színezete lehetne. A háttérben lévő többi 
NSU-modell semmi különöset nem nyújt. A nagy-
terem végén ott látjuk a Zolnay Endre által 
konstruált ,,Z" kis motorkerékpárt, melynek érdekes-
sége, hogy a szó szoros értelmében összecsukható. 
Motorja kétütemű, 98 köbcentiméteres. Súlya 28—30 
kg. Határozottan érdekes konstrukció és újítás. Mint 
hírlik, a közeljövőben már szériában fog megjelenni. 
Ára alig valamivel több, mint egy jó kerékpáré. 
A legnagyobb standja a motorosok között Urbach 
Lászlónak van. Itt látjuk a pompás angol BSA-model-
leket, melyeket azt hiszem, igazán nem kell bemutat-
nunk a közönségnek. A BSA-ák ma egyike a legtar-
tósabb, legbiztosabb motorkerékpároknak. Ott látjuk 
a híres BSA front-dive cyclecart is, melyről utóbb az 
a hír terjed, hogy 4 kerekes formában fogja kihozni 
a gyár a kontinensre. Az Urbach-standon még ott 
láthatók az FN és a Gillet egy-egy modellje. Ugyan-
abban a teremben állanak a német D-Rad típusok, 
melyeket az Apart r. t. képvisel. Hatalmas masszív 
alkotások, igen jó referenciákkal. Az intim „Douglas-
sarok" szintén megjelent a kiállításon, ahol egy szép 
Douglas-típus, valamint egy kis AKD áll kiállítva. 
Ha még megemlítjük, hogy a WM nagy standján ott 
áll a Csepel-segédmotor, akkor kimerítettük a ki-
állítás motorkerékpár részét. 

Nézzük, mit láthatunk még. Nézetem szerint a 
legérdekesebb újdonság az „Antipanne". Ez egy 
gummibetét, az Antipanne A. G. Schaffhausen gyárt-
mánya. Azt mondhatjuk róla, hogy végre egy biztos 
ellenszerv a pneudefektek ellen. Hatása elsőrangú. 
Egyedüli hibája, hogy bizony még nem olcsó. Egy 
motorkerékpár abroncsba 30—40, autókerékhez 
60—80 pengő egy Antipanne-betét. Nézetünk szerint 
azonban egy túrázó automobilistának, különösen ha 
soffőr nélkül utazik, felbecsülhetetlen értéket jelent, 
eltekintve attól, hogy a sokszor katasztrófát okozó 
pneudefektet teljes mértékben kiküszöböli. Az Anti-
panne-t Magyarországon Dietl Hubert (Lancia) kép-
viseli. Ha már a pneumatikoknál tartunk, úgy le-
szegezhetjük, hogy a pneuképviseletek, valamint a 
magyar Ruggyantagyár teljes mértékben képvisel-
tették magukat. Legimpozánsabb az első termet le-
foglaló Cordatic-stand, valamint az Englebert nagyon 
ízlésesen összeállított kiállítása. Mellettük ott láttuk 
a Goodrichot, a Firestont, a Good-Yeart, a US-Rub-
bert, valamint a Seiberlinget. Mindannyian legújabb 
és legszebb modelljeiket állították ki. 

A gummi-képviseletek mellett teljes mértékben 
kivonult az olajszakma is. Ott látjuk a Vacuum Oil 
Company-t, a Shell Kőolaj rt.-t, a Ferro-t a zöld 
Castrol-kannákkal és a legújabban ismét megjelent, 
gyorsabb kezekben lévő Caspar Oil-t. Hogy melyik 
a legjobb vagy legszebb stand, azt bajosan mondhat-
juk meg. Ma már minden embernek megvan a meg-
szokott olaja és bátran megmondhatjuk, hogy a fenti 
világmárkák készítményei mind jók, csak meg kell 
találni a megfelelő típust. 

A Vacuum Oil Company egy külön kedvességgel 
szolgált a kiállítás nézőközönségének. Felállított egy 
miniatűr repülőgépet, ahol azonban a kormánykészü-
lékek megfelelnek egy modern repülőgépen lévőknek. 
Elektromosárammal hatalmas levegőmozgást idéz-
nek elő és aki ügyes, a megfelelő kormánykészülékek 
segélyével a kis repülőgép-modellt éppen úgy kor-
mányozhatja, éppen úgy repülhet, mintha a levegő-
ben volna. Akad is próbálkozó elég sok. 

Van a kiállításnak egy másik hasonló szenzációja. 
Egy autóvezetést ellenőrző készülék. Egy lipcsei cég, 
a Zimmermann A. G. gyártmánya. Célja megtudni a 
vezetői-vizsgára jelentkezők gyors elhatározóképes-
ségének fokát. Nagyszerű találmány és bizony nem 
ártana, ha a mi vizsgabizottságunk is vásárolna 
belőle egyet. A delikvensnek, aki a volánt fogja, 
kocsijával különböző akadályokat kell kikerülni. Ha 
ez nem sikerül, úgy a gép hibapontot jelez. Hibapont 
akad bőven, mert a befutandó uccák keskenyek és az 
ember bizony néha nem tudja, merre vezesse a 
kocsiját. t „. 

Az alkatrészcégek közül a Szilárd Béla cég, az 
Automobilia, a Dénes-Friedmann és Nagy József 

A u t ó i ú r á n — 
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vonult ki teljes aparátussal. A Szilárd-standon külö-
nösen a Goodrich-pneuk, a Zenith-porlasztók, a KLG-
gyertya, a Riv-csapágyak, a Jurid-fékbetétek, mind-
megannyi világmárka összeállítása kelt feltűnést. Az 
Automobilia különböző zenésített és magas hangot 
adó villamos-dudákkal kelti fel standja iránt az 
érdeklődést, ahol ugyancsak ott látjuk a legjobb 
amerikai és európai alkatrészgyárak készítményeit. 
A Dénes-Friedmann cég ugyancsak felsorakoztatja 
a képviseletében lévő világmárkákat. Ha mást nem 
emiitünk, mint a Champion-gyertyákat, a Firestone-
pneut, a Black & Decker szerszámokat, a Hermeticet, 
a Titeflex-csöveket, a Hardy-tárcsákat és a De Vilbis 
fúvókészülékeket, úgy máris eleget mondottunk. 

Feltűnést keltett még az Egyetemes Gépjármű-
gyár lengőtengelyes oldalkocsi kiállítása. A standon 
látható sidecarok mindmegannyi magyar gyártmány. 
Ugyanebben a teremben látjuk a Tudor-Varta akku-
mulátorgyár nagyon Ízlésesen összeállított standját. 
Ha még megemlítjük, hogy Bán László egyike a leg-
jobb magyar autórugó készítőknek, egész szériában 
mutatta be a különféle nagyságú rugógyártmányokat 
és az Association Internationale des Automobile Club 
Reconnu (AIACR) külön kiállítást rendezett be a 
modern turisztika összes használható eszközeiről, 
térképekről és a volánra szerelhető térképtartóról, 
úgy mindent megírtunk. 

Amerika után. 
Irta: Kálmán János. 

Egyik régebbi cikkünkben megemlékeztünk arról, 
hogy Amerikában a közlekedési rend, a jelzőberen-
dezések, a kitűnő utak mennyire szerepet játszottak 
abban, hogy az automobilizmus a mai fokáig fejlő-
dött. Ezek azonban a fejlődésnek csak külső okai vol-
nának. Nem lesz érdektelen rámutatni a belső, azaz 
financiális és adminisztrációs okokra is, melyeknek 
talán még többet köszönhet az automobilizmus előre-
törése. E célból teihát vonjunk párhuzamot egy Ame-
rikában történő és egy Magyarországon történő auto-
mobileladás között. 

Kezdjük talán Amerikában. Az üzlet létrejötte-
kor a kereskedő átad egy írást a vevőnek, melyen 
pontosan fel vannak tüntetve a vásárolt autónak az 
adatai. A következő feladat a rendszámtábla meg-
szerzése. A forgalmi engedély és a rendszámtábla 
kiadásával kapcsolatos munkákat az államhivatal 
egyik departmentje látja el, melynek azonban a 
rendőrséggel semmi közössége sincs. Az autó tulaj-
donos* kitölt egy blankettát és azt minden felülbé-
lyegzés nélkül benyújtja a hivatalnak, amely ennek 

ez egyszerű kérvénynek alapján minden további nél-
kül kiállítja a forgalmi engedélyt és kiadja a rend-
számtáblákat. Ezzel egyidejűleg a tulajdonos a rend-
számtábla után fizetendő adót, melyet a kocsi súlya 
szerint állapítanak meg, egy évre előre kifizeti. Ez 
az adó alig haladja túl egy hasonló nagyságú autó 
Magyarországon fizetett negyedévi adóját. Tehát a 
vétel után egy félórával a tulajdonos már a rend-
számtábla birtokában van. Amennyiben a hivatal túl 
volna zsúfolva munkával, úgy a rendszámtáblák he-
lyett egy, a szélvédőre ragasztandó ideiglenes igazol-
ványt adnak, amíg a rendes táblákat postán elküldik. 
Ellenőrzés és nyilvántartás céljából a hivatal az 
adatokat automatikusan átküldi a rendőrhatóságok-
nak. Vizsgáról szó sincs, az államhivatal azon van, 
hogy az autó tulajdonosa mielőbb nyugodtan hasz-
nálhassa a kocsiját. Az adókat az államihivatal kapja, 
míg a közlekedési szabálytalanságokból befolyó bün-
tetéspénzeket a rendőrség. Ennyiből áll tehát az autó-
vétel Amerikában. Ezzel szemben kövessük az útját 
egy Magyarországon történő eladásnak és egyben 
figyeljük meg azokat a költségeket, amelyeket az 
autóra ki kell fizetni már akkor, még mielőtt egy 
lépést is ment volna. Tehát a gyárból megrendelt 
kocsi beérkezik valamely teherpályaudvarra. Az első 
az, hogy a vámtisztek megszemlélik, minek utána le 
kell fizetni a 2—3000 pengő összegű horribilis vámot. 
Ezuán ki kell állítani az 500—2000 pengő (5 v. 10%) 
luxusadó lefizetésére kötelező bárcát, majd ki lehet 
állítani a vizsgakérvényt, melynek díja a bélyegkölt-
ségeken kívül P 57.—. Ezzel azonban még nincs kész 
a vevő, 3 hónapra előre 'le kell fizetni a nevetségesen 
magas közúti adót. Ekkor azután a kocsi vizsgára 
mehet és ha minden jól megy, akkor másnap délelőtt 
megkaphatja a rendszámtáblákat. Ha azonban a vevő 
véletlenül szerda déli 12-kor találja megvenni a ko-
csit, úgy a forgalmi engedélyt és számtáblát csak 
negyednap, szombat délelőtt kaphatja meg, mivel 
szerdán már nem lehet vizsgáztatni, legközelebbi 
vizsganap csak pénteken van és ezért csak másnap 
lehet a kocsit üzerhbe helyezni. ,Ezeken a dolgokon 
egy kis jóakarattal könnyen lehet segíteni, míg a ret-
tenetes adóterheken lényegesen enyhíteni kell, ha az 
állam az automobilizmusból jövedelmi forrást akar. 

Nézzük meg már most talán közelebbről az auto-
mobil vizsgákat. Ez abból áll, hogy a szakértők a 
kocsi adatait leellenőrzik, aztán a vezető mellé ülnek 
és fék, valamint világítási próbát eszközölnek, egy-
ben meggyőződnek arról, hogy a benzintartályon 
van-e szita. Hát ennek az , egész vizsgáztatásnak 
semmi néven nevezendő értelme sincsen és csak fölös-
leges költségeket okoz a vevőnek. Elképzelhető az, 

„TEVES £ £ dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyűrűk, zsírzó-
csapszegek minden kivitelben. Dugattyú-
csapok edzve és köszörülve. Megmunkál 
és nyersszelepek, zsírzóprések, Lockheed-
fék, teljes készülék és alkatrészek nagy 
raktára. Vezérképviselö: Balog Arlhur oki. gépészmérnök 
.Kirltn irliwlM* Budapest, V., Lipói-körút 27. Tel. 295-39 
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hogy egy automobilkereskedő megkockáztassa hír-
nevét és üzletkötési lehetőségeit azzal, hogy egy vevő-
nek rosszul beállított, vagy egyáltalában nem működő 
fékű és a világításával rendben nem lévő automobilt 
szállítson le? Nem. Sok ellenőrzésen megy az autó 
keresztül, ameddig a vevő kezébe kerül. Valószínűleg 
maguk a szakértő urak is belátják, hogy az egész 
vizsgáztatás egy teljesen szükségtelen valami. 
Ehelyett javasolnánk valami mást, aminek az auto-
mobil közbiztonsága szempontjából sokkal' nagyobb 
fontossága volna, mint az új kocsik vizsgájának, ű j 
kocsit meg nem felelő fék, vagy világítás miatt még 
nem igen utasítottak vissza vizsgáról. A csekély-
számú visszautasításnak is többnyire formai oka van. 
Az új kocsik hibátlan fékeiről és világításáról meg 
vagyunk győződve, nem mondhatjuk azonban ugyan-
ezt a már használatban lévőkről. Annak mindnyájan 
tudatában vagyunk, hogy a fékek a legfontosabb 
szervei egy automobilnak és ha ezek nincsenek rend-
ben, úgy az autó megszűnik biztos üzem lenni. Tehát 
e célból javasoljuk, hogy a gépjármüvek rendőrségi 
vizsgáját szüntessék meg és e helyett léptessék életbe 
azon rendelkezést, amely szerint uz összes üzemben 
lévő gépjármüvek S—U havonként az eddigi vizsgáz-
tatások szakértőiből álló bizottság álal fékek- és vilá-
gítás szempontjából vizsgáltassanak felül, mely vizs-
gának a díja autó után P 1.—, motorkerékpár után 
—.50 fillér és autóbusz, teherautó után P 2.— lenne. 
Ezáltal tulajdonképpen mindenki jól jár, mivel a 
szakértőbizottság jövedelme az állandóan emelkedő 
gépjárműállomány ellenőrzése miatt jóval felülemel-
kedne a gyéren vizsgára kerülő gépjárművek vizs-
gadíján. A vevő is jól jár, mivel nem kell egy összeg-
ben lefizetnie P 60.—t, hanem csak évi 3—4 pengőt 
és ezt az összeget szívesen áldozza mindenki azon 
nyugodt érzés megszerzéseórt, hogy kocsijának üzem-
biztossága hatóságilag van mindenkor elismerve. A 
közlekedés szempontjából pedig felbecsülhetetlen 
értéke volna ennek az újításnak, mivel eleve kizárja 
azt, hogy egyes indolens autóvezetők fék nélküli autó-
kon garázdálkodjanak az utakon. A technikai kivitel 
is egészen egyszerű, az igazolólap mellé egy rubrikák-
kal ellátott könyvecske volna mellékelendő, melyet a 
szakértők minden egyes ellenőrzés alkalmával lebélye-
geznének, miáltal a rendőrségi ellenőrzés is köny-
nyűvé válik. A vizsgálatok beosztása, valamint a 
nagyobbszámú próbahely kijelölése mind csak tech-
nikai kérdés, amelyeknek megoldása semmi különö-
sebb nehézségbe nem ütközik. 

A fenti két cikkhez mi a magunk részéről is 
fűzünk valamit. Objektíven megállapítjuk, hogy 
eddig még nem volt honfitársunk, aki ennyire nyitott 
szemmel járta Amerikát. Kálmán (barátunk ameny-
nyire fiatal, úgylátszik annyira gyorsabban jár az 
esze és annyival többet lát. ő az első, aki amerikai 
útja alkalmával nem az avenuek autótömegeiről, a 
rendőrökről és a különböző fényjelekről beszél, amit 
már idehaza is mindenki tud, hanem éles szemmel 
rámutat azokra a tényekre, amelyek az amerikai 
automobilizmust naggyá tették. Ajánljuk Kálmán 
barátunk cikkeit olvasásra azoknak az uraknak, akik 
ma a magyar automobilizmust irányítják. Ezekből 
a cikkekből csak tanulhatnak. A szerk. 

Mégis huncut a német! 
Elmaradt az Echo Continental föle jóvátétel. 

A mult év decemberében történt. A híres német 
pneumatikgyárnak, a hannoveri CONTINENTAL-
nak van egy úgynevezett „ECHO CONTINENTAL" 
nevű reklámújságja. Ebben az egyébként szép képe-
ket és különböző Conti-győzelmeket tartalmazó, 
havonként megjelenő képeslapban, 1930 decemberé-
ben W. Hoepfner úr tollából egy illusztrált cikk jelent 
meg, melynek címe „Reifenmord im wilden Westen 
Europas" volt. Ebben a cikk írója elsírja bánatát, 
mely úgylátszik abból eredt, hogy Continental-
pneujai időnek előtte cserbenhagyták és közöl néhány 
fantasztikus képet a balkáni útállapotokról. Eddig 
hagyján, tökéletesen igaza van. A képek között azon-
ban ott büszkélkedik egy Magyarországról is. Már 
maga a kép meglehetősen inkonzekvens, a fenti cím-
hez. Ugyanis a Budapest—wieni új út egy szakaszát 
látjuk, amint a frissen készített beton van víz alatt 
tartva, ami a készítés egyik stádiuma. Ezalatt termé-
szetesen a mi német Hoepfner barátunkat nem enged-
ték a friss betonra és ő kénytelen volt a szükségúton 
folytatni útját, ami még a „nagy" Németországban 
is mindennapi dolog. Ugylátszik, efölöttti haragjá-
ban írta a kép alá a nem éppen ízléses képaláírást, 
ami magyarra fordítva így hangzott el: „Magyar-
ország utakat épí t . . . egyelőre azonban még vagy az 
árokban, vagy a pusztán bonyolódik le a forgalom." 
Már akkor megköszöntük ezt a német kedvességet. 
A válasz nagy mentegetődzés volt az itteni képviselet 
részéről és meg lett ígérve, hogy a legközelebbi szám-
ban megtörténik a jóvátétel, amennyiben az új Buda-
pest—wieni út több fényképpel lesz kommentálva és 
így amennyire csak lehet, az antipropaganda éle el 
lesz véve. 

Mi is vártunk és egyelőre beszüntettük az éles 
harcot a CONTINENTAL ellen. De csalódtunk. 
Megjelent az új szám és mi hiába kerestük a nagy 
cikket a pompás bécsiúti képekkel. Egyszóval be-
csaptak. Megírták rólunk, hogy Balkán vagyunk, 
Európa Wild Westje vagyunk, elriasztották az olva-
sóikat mégcsak a gondolatától is annak, hogy Magyar-
ország felé vegyék útjukat és amikor ezért reparációt 
követelünk, akkor kapunk mézes ígéreteket és utána 
semmit. 

Hát ezt megjegyezzük. Most majd kilépünk a 
nyilvánosság elé és igyekezni fogunk felhívni az 
illetékes minisztériumok és egyéb hatóságok figyel-
mét a CONTINENTAL-pneumatikokra. Érdekesnek 
tartjuk azonban megjegyezni, hogy a magyar szak-
sajtó hazafiassága ebben az esetben erősen csődöt 
mondott, mert dacára annak, hogy az Automobil-
klubban mindenki fel volt háborodva és az esetet 
napokig pertraktálták, az automobilizmussal foglal-
kozó szaklapjaink mélységesen hallgattak az esetről, 
dacára annak, hogy felhívták rá a figyelmüket. Ugy-
látszik, hogy egypár % oldalas CONTINENTAL 
hirdetés reménye erősebb a hazafias érzésnél. 

A M O T O R O S HÉT többi ese-
ményeiről következő számunkban 
hozunk kimerítő közleményeket. 
Megjelenik április hó 25-én. 
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M i é r t ? 
Miért olajozódnak vagy kormozódnak el 
a gyújtógyertyák? 
Miért hagy ki a gyújtás? 
Miért indit nehezen a motor T 
Miért ismédődnek állandóan azok a tűr-
hetetlen zavarok, melyek az autós élve 
letét alaposan elrontják? 

Miér t? 

Mert a nem megfelelő kenőolaj alkalma-
zása elősegíti a lerakódások képződését; 
ezen lerakódások ellepik a gyújtógyertya 
pólusait és az erőteljes gyujtószikra kelet-
kezését megakadályozzák. 

Helyes kenés, tehát a helyes fajtájú Mobiloil 
használata a legbiztosabb ellenszere a sze-
nes lerakódások képződésének. Lindbergh 
New Yorkból Párizsba repült és utána 
motorjának 18 gyújtógyertyája mégis olyan 
volt, mintha éppen akkor került volna ki 
a gyárból! Miért? Mert lindbergh Mo 
biloil-t használt! 

Mobiloil 
BEJEGYZETT VÉDJEGY 

^ M f ü | u ) V A C U U M O I L C O M P A N Y R. T. B U D A P E S T 
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A I I I . Magyar Motorkerékpár Grand P r l x . 
Győztesek: T)KW, Puc&, Cőater-Cea. NSV, BMW. 

Kitűnő rendezés. — Vf utvonalrekord. — Egy öalálos bukás. 
Lezajlott a III. Magyar Motorkerékpár Grand 

Prix, ezúttal az AUTÓ-MOTOROSHÉT kereté-
ben, a KMAC és BSE rendezésében. Most is minden 
vágott és a rendezésről elmondhatjuk, hogy kitűnő 
volt. A BSE részéről Kovácsházy Vilmos városi ta-
nácsnok, a BSE elnöke, Kazinczy Gábor, Szántó 
László és a hatalmas BSE rendezőgárda, a KMAC 
részéről hatan, Delmár Walter, Petrovits Vidor, Hild 
Károly, Balázs László, Bosnyák Iván és Wolfner 
László vették ki részüket. A világnagyságok ezidén 
sem maradtak el és így a Grand Prix sportbelileg is 
ecészen elsőrangú látványt nyújtott. A megjelent 
klasszis versenyzőknek köszönhető, hogy dacára a 
kora reggeli esőnek, három kategóriában megdőlt az 
útvonalrekord. Dodson és Bullus párharcából pedig 
megszületett az új körrekord is. A magyar verseny-
zők, akármennyire is lebecsülték őket a verseny előtt 
és mindenki külföldi tömeggyőzelmet várt, nagyon 
szépen futottak. Zboray, a két Kiss, Schuszter, 
Kovács Sándor, Deli Lajos, Czulyba, Bauer József, 
Lukavecz Ferenc és mások igazán minden dicséretet 
megérdemelnek. Csaknem tréning nélkül állottak ki 
a nagynevű külföldiek ellen és kitűnően megállották 
helyüket. Sajnos, a III. Grand Prix sem mullott el 
baleset nélkül. A Motosacoche-sidecar vezető, horvát 
Jakusic Vladimír, Czulybával folytatott párharcában 
a Milenium-emlékműnél nekiszaladt a homoktöltés-
nek, a gép felborult és úgy a vezető, mint az utas 
nagy ívben kirepültek. Jakusicnak a lába törött el, 
mig az utas Carlo Mediloque, egy 25 éves horvát 
motorszerelő, koponyaalapi törést szenvedett és a 
kórházba szállítás közben meghalt. Ezúttal okolni 
csak a vezetőt lehet, aki a verseny hevében mindent 
elfelejtett és vadul rohant végzetébe. A pálya bizto-
sítása és lezárása ezidén tökéletes volt. Mindenütt 
homokgátak és zsákok óvták a versenyzőket. Az út-
vonalbiztosítás oly pompás volt, hogy a külföldiek 
kijelentették, miszerint ilyet még nem láttak. A futa-
mok tartama alatt egyetlen ember sem juthatott át 
az úttesten. Elmondhatjuk, hogy rendőrségünk alapo-
san rácáfolt a Zeppelin-napi kudarcra. Ez volt 
Magyarországon az első eset, amikor a versenyzők a 
rendezőség által kiadott standard üzemanyaggal fu-
tottak. Minden gépben 50% Vacuum Sphynx benzin 
és 50% benzol volt. Olaj tekintetében a verseny az 
angol CASTROL és az amerikai Caspar nagy napja 
volt. Zboray (DKW), valamint a sidecar-kategória 
első 3 helyezettje CASPAR Oil-t használt, mig Bullus, 
Toricelli Castrollal futottak. A motorokban az angol 
KLG és LODGE voltak frontban. Alig volt motor, 
ahol nem KLG-t vagy LODGE-ot láttunk. Aki mással 
próbálkozott, az rendszerint az indultak még csoport-
jában volt található. A pneumatikok közül a legtöbb 
motor angol DUNLOP-pal volt szerelve. Nézzük a 
részleteket: 

175 kcm. Távolság UO kör. 110 km. 1. Zboray 
Ferenc (BSE) DKW 1:15:38.96. Átlagsebesség: 
87.372 km. (Uroic ideje 1930-ban 1:08:15.) 2. Boh-
mann Kari (Wien) DKW 1:22:24.92. 3. i f j . Hóra 
Nándor (BSE) Dormán-Villiers 1:26:07. Hóra ideje 

több, mint a megengedett limitidő. Hóra már elejétől 
fogva erősen meghendikeppelve indult .miután alko-
holos üzemanyagot a rendezőség nem engedélyezett 
és Hóra Villiers-heépítésű Dormán gépe alkoholos 
üezmanyagra volt beállítva. Zboray elejétől végig 
vezet. Hóra a verseny legelején egészen jól ment, 
ugyancsak Gutschy (Monet-Goyon) is, aki azonban 
sorozatos gyertyadefektekkel kénytelen volt kiállani. 
Bosch-gyertyával futott, ami úgylátszik nem való a 
motorjába és miután három gyertyája elégett és több 
már nem volt, a versenyt kénytelen volt feladni. 
Uroic, a mult évi győztes motorját túlcomprimálta, 
ami erősen megbosszulta magát. Zsótér régi négyéves 
Méray-Blackburneje már nem elég gyors. Hamar be-
látta és abbahagyta a reménytelen küzdelmet. Massa, 
aki a mult évben nagyon szép eredményt ért el, 
benzincsőlazulás miatt volt kénytelen feladni. Zboray 
győzelme nagyon megérdemelt volt. Elejétől végig 
szépen és biztosan ülte meg gépét. DKW-je óra-
pontossággal működött. 

250 kcm. Távolság hO kör. 110 km. 1. Elvesio 
Toricelli (PUCH) 1:08:44.62. Uj kategóriarekord. 
Átlagsebesség: 96.012 km. (Mult évi győztes: dr. Zsó-
tér, Bertalan-Méray 1:09:03.) 2. Kiss László (HAC) 
PUCH 1:08:53.40. 3. Holtversenyben Schuszter Vil-
mos (TTC) ARIEL és Kiss László (KSC) DKW 
1:12:35.57. Nagyon szép verseny, ahol a magyar Kiss 
László (PUCH) pompás versenyt futott. Toricelli 
elejétől vezet és hírnevéhez méltóan biztosan győz, 
bár márkatársa a verseny utolsó köreiben pompásan 
felnyomul. A start után Toricelli megy az élre, 
nyomon követve az Ariel-vezető Schusztertől. A 12. 
körben a kecskeméti Kiss (DKW) nyomul fel a máso-
dik helyre, de a 26. körben Kiss (PUCH) feljön és 
a harmadik helyre utasítja a kecskemétit. Ez a hely-
zet azután a célig sem változik, azonban Kiss körről-
körre javít helyzetén és a végén alig 9 másodperccel 
marad verve, bebizonyítván, hogy egészen kontinen-
tális klasszis, aki a vasárnaprói-vasárnapra verse-
nyezne, mint Toricelli, úgy bizony nagy eredményeket 
érhetne el. A kompresszoros PUCH-ok minden üzem-
zavar nélkül egészen pompás versenyt futottak, ami 
nagyrészt a Castrol-olajfiak, Lodge-gyártyáknak és a 
Dunlop-Semperit-pneuknak is köszönhető. A leg-
gyorsabb kör Toricelli nevéhez fűződik, aki beállította 
Gaussorgues (Monet-Goyon) mult évi 1:35-ös idejét, 
ami 104.184 km. sebességnek felel meg. 

350 kcm. Távolság 60 kör. 165 km. 1. Michael 
Gayer (Wien) CHATER-LEA 1:34:18.66. Sebesség: 
104.940 km. 2. Kovács Sándor (BSE) RUDGE 
1:35:10.60. Befutott még: Kremm József (HAC) 
Velocette, de ideje túl lévén a limiten, helyezése 
érvénytelen lett. A körrekord Oilter (Motosacoche) 
1:24.2 változatlan maradt. A start után azonnal 
Kovács Sándor megy az élre és nagyon gyors RUDGE 
gépén biztosan vezet. Mögötte a horvát Uroic (Moto-
sacoche) és Kremm foglal helyet. A hetedik körben 
Kremm helyét a bécsi Gayer váltja fel. Kovács Sán-
dor pompásan megy és a verseny felében, amikor 
Uroic már kiesett, egy teljes körrel vezet Gayer előtt. 
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A táv felében a harmadik helyre rövid időre Szász 
Károly (AJS) nyomul. Kovács Sándor már biztos 
győztesnek látszik, amikor egy jelentéktelen defektus 
megállásra kényszeríti. Kormányszorító szerkezete, 
a Steering-damper törik el és Kovácsot a depóknál 
megállásra kényszeríti. Amíg javít, Gayer leelőzi és 
mire 44. körébe belefog, az osztrák már oly előnyre 
tett szert, amit behozni képtelen. Elestünk egy szép 
és megérdemelt magyar győzelemtől. Reméljük, ami 
késik, nem múlik. Kovács Sándorban ma egy egészen 
elsőrangú menővel rendelkezünk. 

500 kcm. Távolság 60 kör. 165 km. 1. Tom Bul-
lus (Anglia) NSU 1:23:53.83. Uj útvonalrekord. 
(A régi útvonalrekordot a Königssaal-Jilovist hegyi-
versenyen a mult évben hősihalált halt német Kari 
Stegmann (BMW) tartotta eddig l:25:16-al. 2. Char-
les Dodson (Anglia) Motosacoche 1:24:22.82. 3. 
Baker (Anglia) NSU 1:28:13.28. 4. Deli Lajos (BSE) 
RUDGE 1:31:02.55. 5. Kozma Endre (BBTE) AJS 
1:34:15.29. Steinfellner (Rudge), Bullus, Runtsch, 
Dodson a sorrend a start után. A hetedik körben Bul-
lus megunja maga előtt Steinfellnert és eléje megy. 
Egy körrel később Steinfellner feladja. A nyolcadik 
körben Dodson előzi Runtsch-ot, aki a 16. körben villa-
rugótörés következtében kiállani kénytelen. Helyét az 
angol Baker foglalja el. A magyarok közül Deli a leg-
gyorsabb. Kozma szépen fut, de óvatos. Ugylátszik 
kezd az észszerű versenyzés mezejére lépni, ami idő-
vel sok szép eredményt fog hozni számára. Dodson a 
30. körben 29 másodperccel fekszik Bullus mögött. 
Kezd belemenni és a 40. körben márcsak 20 mp. 
a különbség közöttük. Ugylátszik azonban a hátrányt 
ledolgozni lehetetlen és az utolsó körökben, mintha 
Dodson feladná a reménytelen küzdelmet. A nyilat-
kozatok, melyek szerint Bullus még nagyon fiatal, 
kissé mintha megbosszulták volna magukat. A Gall-
féle körrekord fennmaradt. Bullus legjobb köre 
1:22.5 volt. Bullus gépében KLG-gyertya, Castrol-
olaj volt, mig a kerekeken Dunlop-pneumatik. 

Oldalkocsis Grand Prix. 600 íccm. Távolság U0 
kör. 110 km. 1. Czulyba Mihály (TTC ) BMW 

1:09:20.76. Átlagsebesség: 95.184 
km. 2. Lukavecz Ferenc (KMAC) 
Standard-MAG 1:10:24.09. Indult 
még: Jakusic Vladimír (Moto-
sacoche), Bauer József (Norton), 
Bátya Antal (AR IEL ) , Verkity 
György (RUDGE) és Wittenberg 
József (Veíocette). Már a startnál 
hatalmas küzdelem fejlődik ki a 
favoritok között. Először a horvát 
Jakusic, majd Czulyba vezet, nyo-
mában Bauerrel. Lukavecz és 
Bátya jóval lassúbbak. 10-ik kör-
ben remek párharc fejlődik ki 
Czulyba és Jakusic között. Fel-
váltva vannak elől. Jakusic sokat 
kockáztat és egyesek előre meg-
jósolják, hogy ennek a vad roha-
násnak rossz vége lesz. A baleset 
bekövetkezik. Jakusic rosszul veszi 
a Millenium-fordulót és a lendület 
nekiviszi a homokgátnak. A gép 
felszalad a homokra, majd a leve-
gőben bukfencezik. A vezető és 

utas nagy ívben repülnek ki. Az utas több salto után 
nyakára esik és eszméletlenül fekve marad. A mentők 
koponyalapi töréssel viszik a kórházba, de már szál-
lítás közben meghal. Jakusic, aki Motosacoche-gyár 
zágrábi képviselője és csak nemrég gyógyult ki egy 
bukás következményeiből, bokatöréssel menekül a 
rettenetes bukásból. Jakusic kiállása után újabb pár-
harc indul a pompásan felnyomuló Bauer és Czulyba 
között. A 17. körben márcsak 8 mp. a különbség 
közöttük, ami a 18. körben már 3 mp-re csökken. 
A huszadik körben Bauer a közönség hatalmas 
ovációja közben előzi Czulybát, de már a 21. kör-
ben hiába várják a drukkerek. A rettenetes igénybe-
vételtől a villa valamelyik része mondotta fel a szol-
gálatot. Innen kezdve márcsak Czulyba, Lukavecz és 
Wittenberg köröznek, mert Bátya János (Ariel) 
szintén kiáll és bajnoki képességeinek teljében kény-
telen nézni, mint robognak tovább ellenfelei. Luka-
vecz első startja a sidecaron kitűnően végződött. Alig 
egy perccel maradt el a versenyt ezúttal kitűnően 
végigfutó BMW-vezető mögött. 

A III. Magyar Grand Prix gépek szempontjából 
a PUCH, a DKW, a Chater-Lea, az NSU és a BMW 
sikere volt. A PUCH-ok kettős sikert arattak, ugyan-
így a német NSU is, akiknek szintén két embere volt 
az első három között. Gayer Chaer-Lea-je, lassú volt 
és győzelmét csak Kovács steering-damper törésének 
köszönhette. A kis DKW nevéhez méltóan megismé-
telte a győzelmet. A különbség csak az volt, hogy a 
mult évben Uroic, most Zboray ment át elsőnek a 
célon. A BMW-nek emlékezzünk, már a mult évben 
kijárt volna ez a győzelem az oldalkocsi kategóriá-
ban. Igaz, hogy Bauernek éppen így. Az üzem-
anyagoknál is beváltak a régi márkák. Amint az 
autók számára a legüzembiztosabb gyertya az 
amerikai CHAMPION, éppen így a motorkerékpárok-
nál csak az angol KLG vagy a LODGE. A legtöbb 
győztes ezúttal angol CASTROL-lal ment, de a 
nálunk már régen képviselt, de kissé elhanyagolt 
amerikai CASPAR Oil ezúttal szintén bevonult a 
győzelmi táblázatba. 
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Asz „Automobil—Motorsport—Turizmus" 
által 1931 április 19—20-án rendezendő motorkerékpár megbízhatósági 

verseny és a Delmár Waltér vándordíj teltételei. 
1. 

A verseny és annak célja. 
Az „Automobil-Motorsport-Turizmus" szaklap szerkesz-

sége 1931 április 19-én és 20-án (vasárnap és hétfő) kétnapos 
megbízhatósági versenyt rendez szóló- és oldalkocsis motor-
kerékpárok számára. A versenyt az angol Six-Days triálok 
mintájára, országos nyilt jelleggel bonyolítják le. A triál 
célja a motor-turisztika fejlesztése és a túrázásra különösen 
alkalmas motorkerékpár-típusok megismerése. 

2. 
A verseny útvonala és beosztása. 

Mindkét nap útvonala és beosztása titkos. Az útvonal 
tervezetét és vázlatát a versenyzők április hó 18-án, a gépek 
átadásakor kapják meg. A megteendő táv az első napon körül-
belül 400—450 kilométer, a második napon 150 km. A túraút 
egyes részletein felosztva fékpróbák (síkon és lejtős terepen), 
non stop szakaszok, hill stop startok, egyéb próbák és terep-
verseny adnak lehetőséget a büntetőpontok szerzésére. Az 
egyes próbák helye és ideje a gépek leadásának napján ki-
adott „Végrehajtási utasításokban" április 18-án lesz nyilvá-
nosságra hozva. 

3. 
A verseny kiírása. 

A kétnapos megbízhatósági triál a Federation Internatio-
nale des Clubs Motocyclistes és a Királyi Magyar Automobil 
Club, mint motoros fennhatóság, valamint az általános ver-
senyszabályok értelmében iratik ki. A verseny országos nyilt 
jellegű. Résztvehet benne magános és cég, egylet kebelébe 
tartozó és egyletenkívüli, minden nagyságú, bármilyen üzem-
anyagú és gyártmányú motorkerékpárral. Segédmotoros kerék-
párok a versenyből ki vannak zárva. Nőversenyzők startja 
meg van engedve. 

4. 
A résztvevő gépek felosztása. 

A versenyző gépek két főcsoportra oszlanak. I. Szóló 
motorkerékpárok. II. Oldalkocsis motorkerékpárok, (side-
carok). Az I. főcsoport 5 kategóriára oszlik: A. Motorkerék-
kerékpárok 175 kcm. hengerűrtartalomig. B. Motorkerékpárok 
250 kcm. hengerűrtartalomig. C. Motorkerékpárok 350 kcm. 
hengerűrtartalomig. D. Motorkerékpárok 500 kcm. hengerűr-
tartalomig. E. Motorkerékpárok 500 kcm. hengerűrtartalmon 
felül. A II. főcsoport 3 kategóriára oszlik: F. Oldalkocsis 
motorkerékpárok 350 kom. hengerűrtartalomig. G. Oldalkocsis 
motorkerékpárok 600 kcm. hengerűrtartalomig. H. Oldalkocsis 
motorkerékpárok 600 kcm. hengerűrtartalmon felül. 

5. 
A versenyzők felszerelése. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy az „Automobil-
Motorsport-Turizmus" megbízhatósági triálján mindennemű 

sebességi verseny ki van zárva, a fejvédő sisak viselése nem 
kötelező, de kívánatos. 

6. 
A résztvevő motorkerékpárok felszerelése. 

A túraúton csakis olyan motorkerékpárok, (sidecarok) 
vehetnek részt, mely hatósági rendszámmal birnak. Kötelező 
a belügyminisztérium által kiadott 250.000/1929. számú ren-
deletben közölt teljes túrafelszerelés, mely alatt értendők: 
sárhányó, kickstarter, igen jó hangtompító, két egymástól 
függetlenül működő hatékony fék, hátsókerékállvány vagy 
ennek hivatását pótló szerkezet és gépenkint 3 startszámtábla. 
Oldalkocsis gépeknél az oldalkocsifék kivánatos, de nem köte-
lező. Az oldalkocsis gépekre pótlólag felszerelt fékek, kisegítő 
fékberendezések csak akkor engedélyeztetnek, ha kifejezetten 
a kerékagyra fejtik ki hatásukat. A szóló-gépeken egy-egy 
számtáblát a hátsó kerék mindkét oldalán, egyet pedig az 
első villán, menetirányban merőlegesen kell felerősíteni. 
Oldalkocsis gépeknél a számtáblák közül egyik az oldalkocsis 
kerék külső oldalára kerül. A hangtompitó leszerelése szigo-
rúan tilos. A hangtompitóberendezés megfelelő voltát kizá-
rólag a gépátvételi műszaki bizottság hivatott megállapítani. 
A bizottság által hangosnak talált gépek addig át nem vétet-
nek, amig gondoskodás nem történt a versenyző részéről, hogy 
a bizottság által megállapított hiányok pótoltassanak. Ha a 
gép túlhangos és a felszerelt hangtompitó elégtelen, úgy a 
versenyző starthoz nem állhat. Elsőrangú hangtompítóval 
felszerelt gépek az eredménytáblázatban külön fel lesznek 
tüntetve, mindazonáltal külön pontozásban nem részesülnek. 
Szerszámokat és pótalkatrészeket mindenki tetszés szerint 
vihet magával, de köteles a kondicióvizsgára való tekintettel 
azokat egyenkét felsorolni és számszerűit megadni. A felsoro-
lás az „Automobil-Motorsport-Turizmus" által kiadott űr-
lapokon történik. Ezeket az űrlapokat a nevezési díjak le-
fizetése után, a startszámokkal egyidőben kapják kézhez a 
versenyzők és tartoznak azokat pontosan kitöltve, a gépek le-
adásánál a bizottságnak átadni. Az ellenőrzés, a hiányok 
vagy az esetleges többlet a verseny után, a kondíció vizsgán 
lesz megállapítva. 

7. 
A résztvevők versenyjogosultsága. 

A megbízhatósági triálon csak hatósági vezetői igazol-
vánnyal biró egyének vehetnek részt. Egyben megkívántatik 
a FICM vagy egy ennek kebelébe tartozó egyesület által ki-
állított 1931. évre érvényes versenyvezetői igazolvány. A ver-
senyvezetői igazolványokat (versenylicenszeket) Magyar-
országon minden különös vizsga nélkül a Királyi Magyar 
Automobil Club, mint motoros fennhatóság állítja ki. Ver-
senyzői igazolvány nélkül a starthoz senki sem állhat, annak 
bemutatása kívánatra a startszámok kiváltásánál eszköz-
lendő. A versenylicenszeket tekintet nélkül az egyesületi tag-

C l I N T I L L A 
mágnesek, dynamók, inditók, Vezérképviselet: URNER és BERKOVITS 
akkumulátorok, i r ány j e l zők budapest, v. P o » . n T i „t 4/f 
és J a v í t ó m Ü h e 1 y. Telefon: 148-84 Sziget ucca sarok 
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ságra, a KMAC titkári hivatala állítja ki (Budapest, IV., 
Apponyi-tér 1). 

8. 
A nevezések. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy a versenyrendező-
ségnek sok olyan intézkedésre van szüksége, mely szorosan 
összefügg a versenyzők számával, a nevezési zárlat 7 nappal 
megelőzi a megbízhatósági triál startját. Első nevezési zárlat 
1931 április 12, este 6 óra. Utónevezések kettős tételekkel 
1931 április 15-én este 8 óráig fogadtatnak el. A nevezési 
határidőn túl, valamint tétek nélkül érkezett nevezések figye-
lembe nem vétetnek. A nevezések az „Automobil-Motorsport-
Turizmus" által kibocsátott űrlapokon történnek. Ilyen űr-
lapok kaphatók 1931 április 1-től kezdődőleg az „Automobil-
Motorsport-Turizmus" szerkesztőségében (Budapest, V. ker., 
Visegrádi ucca 10, I. emelet 10). Nevezések sürgönyileg is 
elfogadtatnak, ha a sürgöny feladásától számított egy nap 
alatt a nevező, vezető és gép adatai posta útján vagy szó-
belileg leadatnak. Csak a FICM vagy annak tagegyesülete és 
a KMAC által 1931. évre kiállított nevezői igazolvány bir-
tokosa nevezhet. Egyesületi tagok, ha őket egyesületük nevezi, 
nem kell hogy vezetői igazolvánnyal bírjanak, ha egyesületük, 
illetve cégük ennek birtokában van. Egyletenkívüli verseny-
zőknek a nevezési licensz kiváltása mindenképpen szükséges. 
A versenynevezői igazolványokat ugyancsak a Királyi Magyar 
Automobil Club titkári hivatala állítja ki. 

9. 
A nevezési dijak. 

A szóló motorkerékpárok nevezési díja 20 pengő. Oldal-
kocsis motorkerékpárok nevezési díja 25 pengő. Team-csapat-
nevezéseknél a járművenkénti nevezési díjon kívül, csapaton-
ként 20 pengő nevezési díj fizetendő. A versenyző csapat 
tagjainak neve legkésőbb az utónevezési zárlatig (1931 
április 15-én) bejelentendő. A nevezési díjak nemindulás 
esetén vissza nem téríttetnek. Minden versenyző résztvehet 
egy-egy márka, illetve egyesületi team-ben. 

10. 
A gépek Átvétele. 

A megbízhatósági triálon résztvevők tartoznak gépeiket 
1931 április 18-án délután 3 és 7 óra között, később megjelölt 
helyen átadni. A gépátvételi bizottság zavartalan és gyors 
működése érdekében minden versenyző köteles a fenti idő-
pontban megjelenni. Délután 7 órakor az átvételi bizottság 
működése megszűnik. Aki elkésett, a versenyben részt nem 
vehet. Az elmúlt évek szomorú tapasztalatai arra indították 
a versenyvezetőséget, hogy a gépek átvételét hengerűr-
tartalom szerint az alább megadott időpontban pontosan foga-
natosítsa. Minden elkésett 5 percért 1—1 büntetőpont jár. 
A gépek átvételéinek időpontja a következő: 3—4 óra között 
175 és 250 kcm. szóló-, valamint 350 kcm. oldalkocsis gépek. 
4—5 óra között 350 kcm. szóló- és 600 kcm. oldalkocsis gépek. 
5—6 óra között 500 kcm. szólógépek. 6—7 óra között 1000 
kcm. szóló- és 600 kcm. felüli oldalkocsis gépek. Előbb érke-
zők gépei mindig átvétetnek. Büntetőpontok csak a késésért 
járnak. 

Az átvett gépek az éjjel folyamán lezárt, fedett helyen 
tárolnak és a legszigorúbb felügyelet alatt állanak. Aki gépét 
a versenyvezetőségnek átadta, azonnal távozni köteles. A 
gépek átvételénél sem üzemanyagfelvételnek, sem javítások-
nak helye nincs. Az átvételkor a gépeket már felerősített 
startszámokkal kell leadni. A startszámokat a start előtti 
héten 5 pengő biztosíték ellenében az „Automobil-Motorsport-
Turizmus" szerkesztőségében (Budapest, V. Visegrádi utca 10, 
I. 10) lehet megkapni. A startszámokat a triál végeztével 
vissza kell adni, amikor is az 5 pengő visszatéríttetik. Meg-

Megérkezett az új 

t i zenkét hengeres 

T Á T R A 
23/100 HP 

Március hó 28-tól megtekinthető a 
Műcsarnok jobboldal i első teremben 

Továbbá 

gyorsteherautó 
2Va—3 tonnáig 

Kéthengeres és négyhengeres lengő-
tengelyes személy- és teherautók 
1000 -6000 , i l letve 11.000 kg hasznos 
terheléssel. Háromtengelyes terep-
autó. H á r o m k e r e k ű s z á l l í t ó k o c s i 

Saját karosszér ia üzem 

„UNITAS" AUTÓGYÁR RT, 
Budapest, V., Zápolya-utca 13 — Telefon : 923-85 

Budapest elismerten 

legprecízebb 

motorkerékpár javítóműhelye 
a város centrumában 

V. AKADÉMIA U. 5 
(Az udvarban) 

A legkisebb javitástól a legteljesebb 
generál javításig minden munkát 
gyorsan, gondosan és elfogadható 
áron javítunk. 

Tegyen egy próbát 
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rongált vasszámtábláért 1—1, vászontábláért 2 pengőt tart 
vissza a versenyrendezőség. 

Aki a versenyt követő 10 napon belül nem szolgáltatja 
vissza a startszámokat, az 5 pengő betétet elveszti. A gépek 
leadásakor kitöltve átadandó az „Üzemanyag bejelentőlap", 
valamint a kondicióvizsgán felhasználandó „Tartalékalkatrész 
é3 szerszámbe jelentő lap". Amig ezeket a versenyző nem adja 
át, startjegyét a végrehajtási utasítást én az útibeosztást 
nem veheti át. Az üzemanyag bejelentőíven a valóságnak meg-
felelően bejelentendő a benzin, olaj, mágnes, gyertya, karbu-
rátor, lánc és pneumatik. A bejelentések versenyközben is 
kontrollálva lesznek és aki más üzemanyagot, illetve alkat-
részeket használ, mint amit bejelentett, a versenyből azonnal 
ki lesz zárva. A bejelentési íveket az „Automobil-Motorsport-
Turizmus" szerkeszősége bocsájtja a résztvevők rendelkezé-
sére. Az ívek olvasható írással töltendők ki. 

11. 
A start. 

A versenyzők startszámuk sorrendjében hármasával 
indulnak. Először a szóló-, majd az oldalkocsis gépek állanak 
startvonalra. Először mindig a kis kategóriák indulnak. Aki 
idejében nincs jelen, elveszti startjogosultságát és kiesik a 
versenyből. Mindenki álló motorral tolja ki gépét mind a két 
napon a starthelyre a felügyelők ellenőrzése mellett. Sem a 
benzincsaphoz, sem a motorhoz, sem a karburátorhoz nyúlni 
diszkvalifikálás terhe mellett nem szabad. Nyomatékosan 
figyelmeztetjük a versenyzőket, hogy az idevonatkozó szabá-
lyokat a legpontosabban tartsák be és még a gyanúját is 
kerüljék egy szabálytalanságnak, mert tapasztalataink alap-
ján mindig az ellenőrzést végző közegeink véleményét tartjuk 
kizárólag mérvadónak. Szabálytalanság esetén a versenyző 
a startnál elérhető maximális büntetőpontszámot kapja 
mindennemű figyelmeztetés nélkül. A versenyző köteles gépét 
a startjel megadása után 1 percen belül megindítani és a 
starthelyet járó motorral elhagyni. Aki erre egy félpercen 
belül nem képes, 10 büntetőpontot kap. Akinek motorja másfél 
percen belül sem gyullad be, büntetőpontjainak összege 20-ra 
emelkedik. Az ilyen versenyző köteles a starthelyet azonnal 
szabaddá tenni. Ezeknek startideje attól a pillanattól számít, 
amikor nekik a starter a jelet megadta. 

12. 
Átlagbetartás az útvonalon. 

A versenyzők tartoznak a napi útvonalat minden idegen 
segítség nélkül megtenni. A résztvevő gépeknek a triál tar-
tama alatt való kicserélése diszkvalifikálás terhe mellett tilos. 
A triál alatt csak a magukkal vitt szerszámok és pótalkat-
résüek segélyével végezhetők javítások. Üzemanyagfelvétel 
bárhol és bármikor meg van engedve. A versenyrendezőség a 
töltőállomások helyét a végrehajtási utasításban fogja közölni. 
Üzemanyagfelvétel, pneudefekt és egyéb javítás beleszámít a 
menetidőbe. A napi útvonal 60—70 kilométeres etappokra 
oszlik. Minden versenyző köteles az előírt etappokat, az előírt 
átlagsebességgel abszolválni. A maximális sebesség a mult 
tapasztalatai alapján, 50 kilométer, mig a minimum 40 kilo-
méterben van megállapítva. Az előírt átlagsebesség az összes 
résztvevő gépekre vonatkozik, tekintet nélkül a gépek henger-
űrtartalmára. Városokban és községekben az államrendőrség 
által kiadott rendelkezések és sebességek betartandók. Az 
egyes etappokban betartandó maximális és minimális időről 
a versenyzők a start előtt, előre kiszámított pontos tabellát 
kapnak. A megadott idők az előírt átlagsebességnek megfele-

lően vannak kiszámítva, így tehát a megadott idő az irányadó. 
A kijelölt átlagsebesség minden etappeban külön-külön be-
tartandó. Minden versenyző, aki valamelyik etappeban a ki-
jelölt idő előtt vagy megkésve érkezik, minden perc előbb-, 
illetve utóbbérkezésért 1—1 büntetőpontot kap. A késést be-
hozni szükségtelen, tekintve, hogy minden etappot külön-külön 
bírál el a rendezőség. A kontroli-állomásokon minden ver-
senyző lapjának kezelése után azonnal indulni tartozik, mert 
ideje már attól a pillanattól számít, amikor lapját a kontroli-
állomás kezelte. Az útvonal végeztével a versenyzők gépeiket 
mindenkor azonnal betolják a számukra kijelölt helyre és 
azonnal távoznak. A beérkezés és átadás után semminemű 
javításnak, áttételcserének, üzemanyagfelvételnek helye nincs. 
Mindezt a versenyzők csakis az útvonalon eszközölhetik. A 
büntetőpontok számlálása három órával az utolsónak indult 
versenyző maximális idejéhez számítva megszűnik. Az addig 
be nem érkezett versenyzők 200 büntetőpontot kapnak. 

Azon esetben, ha a versenyt megelőzően 3—4 napon 
keresztül országos esőzéseket jelentenek és az úttest az ország-
utakon nagyon fel van ázva, a rendezőségnek joga van a szóló-
motorkerékpároknak menetsebességét mérsékelni. Ez esetben 
nem 40—50, hanem 35—45 kliométeres átlagok lesznek előírva. 
A sidecarok minden időjárásban be kell hogy tartsák az előírt 
átlagot. 

13. 
A fékpróbák. 

A fékpróbák kétfélék: síkon és lejtőn. A) Síkon. Az út-
vonalnak és napnak egy később kijelölt útszakaszán lesz meg-
tartva. Az indítás gépenként külön történik. A fékszakasz 
kezdetét jóllátható fehér zászlók jelzik. A fékszakasz előtt 
100 méteres távolság lesz kijelölve. Ezt a távot a gépeknek 
minimum 45 kilométeres sebességgel kell megfutni. A 45 kilo-
méteres sebességnek 100 méterre kerek 8.0 másodperc felel 
meg. A versenyzőknek igyekezni kell ezt a sebességet kifutni. 
Akinek ideje a 100 méteren több lesz mint 8.0 másodperc, az 
minden egyötöd másodpercért 2 büntetőpontot kap, (egytized 
másodpercért 1 büntetőpontot), tekintet nélkül a fékpróba 
kimenetelére. A 100 méteres táv végét jelző vonal után még 
három vonal lesz kifestve. Aki az első vonalig képes gépét 
anélkül, hogy bukna vagy teljes 90 fok szög alatt elfarolna 
nyugvóhelyzetbe hozni, büntetőpontot nem kap. Aki az első 
és második vonal között tud csak megállani hasonló feltételek 
mellett 10, aki a második és harmadik vonal között jut nyugvó-
pontra, 20 büntetőpontot kap. Aki a harmadik vonal előtt sem 
tud megállani, büntetőpontjainak összege 30-ra emelkedik. 
Aki bukik vagy 90 fokra elfarol, 30 büntetőpontban részesül. 
A 100 méteres táv után kitűzött vonalak kitűnően működő, 
biztos fékekkel rendelkező motorkerékpárokkal végzett próbák 
alapján lesznek megállapítva. B) Fékpróba a lejtőn. Célja a 
fékek biztos működésének bizonyítása. A kijelölt meredek út-
szakaszon három, az útvonalra merőleges fehér vonal lesz 
kifestve. A fékezés megkezdésének helyét két fehér zászló 
jelzi. Ugyanitt az egyik fékbíró zászlólecsapással adja meg a 
jelet a fékezés megkezdésére. A vonalak egymástól való távol-
ságát a rendezőség határozza az útszakasz lejtésének meg-
felelően. Mindenki már a jelzett fékszakasz előtt is tetszőle-
gesen fékezhet. Aki az első vonal előtt megáll, büntetőpontot 
nem kap. Aki az első és második vonal között képes gépét 
nyugvópontra hozni 10, aki a második és harmadik vonal 
között áll meg 20, mig azok, akik a harmadik vonalat is túl-
futják, 50 büntetőpontot kapnak. Amikor a fékbíró a meg-
állást konstatálja, zászlóját leinti, mire a versenyző azonnal 

D • I I • l í C 7 | n készít. Javít, olcsón s i r e n l B"dapest, V. Vág u. 5 
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továbbindulni köteles. A fékszakasz úgy lesz kiválasztva, hogy 
megfelelő ellenemelkedéssel vagy igen hosszú kifutóval birjon 
és sem a vezetőre, sem a gépre veszélyt ne rejtsen magában, 
még arra az esetre sem, ha a fékek teljesen felmondanák a 
szolgálatot. A versenyzők a fékszakaszokhoz mindig egyenként 
lesznek bocsájtva. 

14. 
A non-stop szakaszok. 

A non-stop szakaszok célja a gép hegybírásának és a 
versenyzők hegyi ügyességének beigazolása. A non-stop szaka-
szokon előadódó hibák öt részre oszlanak. Ha a versenyző a 
büntetőpontok több fajtáját érdemelné ki, mindig a legmaga-
sabb büntetőpontot kapja. Aki tehát a non-stop szakaszon 
több lábletevés után leugrik gépéről és azt a non-stop szakasz 
végéig feltolja, úgy csupán a feltolásért kap büntetőpontokat. 
Szóló-motorkerékpárok a következő büntetőpontokat kap-
hatják: 

1. Aki a szakaszon feljut, de lábát egyszer vagy többször 
segítségül veszi, illetve lerakja: 5 pont. 2. Ha a vezető érzi, 
hogy motorja nem birja az emelkedést, kénytelen kikuplun-
gozni, motorja tovább jár, de a megnem hajtott kerék megáll: 
10 pont. 3. Ha kénytelen leugorni gépéről és azt járó motorral 
feltolja a célig, minden idegen segítség nélkül: 30 pont. 4. Ha 
a motor a non-stop szakaszon leáll: 40 pont. 5. Ha a vezető 
és gépe idegen segítség igénybevételével jut fel a célba, illetve 
a non-stop szakasz végére: 50 pont. 

Oldalkocsis motorkerékpárok a következő büntetőpontokat 
nyerhetik: 

1. Ha a vezető gépe haladását elősegítendő testével vippel 
(felsőtestét előre-hátralendíti) vagy lovagol, avagy az utas 
kihajol vagy ráül a hátsó sárhányóra: 5 pont. 2. Ha a vezető 
érzi, hogy gépe nem birja az emelkedést, kikuplungoz, de 
motorja tovább jár és csupán a kerekek állanak meg: 10 pont. 
3. Ha a vezető vagy utas tolja a gépet, mely így a járó motor 
segítségével feljut a célba: 20 pont. 4. Ha úgy az utas, mint 
a vezető leszállanak a gépről és járómotorral feltolják a célba: 
30 pont. 5. Ha a motor a non-stop szakaszon leáll: 40 pont. 
6. Ha a gép idegen segítséggel jut fel a célba: 50 pont. 

15. 
A „Hill-Stop-Start". 

A túraút egyik napján egy „Hill-Stop-Start", vagyis egy 
hegymenetben való megállás és újraindulás lesz bekapcsolva. 
Egy körülbelül 15—18 százalékos hegyi úton két fehér vonal 
lesz kifestve, merőlegesen a menetirányra. A két vonal egy-
mástól való távolsága 10 méter. A versenyzőknek, akik egyen-
ként lesznek átengedve a próbán, a két fehér vonal között 
meg kell állaniok. Aki megáll és az újramegindulást jelző 
zászló lecsapásától számított 30 másodpercen belül anélkül, 
hogy gépéről leszállana vagy a sidecar utasa gépéből ki-

szállana és segítene, járó motorral elhagyja a két fehér vonal 
közti szakaszt, büntetőpontot nem kap. A megállás pillanatáig 
sem a gép vezetője, sem utasa nem szállhat ki a gépből. A 
megállást a szakaszbíró konstatálja s ezt zászlólecsapással 
jelzi. Ugyanez a zászlójel startjel a továbbindulásra. 

Ha a start a jelre nem sikerül azonnal és a szólógép 
vezetője vagy a sidecar vezetője és utasa leugranak a gépük-
ről és azt ekként tehermentesítve viszik keresztül járó motor-
ral a második fehér vonalon, 15 büntetőpontot kapnak. 

Ha a meginduláshoz idegen segítséget kell igénybevenni, 
úgy a büntetőpontok összege 25-re szaporodik. 

Ha a motor is leáll, a büntetőpontok összege 30 lesz. 
Aki nem képes gépét a két fehér vonal között megállítani 

és állandóan visszacsúszva, visszacsúszik az első vonalon túl, 
elveszti a jogosultságát egy újabb startra és büntetőpontjai-
nak száma 40-re emelkedik. 

Aki meg sem kísérli a megállást és egyszerűen átfut a 
„Stop"-szakaszon, 50 büntetőpontot kap. 

16. 
A vizesakadályok. 

A túraút egyik napján az útvonal előre nem látott"helyén 
és előre nem tudott időben, egy természetes vizesakadályon 
vezet keresztül. Aki a vizesakadályt az előtte és utána 10 
méterrel kitett zászló közben megállás, gépről való leszállás 
nélkül abszolválja, büntetőpontot nem kap. Ha szólógép veze-
tője vagy a sidecar vezetője, utasa, esetleg mindketten kény-
telének leszállani a gépről és azt a vizesakadályon áttolni, 
ha a motor időközben nem áll le, úgy 15 büntetőpontot kapnak. 

Ha a motor az akadályon való keresztülmenetel közben 
leáll, de a vezető, illetve utasa azt idegen segítség nélkül viszi 
keresztül, a büntetőpontok összege 25. Ha a gép vezetője 
idegen segítséget kénytelen igénybevenni, bár a motor nem 
állt le, büntetőpontjainak összege 30-ra emelkedik. Ha idő-
közben a motor is leáll, úgy a büntetőpontok összege eléri 
az 50-et. 

A vizesakadály hossza tetszőleges, mélysége körülbelül 
30 centiméter. 

17. 
A kondicióvizsga. 

A megbízhatósági versenyben résztvevő gépek a második 
nap végeztével, a célbaérkezés után kondicióvizsgának lesznek 
alávetve. A kondicióvizsgát gépészmérnökökből és szakemberek-
ből álló bizottság tartja. A kondicióvizsgán megállapítják az 
egyes gépeken a versenyközben beállott fogyatkozásokat. A 
versenyzők ezekért a hiba nagysága szerint büntetőpontot 
kapnak. Azokért a hibákért, melyeket a vezető és utasa a 
magukkal hozott és előre bejelentett alkatrészek, valamint 
szerszámok segítségével véglegesnek tekintendően kijavítanak, 

Ne kísérletezzék! 
Vegye mindjárt a legjobbat, hogy ne kelljen kicserélni motorkerékpárját! 
Emlékezzék vissza a mult évben is a legtöbb világversenyt a RUDGE nyerte. 

RUDGE 
S i e s s e n m é g m a a k é p v i s e l e t h e z ! 

BRUCK NÁNDOR ÉS FIAI 
Budapest VI. Jókai ucca 21. 

Nagy javítóműhely. - Használt gépek garanciával. ^ Ingyen prospektua. 
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címkés teherautók és autóbuszok 
a hazai utaknak megfelelő erős a lvázon 
épülnek a legmodernebb felszerelésfel. 

Tökéletes szerkezet, hossza élettartam, 
teljes üzembiztonság. O Ica6 á r a k ! 

Tartalék alkatrészek 
,M ÁVA G-MERCEDES-BENZ' 
autókhoz. Autóvásárlás előtt kárjen 
lel világosítást és p rospektus t ! 

MAGYAR KIR. Á L L A M I VAS- , A C É L - ÉS G É P G Y Á R A K 
Budapest X. Kőbányai ut 21. szám 
Főelárusitóhely: 

M E R C E D E S - B E N Z AUTOMOBIL RT. Budapest IY. Váci ucca 24. 

büntetőpont nem jár. Kivételt képez az első pont, mely ki-
javítva is büntetés alá esik. Ideiglenes javítások, mint dróto-
zás, szijazás hibának számítanak. 

A versenyzők kötelesek a magukkal vitt szerszámokról és 
alkatrészekről szóló pontos jegyzéket a gépek leadásakor, 
1931 április hó 18-án az átvevőbizottságnak átadni. Ugyan-
ekkor bejelentendők a már meglevő nem gyári forrasztások 
és hegesztések. Aki ezeket elfelejti bejelenteni és a bizottság 
a verseny végén veszi észre, kiteszi magát annak, hogy a meg-
felelő hibákért úgy kapja a büntetőpontokat, mintha a hibák 
a verseny tartama alatt következtek volna be. 

A hibákért a következő büntetőpontok járnak. 
1. Motorkerékpár- és mellékkocsiváz, villaösszekötő-ruda-

zat javítva is, törés, repedés 100 pont. 
2. Elhajlás, lazulás 50 pont. 
3. Méllékkocsiszekrény- (karosszéria) lazulás, horpadás 

vagy törés, sérülés és csavar-elvesztés 25pont. 
4. Villarugó, nyeregrugó, első vagy hátsó rugótörés 

darabonként (1 drb. rugólap már törött rugónak számít) 
25 pont. 

5. Kormány, lábtartó sárhányóállvány, csomagtartó, 
kickstarter görbülése 10 pont, törése 20 pont és elvesztése 
30 pont. 

6. Kerékben nyolcas 5 milliméterig vagy kotyogás 0 pont. 
Kerékben nyolcas 5 milliméteren felül, milliméterenként 1 
pont. 

7. Olajtartály, benzintartály vagy hűtő szivárgása dara-
bonként 25 pont. 

8. Gáz-, levegő-, előgyujtásszabályzó- vagy dekompresszor, 
úgyszintén fékhuzalok szakadása, darabonként 25 pont. 

9. Kuplung sérülése (csúszik vagy nem emel ki) 25 pont. 
10. Fék, ha nem működik, darabonként 25 pont. 
11. Sebességváltó minden áttétele, ha nem működik ki-

fogástalanul 25 pont. 
12. Minden darab elveszett szerszám vagy tartalékalkat-

rész 1 pont. 
13. Hangtompitó vagy duda elvesztése, vagy letörése 

30—30 pont. 
14. Kiszakadt küllők, 3 darabon felül, darabonként 5 pont. 

18. 
Díjazd8, értékelés. 

Minden versenyző 1000 jóponttal indul, ami azt jelenti, 
hogy amikor 1931 április 18-án leadja gépét, jópontjainak 
összege 1000. A két nap alatt kapott büntetőpontok ebből az 
1000-ből lesznek levonva. Győztes minden csoportban az a 
versenyző, akinek legtöbb jópontja marad. A verseny abszolút 
győztese az a szóló- vagy oldalkocsis versenyző, akinek az 
összes indulók között a legtöbb jópontja marad. Ha több ver-
senyző végez egy ugyanazon pontszámmal, úgy az a győztes, 
akinek a hengerűrtartalma a legkisebb. Mind a nyolc motor-
kerékpár-kategória (Szóló 175, 250, 350, 500 és azon felül, 
Sidecar 350, 600 és azon felül) első helyezettje tiszteletdíjat 
nyer. Ha a versenyre a kötött díjakat kivéve, nyolcnál több 
tiszteletdíj érkezik, úgy a rendezőség az egyes kategóriákban 
helyezett versenyzőket is díjazni fogja. A díjak a büntető-
pontok sorrendjében, választás útján mennek a győztesek 
tulajdonába. Egy versenyző több díjat is nyerhet. A díjat a 
versenyrendezőség mindig a versenyzőnek adja ki. Kivételt 
képeznek a team-díjak, ahol a díj a nevezőnek (egyesület 
vagy képviselet) adatik ki. A kötött-díjak nem kerülnek 
választás alá. A második díj 3, a harmadik díj 5 induló esetén 
lesz kiadva. 

19. 
Team-díjak. 

A verseny nemcsak egyénileg, hanem csapatok (team-ek) 
szempontjából is díjaztatik. Nevezhetnek gyári (márka) 
team-ek és egyesületi team-ek. A gyári team-nél a versenyzők 
kötelesek 3 egyenlő márkájú géppel indulni, kategória és 
csoportra való tekintet nélkül. Az egyesületi team-nél csupán 
az a fontos, hogy a nevezettek egy egyesület vagy osztály 
kebelébe tartozzanak. A klub (egyesületi) team-eknél a márka 
nem bir fontossággal. Győztes az a team, melynek tagjai a 
legtöbb pontszámmal fejezik be a versenyt. Ugy a gyári, mint 
az egyesületi team-díjnyertes csapat tagjai egyénileg is lesz-
nek díjazva. A gyári team-et nyert gyár, valamint az egyesü-
leti team-ben győztes klub, nagy ezüst emlékserleget kap. 
Egyenlő pontszám esetén az a team a győztes, ahol a három 
gép hengerürtalmának összege kevesebb. Ha így is egyenlő 
a két csapat, úgy az győzött, ahol több a szólógép. Minden 
versenyző résztvehet egy gyári és egy egyesületi team-ben. 

20. 
A Delmár-vándordíj. 

A Delmár Walter által alapított vándordíj ezúttal annak 
a versenyzőnek a végleges tulajdonába megy át, aki az eddig 
rendezett versenyeken, beleértve az 1931 április 19-én és 20-án 
rendezettet is, a legtöbb pontszámot érte el. Védő 1927-ben 
Puch János (PUCH), 1928-ban Kiss Béla (174 James), 
1929-ben Erdélyi Ferenc (346 Méray). 1930-ban a m. kir. 
belügyminisztérium a versenyt formai okok miatt nem enge-
délyezte. Miután az alapítólevél a vándordíj elnyerését, illető-
leg 5 évet ír elő, az idei versenyen a vándordíj sorsa vég-
érvényesen eldől. A vándordíj eddigi állása a következő: 

1. Kiss Béla (James) ... ... 2904 ponttal. 
2. Zsótér Bertalan dr. (Méray) 2903 ponttal. 
3. Erdélyi Ferenc (Méray) 2886 ponttal. 
4. Wéber Oszkár (Méray) 2879 ponttal. 
5. Schuszter Rezső (Neracar-Douglas) 2829 ponttal. 
6. Gere László (Indián) ... 2689 ponttal. 

21. 
Eredménykihirdetés. Díjkiosztás. 

A verseny eredménye, tekintettel a hatalmas kiszámítandó 
anyagra, 3 nappal a verseny után lesz kihirdetve. Az ered-
mények a napi sportlapokban, valamint a napilapokban lesz-
nek közzétéve. Ugyanekkor hirdetik ki a díjkiosztás napját 
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is, mely abban az esetben, ha a dijak adományozói a verseny 
startjáig beküldik a díjakat, az eredményhirdetéssel egyidő-
ben lesz megtartva. 

22. 
Óvások. 

Mindennemű óvások arra a napra, naponkint a verseny-
zők beérkezése után egy órával beadandók. Az óvásdíj a neve-
zési díj kétszerese, elvész, ha az óvásnak hely nem adatik. Az 
óvások a kétnapos verseny végeztével tárgyal tatnak. Azon 
esetben, ha az óvás döntő fontossággal bír a következő ver-
senynapra, úgy azt a versenybíróság azonnal tárgyalás alá 
veszi. Időeredmények és pontozások ellen óvásnak helye 
nincs. A gépjárművek elleni óvásnak beadása, a beérkezés, 
illetve az átvétel után egy órán belül történik. 

23. 
Felelősség. 

Az „Automobil-Motorsport-Turizmus" szerkesztőségét a 
versennyel kapcsolatban előforduló eseményekért felelősség 
nem terheli, tehát vele szemben semminemű kártérítési igény 
nem támasztható. Minden nevező és versenyző a nevezési-ív 
aláírása által kötelezi magát, hogy az „Automobil-Motor-
sport-Turizmus"-sal szemben semminemű kártérítési igénnyel 
nem lép fel, a bíróságot igénybe nem veszi, úgyszintén kötelezi 
magát, hogy az esetleg általa előidézett bárminemű károkért 
felelősséget vállal. 

24. 
Reklám. 

A versenyeken résztvevő személyeken vagy járműveken 
reklámok elhelyezése szigorúan tilos és diszkvalifikálást von 
maga után. Minden egyes cég, ha elért eredményeit hirdetésre 
használja vagy más módon hozza nyilvánosságra, tartozik pon-
tosan a hivatalos eredmények adataihoz tartani magát. Mind-
azok, akik a közönség félrevezetésére hamis adatokat közölnek 
vagy a hivatalos eredményeket megváltoztatják, a verseny-
szabályok következményeinek teszik ki magukat. A gépeken 
csupán zászlócskák, jelvények viselhetők. Úgyszintén a részt-
vevők is tartózkodni kötelesek nagyobbmérvű gyári jelvények 
viselésétől. 

A szabályok magyarázása. 
Jelen szabályok magyarázása és módosítása kizárólag a 

versenyvezetőség joga. A szabályok esetleges megváltoztatását 
a Királyi Magyar Automobil Club jóváhagyása alapján az 
„Automobil-Motorsport-Turizmus", valamint a napisportlapok 
útján hozzuk az érdekeltek tudomására. 

Miiwaukee — Chicago — Detroit 
autóbuszon. 

Irta: Kálmán János. 
Amerikában ma az utazóközönség a legnagyobb 

távolságokra is három féle közlekedési eszközt vehet 
igénybe, ú. m. vonatot, autóbuszt, és repülőgépet. 
Ha az elműt egy-két esztendő utasszállítási statisz-
tikáját megnézzük, kitűnik, hogy a két utóbbi hatal-
mas konkurrenciát képez a vonatnak éspedig az autó-
busz olcsósága révén, (fele annyiba került, mint a 
vonat), a repülőgép pedig gyorsasága miatt. 

Természetesen az aulobusz-szolgálat úgy van 
megorganizálva, hogy a legkényesebb igényeket is 
kielégíti. Pl. a Neywork—Chicago—Los-Angeles kö-
zötti távolságot, mely 5280 km, átszállás nélkül lehet 
megtenni. A hatalmas 50 személyes busók kényelmes, 
bársony pamlagokkal vannak ellátva, a melegvíz-
fűtés és rádió standard felszerelése a kocsiknak, vala-

mint a teljesen elkülönített poggyászkamra. A rugó-
zásuk olyan tökéletes, hogy a menetközben való írást 
is lehetővé teszi, amiben azonban az amerikai utak-
nak is részük van. Az autobuszon való utazásnak 

LEGYEN ERŐS 
legnagyobb előnye abban mutatkozik, hogy mig a 
vonat rendszerint a város szélén elhelyezett füstös 
pályaudvarokon egypár percet időzik és máris robog 
tovább anélkül, hogy az utas a városból látott volna 

RUGALMAS 
valamit, addig az autóbusz mindig a város szívén 
halad lassan keresztül, majd a gyönyörű villasorok 
között, ami minden túristának a legnagyobb öröme, 
nem beszélve arról az élvezetről, amit az autóbusz a 

TARTÓS 
szerpentineken föl és le, hegyes, dombos vidékeken, 
erdőkön keresztül való haladása az automobil és 
motorkerékpár vezetéséhez értő túrázónak szerez. 

Ennyit talán bevezetésnek, most pedig rátérek 

MAGYAR 
úti beszámolómra. Milwaukee-ból ragyogó napsütéses 
időben indultunk el az Union Bus Co. kocsiján, mely 
egypár perc múlva már 70 km-es tempóban robogott 
a Michigan-tó partján. Még egy utolsó búcsúintés a 

TEHÁT LEQYEN 
CORDATIC 
milvaukee-i Nash-gyárnak, mely vigan pöfékelő ké-
ményeivel mintegy dokumentálni igyekszik a rossz 
gazdasági viszonyok dacára az ott folyó élénk mun-
kát. Még egy óra és máris elérjük Racinet, Kenoshat. 
Itt aztán fájó szívvel búcsúzom el végleg a harmadik, 
azaz első Nash-gyártól, ahol annyi szép és tanulságos 
órát töltöttem. 
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Az országút hatalmasan megduzzadt forgalma 
mutatja, hogy Chicagóhoz közeledünk. Lezárt so-
rompó előtt várakozunk, amikor egyszerre elzúg 
előttünk a North-Shore villanyexpressz három kocsi-
ból álló szerelvénye,, amely arról nevezetes, hogy a 
világ egyik leggyorsabb vonata, mely helyenként 130 
km-es tempóban száguld, természetesen az ennek 
megfelelően épített, erősen dűtött kanyarú pályán. 

Chicagóban vagyunk. A kb. négymilliónyi lakos-
ságra közel egymilliónyi automobil esik, így tehát 
fogalmat alkothatunk a forgalomról. Ezt növelik még 
a villamosok, a magasvasutak, földalattiak tömegei. 
Igen eredeti látvány a villamosvezetékes bus, azaz 
sínnélküli villamos, melynek bevezetése a szédületes 
forgalom miatt vált szükségessé. A közlekedési beren-
dezések ugyanazok, mint Newyorkban, lámpa, síp-
jelzés és az úttestre rajzolt csíkok. Ami azonban a 
legjobban meglepő, az a forgalom gyorsasága. A sza-
bad jelzés után mindjárt benne vannak az 50—60 
km-ben, ameddig a legközelebbi piros jelzés megálljt 
nem parancsol. Négyes sorokban hajtanak és ide-oda-
cikázások nem léteznek, úgyszintén hirtelen elhatá-
rozású elfordulások sem. Jobbra vagy balra kanya-
rodni csak a legbelső, illetve legkülső vonalról lehet, 
melyek ki vannak rajzolva. A chicagói, de minden 
amerikai város gyalogjáró közönsége hihetetlen fe-
gyelmezett, biciklista nincs, lovaskocsi meg csak a 
külvárosokban akad. Chicago egyébként egy másik 
Newyork és ha lehet, még piszkosabb. A legszebb 
része a tó mellett elhúzódó kb. 40 km. hosszú (a város 
hosszában 60 km.) gyönyörű autóút, melynek egyik 
oldalát formás felhőkarcolók, másik oldalát parkok 
és a tó szegélyezik. Esténként a felhőkarcolók kupolái 
meg vannak világítva, úgyszintén az úttest fényár-
ban úszik, mig a tízezernyi kivilágított autó és autó-
busz egy felhőkarcoló tetejéről ugyancsak színpompás 
látványt nyújt. 

Chicago gócpontja Amerika egyik partjáról a 
másikra irányuló kereskedelmi forgalmának. Szép 
kikötője van, melyben az óceánról jövő hajók is meg-
fordulnak a Lawrence folyón és a csatornákkal össze-
kötött Ontario, Erié, Húron és Michigan tavakon 
keresztül. A kanálisok egész a város szívébe vezetnek. 
A hidak újabban gumival vannak burkolva, mely 
egyrészt hihetetlenül tartós, másrészt a kőnél köny-
nyebb súlya folytán a hidak felnyithatósága (átmenő 
hajóforgalom) szempontjából jön figyelembe. Érde-
kes azonban és ezt már Newyorkban is észrevettem, 
az amerikai kikötőknek nincsenek meg azok a tipikus 
matróznegyedei, mint pl. Antverpennek, Marseille-

nek vagy Genovának. Ha már Chicagóról van szó, 
meg kell említenem, hogy gangsterjeivel, dacára 
annak, hogy már harmadszor vagyok itt, úgy jártam, 
mint Párizsban az apacheokkal. Itt se láttam, ott se 
láttam. 

Autóbuszunk utasokban megszaporodva útnak 
indul és csakhamar magunk mögött hagyjuk a felhő-
karcolókat, hogy Chicago chicagóján menjünk keresz-
tül, amely a négerek megközelíthetetlen lakóhelye. 
(Már mint az illatuk miatt megközelíthetetlen.) 
Kormos téglaviskók, melyeknek udvarát szemétdomb 
képezi. Ennek dacára, még a legnyomorultabb lakás 
is két-három szobából áll. Valósággal elárasztják 
Amerikát a négerek, azaz hivatalos nevükön színes 
népek. (Colored people.) Ezt a szót, hogy néger, nem 
illik használni, mivel sértve érzik magukat. És dicsé-
retére legyen mondva az amerikaiaknak, akárhogy is 
utálják őket, nem hívják máskép, mint colored vagy 
black fellow. Egyébként szegényekre most nagyon 
keserves idők járnak. Ha valahol munkáselbocsátás 
van, a feketék az elsők. És ez most bőven van. Jel-
lemző azonban, az amerikai viszonyokra, hogy a leg-
alacsonyabb munkára használt feketének is az óra-
bére 35—40 cent, 2—2.30 pengő, azaz egyharmaddal 
több, mint a képzett magyar ipari szakmunkásoknak 
óránkénti keresete. El lehet mondani, hogy Ameriká-
ban mindenki kitűnően élhet, akinek munkája van. 
(Ez alkalommal említem meg, hogy az e környéken 
élő magyar munkásság legnagyobb részének saját 
ötszobás házacskája, autója, rádiója, telefonja van. 
És mindez 85—90 centes órabérből. Persze imádják 
Amerikát és Magyarországba csak látogatás céljából 
hajlandók menni.) 

A feketéklakta vidéket is elhagytuk és egy 
monumentális építkezés előtt haladunk el. Az ameri-
kaiak már most erősen készülődnek a Chicagóban 
két év múlva megnyíló „world's faire"-re, mely külső-
ségekben is egyedülálló lesz. A városbeli időzést le-
számítva, kb. három órát vesz igénybe, ameddig 
keresztülérünk. Még egypár villasor és már kint 
robogunk a remek országúton. A Shell-vállalat hatal-
mas telepei mellett haladunk el, itt nem látszik a 
munkanélküliség, százával parkolnak a munkások 
automobiljai. Hihetetlen olcsó a benzin. Egyes helye-
ken már 12 centért, 68 fillérért lehet gallonját kapni, 
ami 17 filléres literárnak felel meg. 

Egypár szót az országúti forgalomról. Az utak 
legnagyobb része cementtel vagy aszfalttal van bur-
kolva és szélességük szerint véges-végig két- azaz 

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

Személyautomobilok 

2, 2l/z, 3, 4, 5, 6 tonnás gyors-
teherautomobilok 

Kedvező fizetési feltételek 

Speciális javítóműhely 

Nagy alkatrészraktár 
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négyrészre vannak osztva festett csíkokkai. Ott, ahol 
az úttest csak két kocsisor részére van építve, újab-
ban nem használnak festéket, mivel annak állandó 
frissítése, tekintve az ezer és ezer kilométer hosszú 
útvonalakat, meglehetősen költséges volna. Az út-
testet két részletben építik meg, először az egyik 
felét, aztán a másikat. A középen egy keskeny héza-
got hagynak végig az út hosszában és ezt töltik ki 
szurokkal, mely aztán jól látható válaszvonalat képez. 
Ez a vonalbeosztás a vezetőkre igen fegyelmező hatás-
sal van, különösen az előzéseknél. Az országúti szol-
gálat tökéletes, minden pár km. távolságban két-
három benzinkút van, mely egyiben kis műhely is, 
ahol apróbb javításokat és lezsírozást végeznek. 
Egyébként benzinvásárlásnál a kútkezelő ténykedése 
nem merül csak annyiban ki, hogy a benzint betölti. 
A 12—14 centes gallon árhoz még az is hozzátartozik, 
hogy az ablakokat tisztára törli, ellenőrzi az olaj- és 
víznivót, valamint az akkumulátort, melyet szükség 
esetén desztillált vízzel utánatölt, természetesen díj-
talanul. Búcsúzáskor még a vezető kezébe nyom egy 
részletes útjelző-térképet és még ő mond köszönetet. 
És mindezt egy-két gallon benzin vételéért. Az ame-
rikai országút külsejéhez tartozik a forgalmasabb 
keresztezéseknél lévő automatikus jelzőlámpa. 

Köziben elhagytuk Illionist és az Indiana állam 
dombos, erdős vidékein robogunk. Szántóföldek, 
legelök, farmok mellett haladunk el. Magyar értelem-
ben vett falu, parasztház Amerikában nem létezik. 
A farmer háza szabályos kis villa, a kertben persze 
garage. Elmaradhatatlan kellék a traktor, telefon, 
rádió. Az udvaron kapirgáló csirkék, tyúkok és egyéb 
szárnyasok. (Ugylátszik ott van a helyük és nem az 
országúton.) 

Déli 12 óra van, autóbuszunk barátságos kis 
vendégfogadó előtt stoppol és vezetőnk 30 perc ebéd-
szünetet engedélyez. Közben befutottak a Newyork— 
Chicago—Los-Angeles és Detroit—Indianapolis— 
Kansas City jelzésű coachok, melyeknek utasai 
ugyancsak kiadós munkát adtak a vendéglősnek. 

A hátralévő 270 km-t 45 km/óra átlaggal tettük 
meg, amely tisztán a kitűnő útnak és a minden zavaró 
momentumtól mentes országúti forgalomnak tudható 
be. Külön ki kell azonban emelni a soffőr precíz, 
semmit kockára nem tevő vezetését. 

A távolból látszik már a detroiti repülőtér 
irányító forgóreflektora. Még 10 perc és Ford gigan-
tikus gyára mellett haladunk el, majd röviddel utána 
egymásután tűnnek fel a Packard és többi autó-
gyárak hatalmas telepei. Itt vagyunk az automobilok 
fővárosában. A 600 km-es út után minden fáradság 
nélkül szállok ki egy szép és tanulságos út jóleső 
érzésével. 

Elfogultnak kellene azonban magamat nevezni, 
ha nem tennék emlitést az utazás árnypontjairól is. 
Ezek pedig a következők voltak: 1. Végig az úton 
nélkülöztük a port és különféle kátyúkat, bukkanó-
kat; 2. a kővel hajigáló gyerkőcöket; 3. a kövezet-
vámokat ; 4. a stopperrel kezükben álldogáló csendőrö-
ket; 5. a menetiránnyal ellenkezőleg, este lámpa nél-
kül közlekedő szekereket; 6. az országúton poroszkáló 
tehén- és malaccsordákat. Ezek mind olyan hiányok, 
amelyek alaposan lerontják az országúti autózás 
örömeit. Vagy talán nem? 

Kovácsházy Vilmos, 
örömhírt kell közölnünk olvasóinkkal. Kovács-

házy Vilmos, a „Budapest" Sport Egylet motorosztá-
lyának elnöke, a motorsportok lelkes barátja, Buda-
pest székesfőváros tanácsnoka lett. Mikor ezt közlöm, 
visszagondolok egy, a háború előtt írott cikkemre, 
amikor azt fejtegettem, hogy Magyarországon akkor 
lesz nagy és egészséges a sport, amikor az a generáció 
kerül a vezető pozíciókba, amikor azok az orvosok 
jutnak hanghoz, akik már maguk is sportemberek 
voltak. Ez az eset áll fenn most is. Nem szokásunk 
dicshimnuszokat zengeni és üres frázisokkal meg-
tölteni sorainkat, de leszegezzük, hogy ezúttal egy 
hozzáértő komoly, sportszerű embert, a sport 
igazi barátját érte a kitüntetés. Kovácsházy Vilmos 
nem abba a fajtájába tartozik az embereknek, akik 
csak az előkelőségeket fogadják, elmondják a hiva-
talos bankett beszédét és utána meghajtván magukat 
sietve eltávoznak, ő ott dolgozik a sport többi harco-
sával egész estéket és a sportnak szenteli azt az időt, 
amit más a pihenésre szánna. Kovácsházy Vilmos 
három célért küzd. Naggyá tenni a magyar sportot, 
fokozni az idegenforgalmat és naggyá tenni a fő-
várost. Modern gondolkodására vall az az elejtett 
mondat, amit egy alkalommal beszélgetés közben hal-
lottunk tőle: „Egy évig ingyen adnám a villanyt, ha 
tőlem függene mindenkinek, aki ma Budapesten 
fényreklámot állít fel, mert emeli vele a főváros külső 
képét". Ez a mondat, bár nem tartozik a sporthoz, 
hiven tükrözi vissza Kovácsházy Vilmos gondolkodá-
sát. Adja Isten, hogy mennél tovább maradjon közöt-
tünk és abból az energiából, amivel a Mindenható 
megáldotta, mennél többet szenteljen a magyar sport 
felvirágoztatásának. 

Már csak 34 külföldi automobilgyár 
blr képviselettol Magyarországon. 
„Még én bírnám két évig, de ha a tavaszra nem 
javul a helyzet, feladom az Qzletemetl" mondja 
Bárdi Jézsef, Budapest egyik legrégibb automobil-

kereskedője. 

A három-négy év előtt hatalmas lendületet vett 
automobilkereskedelem, ne tagadjuk, mint sok más, 
a végnapjait éli. U j automobilt alig vesznek ma az 
emberek, a képviseletek sorban mennek tönkre, ki 
szolidan, ki markóuccai utóízzel, sokat rontva a régi 
békebeli automobilkereskedők becsületén. A rezsi 
nagy. Lakbér, adók, világítás, alkalmazottak fizetése 
stb. stb. ma mind az automobilkereskedőt terhelik, 
aki azonban még a napi kiadásait sem tudja fedezni 
az eladásokból. Ez tart egydarabig, mig végre elfogy 
a készpénz és nem marad más hátra, mint becsukni 
a boltot. Nem mondjuk, hogy az állam 100 százalék-
ban oka mindennek. Ezt igazságtalanság volna 
állítani, de hogy legalább 50 százalékban benne van 
abban, hogy ma ilyen viszonyok vannak, az szent 
igaz. A kormányzat, mintha csak szisztematikusan 
sorvasztaná az automobilkereskedelmet. Minden in-
tézkedés, ami ebben az irányban történik, mind-mind 
egy-egy döfés, mondjuk kegyelemdöfés a ma már 
végnapjait élő automobilkereskedelemnek, mely vi-
rágzó éveiben a vele rokonszakmákban előidézett 
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VOLT: VAN MA: 
Angol képviseletek: 

Német képviseletek: 

Adler 
Hanomag 
Mercedes-Benz 
Mollmobil 
Horch 
NSU 
Opel 
Brennabor 
Röhr 
Wanderer 

Opel 
Adler 
Mercedes-Benz 
Wanderer 
U j : BMV 
U j : DKW 

mozgás révén hatalmas embertömegnek adott meg-
élhetést, jólétet és hozott az országnak vagyont. 
A nagy luxusadó, a hatalmas vámok, a magas közle-
kedési adó, az autótulajdonosokra rótt egyéb adó-
terhek, a drága benzin, mind-mind olyan tényezők, 
amelyek hatalmas mértékben járulnak hozzá a ma-
gyar autókereskedelem hanyatlásához. Mindenütt 
van krizis, de olyan mértékben, mint Magyarorszá-
gon, talán sehol sincs. Alkalmunk volt a minap igen 
sok nagytekintélyű automobilkereskedővel eszme-
cserét folytatni, amikor is meggyőződtünk róla, hogy 
igen is lehetne a bajon segíteni. A luxusadót eltörölni, 
a vámokat tetemesen redukálni, a benzinárakat le-
szállítani, vagyis olcsóbbá tenni az autóvásárlást. 
Az állam nem jó üzletember. Az meglátszik igen sok 
ténykedésén. Mit ér most a magas vámokkal, amikor 
senki sem hozat be magának kocsit. Mit ér a magas 
benzinrészesedéssel, amikor senki sem vesz benzint. 
Mit ér a magas luxusadóból befolyó összegekkel, 
amikor nincs kitől bevasalni. Mit ér a kövezetvám-
mal, amikor mindenki leállítja kocsiját. És sorban 
vesznek ki az adóalanyok. Sorban buknak meg a 
karosszériaműhelyek, a javítóműhelyek, az elektro-
mos javítók és minden ami az „autóval" összefügg. 
A rövidlátásnak egy újabb emeletes példája az ötven 
százalékos kövezetvámemelési tervezet. No, de tér-
jünk a tulajdonképpeni tárgyunkra. Mi volt és mi 
van most? Az utolsó két esztendőben nemkevesebb, 
mint 60 autóképviselet szűnt meg. Nézzük talán sor-
jában őket. 

VOLT: | VAN MA: 

Magyar gyárak: 

Magosix (megszűnt) Weiss Manfréd 
Tátra 

Sunbeam Morris 
Morris Singer 
Rolls-Royce Sunbeam 
Rover U j : Triumph 
Singer 
Austin 
Crossley 

Francia képviseletek: 
Amilcar Bugatti 
Salmson Citroen 
Bugatti 
Derby 
Citroen 

Delage 
Renault 

Delage Sizaire-Freres 
Berliet Derby 
Delaunay-Belleville 
Donnet-Zedel 
Hispano-Suiza 
Hotchkiss 
Lorrain-Dietrich 
Mathis 
Panhard-Levassor 
Renault 
Sizaire-Freres 
Talbot 
Ballot 
Brasier 
Benjámin 
Deguingand 
Senechal 
Sima-Violet 
SARA 
De Dion Bouton 
BNC 
Clement-Rochelle 

Minerva 
FN 

Austro-Daimler 
Gráf & Stift 
Steyr 
Perl 

Prága 
Skoda-Laurin 

Belga képviseletek: 
Minerva 

Osztrák képviseletek: 
Austro-Daimler 
Gráf <S Stift 
Steyr 

Cseh képviseletek: 
Skoda-Laurin 

Olasz képviseletek: 
FIAT 
Lancia 
Alfa-Romeo 

Bianchi 
Isotta-Fraschini 
Lancia 
OM 
SAM 
FIAT 
Ansaldo 
Alfa-Romeo 

Amerikai képviseletek: 
Auburn Cadillac 
Cadillac Chevrolet 
Chandler Chrysler 
Chevrolet Hudson-Essex 

6n ne Kísér le tezzen! 
A vezető nagy világcégek már 

kipróbálták a 

C H A M P I O N 
g y ú j t ó g y e r t y á t 

és ezzel hozzák piacra 
automobiljaikat. 

Kapható mindenütt. — Vegye azt, ami már bevált. 

Telefon: DÉNES és FRIEDMANN R.T. 
289 8b és 144-71 Budapest VI. Dessewffy u. 29 
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VOLT: I VAN MA: 
Amerikai képviseletek : 

Chrysler Ford 
Dodge Graham-Paige 
Elcar La Salle 
Essex 
Hudson Nash 
Hupmobile Packard 
Ford Studebaker 
Graham-Paige Franklin 
Jordán De Soto 
Franklin 

De Soto 

La Salle 
Plimouth (Chrysler) 
Lincoln 
Marmon 
Moon-Diana 
Nash 
Lokomobile 
Oakland 
Oldsmobile 
Peerless 
Pontiac 
Reo 
Rugby 
Stutz 
Studebaker 
Willys-Knight 
Velie 
Whippet 
De Soto 

Az első 
„Svéd Téli Grand Prix" 

Győztes: Kari Ebb (AUBURN-SPORT) 
Február 22-én futották le Rámshyttan mellett 

egy 50 kilométeres körön az első Svéd Téli Grand 
Prix-t óriási érdeklődés mellett. Bár a külföldi nagy-
ságok közül csupán Caracciola vett részt Mercedes-
Benz kocsiján, a verseny mégis nagyon jól sikerült. 
Caracciola mellett 21 svéd versenyző állott starthoz, 
legtöbbnyire provizórikusan versenykocsivá átalakí-
tott amerikai túraalvázakon, melyek legtöbbje Ford, 
Chrysler, Auburn, Graham-Paige és Chevrolet volt. 
Komolyabb versenykocsi csak három volt. A svéd 
Widengren Mercedes-Benz SSK-ja, Caracciola Mer-
cedes-Benz-je és Hansen 1.5 literes kompresszor nél-
küli Bugatti-ja. Hansent kivéve, mindkét Mercedes 
kiesett. A terep egészes különös volt. A legtöbb 
helyen 25—30 cm. friss hó fedte a pályát és bár az 
útvonalat a verseny reggelén végig hóekézték és 
korántsem volt elegendő ahhoz, hogy egy reális kör 
álljon rendelkezésre. Caracciola csak három kört 
futott. Minden körben perceket állt és állandóan a 
harmadik helyen feküdt. Widengren, a másik Mer-
cedes-vezető, 37:24.8-as idejével a nap legjobb körét 
futotta, ami egészen elsőrangú 80.172 km. sebesség-
nek felelt meg. Igen sok versenyző a síkos, havas 
pályán kifarolt és a magas amerikai kocsik közül 
több felborult. Caracciola legjobb köre 41:36.8 volt. 
Végeredményben 22 induló közül 9 fejezte be a ver-
senyt. Érdekes megemlíteni, hogy a verseny első négy 

helyezettje, valamint a hatodik és nyolcadik GAR-
GOYLE-MOBILOIL olajat használt. A kocsik ötven 
százaléka DUNLOP-pneumatikkal volt felszerelve és 
CHAMPION-gyujtógyertyával futott, ami úgylát-
szik az amerikai kocsik számára az egyetlen üdvözítő. 

A részletes eredmény a következő: Távolság 8 
kör, 400 km. 1. Kari Ebb (AUBURN-SPORT), 
5:28:52.9. Sebesség: 70.126 km. 2. Johann Ramsey 
(Chrysler-Imperial), 5:41:52.8. Sebesség: 67.491 km. 
3. Clemens Bergström (Chrysler), 5:48:25.2. Sebes-
ség: 66.139. 4. Harry Larsson (FORD), 5:53:10. 
5. Anders Olsson (Chrysler), 6:01:53.8. 6. Olle 
Grönkvist (Otin-Special), 6:26:57.8. 7. K. Hansen 
(Bugatti), 6:33:00. 8. Folke Hjem (Chevrolet), 
6:43:40.5. 9. Wistedt (Chevrolet), 6:50:40.5. Leg-
gyorsabb kör: Widengren (Mercedes-Benz), 37:24.8. 
Sebesség: 80.172 km. 

Jung: Kraftfahrzeugtechnik 
und Reparaturpraxis. 

Nincsen a technikának még olyan ága, amely 
annyira közel állana a mindennapi élethez, mint 
éppen az automobiltechnika. Ha az automobil elter-
jedése olyan mértékben folytatódik, mint ahogyan az 
az utolsó 5 évben megfigyelhető volt, akkor egy év-
tizeden belül nem lesz család, amelynek ne volna gép-
kocsija és a vasutak hatalmas, sőt némely szempont-
ból legyőzhetetlen versenytársra fognak találni a 
gépjárművekben. Az automobil és motorkerékpár 
rohamos elterjedése, — amelyet csak átmenetileg 
akadályozhat egy-egy rossz gazdasági konjunktura — 
szükségessé teszi azonban, hogy mindazok, akik 
valamelyes vonatkozásban állanak a gépjárművekkel, 
alaposan ismerjék annak szerkezetét, kezelését, illetve 
karbantartását, mert enélkül, ha nem is lenne lehetet-
len a gépjármű üzeme, a tájékozatlanságból fakadó 
helytelen kezelés mindenesetre költségesebbé és 
kevésbé üzembiztossá tenné azt, mint megfelelő hozzá-
értés esetén. Bizonyos fokú szakértelemre tehát nem-
csak a mindenkori gépjármű tulajdonosának lesz 
szüksége, hanem, mint emiitettük, mindazoknak, akik 
a gépjárművekkel valamelyes vonatkozásban össze-
köttetésbe kerülnek. így elsősorban az automobil- és 
motorkerékpár-javítóműhelyeknek, az egyes alkat-
részeket előállító cégeknek, az autótechnikusoknak 
stb. Az automobil- és motorkerékpár-technika roha-
mos fejlődése azonban igen megnehezíti egy átfogó, 
általános tájékozottságot biztosító szakértelem meg-

t t ^ B S — — i M i i n i a M n T m n — t — r — n r i M 

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 
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szerzését. A néhány nap alatt előkészítő soffőrisko-
láknak nem feladatuk, hogy komoly, alapos tudást, 
megfelelő elméleti és gyakorlati szakképzettséget 
adjanak növendékeiknek, mert hiszen jóformán 
egyedüli céljuk a növendékek sikeres levizsgáztatása 
a hatósági vizsgán. Marad végül a könyv. Az auto-
mobiltechnikával foglalkozó szakkönyveknek volt 
azonban több nagy közös hibájuk. Ezek között a leg-
jellemzőbbek: vagy túlságosan elméletiek voltak, 
komplikált képletekkel és levezetésekkel teltek, vagy 
túlságosan népszerűek, semmi súlyt sem fektetve az 
egyes szerkezeti részek átértéséhez feltétlenül szük-
séges működési elvek magyarázatára, vagy pedig 
szóval akarták elmondani azt, amit csakis megfelelő 
ábrákkal, képekkel, keresztmetszetekkel stb. lehetett 
volna világosan és nem mérnök számára is érthetően 
elmagyarázni. A közelmúltban kézhez vettünk egy 
szakkönyvet, amely a fentemlített hibák közül egyet 
sem mutat fel és ezért méltán tarthat igényt részle-
tesebb ismertetésre. Friedrich Jung mérnök szerkesz-
tette ezt az utóbbi évek folyamán megjelent leg-
nagyobbszerű autótechnikai munkát, mely két kötet-
ben összesen 1258 oldalon és számtalan szebbnél-szebb 
ábrán foglalkozik a modern autó- és motorkerékpár-
technika minden kérdésével és ágazatával. Már első 
megtekintésre feltűnik, hogy ezúttal egy német ala-
possággal és — mondhatnók — angol praktikusság-
gal megszerkesztett művel van dolgunk. 

Az első kötet, mely két részre oszlik, külön rész-
ben tárgyalja a gépkocsikat és a motorkerékpárokat. 
A második kötet (Kraft f ahrzeugtechnik und Repa-
raturpraxis) az automobil és motorkerékpár javítá-
sával és a műhelytechnikával foglalkozik. A könyv 
átlapozásánál szemünkbe ötlik a szerkesztő által a 
bevezetésben megadott elv felhasználása. A könyv 
legelsősorban a praxis számára Íródott, mindig és 
mindenütt a lényeget tartja szem előtt és nem merül 
el felesleges — az egyes gyári leírásokban amúgy is 
megtalálható — részletkérdések firtatásába. Meg-
fizethetetlen segítséget nyújtanak az érthetőség 
szempontjából a szebbnél-szebb illusztrációk, köny-
nyen áttekinthető diagrammok, keresztmetszetek és 
táblázatok, amelyek — és ez egyik legnagyobb előnye 
e műnek — kizárólag a legmodernebb gépkocsikra, 
illetve motorkerékpár-típusokra szorítkoznak, el-
tekintve, ahol a történeti fejlődés ismertetésének 
szükségessége teszi megokolttá a régebbi alaptípusok 
leírását. A könyv alaposságának jellemzésére elegendő 

felemlíteni a porlasztókról szóló fejezetet, ahol a 
porlasztó fejlődésének ismertetése mellett, a követ-
kező ma használatos porlasztó-típusok találnak le-
írást: Zenith különféle modelljei, Pallas különféle 
modelljei, Solex, Orkán, Sum, Mercedes, Maybach, 
Juhász, a különféle motorkerékpár-porlasztók, mint 
DKW, motorkerékpár Pallas stb. Mindamellett, — 
mint említettük — a könyv nem merül el a részletek-
ben, hanem csupán a működési elvre fekteti a fő-
súlyt, melyet világosan és a szakkönyvek némelyiké-
től megszokott nagyképűség minden nyoma nélkül 
magyaráz el olvasóinak. Külön fejezetet szentel töb-
bek között a könyv a lóerőmérésnek, részletesen fog-
lalkozik a benzintápláló-készülékekkel (a legújabb 
villamosszivattyúkkal egyetemben), az elsőkerék-
hajtással, a kormányművel és ezzel kapcsolatban a 
kerekek beállításával stb., mindenütt röviden ismer-
tetve az elvet és felsorakoztatva utána a legmoder-
nebb konstrukciókat. A motorkerékpárokról szóló 
rész teljesen egyenrangú a gépkocsikat tárgyalóval. 
Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a könyv 
ezen része különös gonddal foglalkozik az angol 
konstrukciókkal is, ismertetve pl. a duplavázas OEC 
kormányszerkezetét stb. A második kötet a maga-
nemében páratlan részletességgel és alapossággal 
foglalkozik a gépjárművek javításával, ismertetve az 
összes idevágó segédgépeket, mint precíziós mérő-
műszereket és szerszámokat, garázsfelszereléseket, 
műhelyek számára készülő edző- és kovácsoló beren-
dezéseket stb., valamint ezek kezelését. Különös hasz-
nát fogják venni a műhelytulajdonosok a precízen 
összeállított edzési, csavarmenet, különböző anyag-
próba stb. táblázatoknak, valamint az egyes alkat-
részek javítását magyarázó szebbnél-szebb illuszt-
rációknak. Ez az ideális kézikönyv, amelyre már 
régen volt szükség, amely érthető, világos stílusban, 
a lehető legnagyobb alapossággal és legszebb ábrákkal 
foglalkozik az automobilok és motorkerékpárok javí-
tásával, megismertetve az olvasót a „generáljavítás" 
sokaknak hömályos fogalma alá rejtőző titkokkal és 
a karbantartás minden csinjával-binjával. Hasznát 
fogja venni ennek az intelligens autótulajdonos is, 
aki nem sajnálva egy kis időt, bizony sok pénzt fog 
megtakarítani azzal, ha egy műhely által adott ár-
ajánlatot annak érdeme szerint fog tudni elbírálni 
és nem fog megeshetni az a ma még — sajnos — igen 
gyakori eset, hogy bagatell-javításokért aránytalanul 
nagy pénzt kérjen el egy-egy lelkiismeretlen javító. 
Másrészt a korral haladni kivánó autótechnikus és 
műhelytulajdonos fog megbecsülhetetlen kézikönyvre 
szert tenni az új Jung-féle szakkönyv által, fogalmat 
alkotva magának arról, hogy mit produkál a javító-
műhelyek terén, a bizony itt évekkel előttünk járó 
Nyugat. 

Mindent összevéve, az új Jung-féle szakkönyv-
ben rendkívül értékes, pompájún kiállított szakmun-
kát ismertünk meg, amely autótulajdonosok éa 
műhelytulajdonosok számára egyenesen nélkülöz-
hetetlen, az automobilizmus iránt érdeklődőknek 
pedig világos és érthető stílusánál és illusztrációinak 
páratlan gazdagságánál fogva élvezetes és módfelett 
tanulságos olvasmányt fog nyújtani. A tökéletes 
nyomdatechnikai kiállítás a cég képességeit dicséri. 
A könyv C. A. Weller Verlag kiadásában jelent 
meg. 
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Hudapesten ma még léiexő 
sszemélyautomobilképviseleiek. 

O S Z T R Á K : 

AUSTRO-DAIMLER 
STEYR 
GRÁF <& STIFT 

F R A N C I A : 

BUGATTI 
CITROEN 
DERBY 
RENAULT 
SIZAIRE 
DELAGE 

A N G O L : 

MORRIS 
SUNBEAM 
TRIUMPH 
SINGER 

C S E H : 
SKODA-LAURIN 

N É M E T : 
ADLER 
B M W 
D K W 
MERCEDES-BENZ 
MAYBACH 
WANDERER 

O L A S Z : 
LANCIA 
FIAT 
0 M 

ALFA-ROMEO 

B E L G A : 
MINERVA 

A M E R I K A : 

DE SOTO 
STUDEBAKER 
CHRYSLER 
ESSEX 
HUDSON 
GRAHAM-PAIGE 
PACKARD 
NASH 
FORD 

< CHEVROLET 
STUTZ 
BUICK 
LA SALLE 
CADILLAC 

M A G Y A R : 
MAGOSIX 
W M 
TÁTRA 

Austro-Daimler-Puchművek Rt., VI. Liszt Ferenc tér 9. 
Austro-Daimler-Puchművek Rt., VI. Liszt Ferenc tér 9. 
Kinizsy Garage, IX. Kinizsy ucca 4. 

205-72. 
205-72. 
867-75. 

410-01. 
Z. 982-20, 67-52. 

Rózsahegyi István, IX. Vendel ucca 26. 
Gépkocsi Import Rt., VII. Nürnberg ucca 25/27. 
Székely Ferenc, VI. Podmaniczky ucca 17. 
Reimann Gyula, V. Vörösmarty tér 3. 838-16. 
Adorján János, IV. Apponyi tér 1. 855-91. 
Reimann Gyula, V. Vörösmarty tér 3. 838-16. 

John Fowler, V. Sólyom ucca 13. 183-20, 
Vajk Zoltán, VI. Hajós ucca 25. 171-20. 
Vajk Zoltán, VI. Hajós ucca 25. 171-20. 
Gellért Garage, I. Horgony ucca 4. 500-75. 

Auto-Skoda Rt., VI. Andrássy út 10. 208-14. 

Tichy Testvérek, VI. Liszt Ferenc tér 5. 189-03. 
Magaziner és Strausz gépj. keresk. társ., V. Balaton ucca 10. 151-84. 
Majláth Mihály, VI. gróf Zichy Jenő ucca 17. 296-22. 
Mercedes-Benz Automobil Rt., IV. Váci ucca 24. 868-24J 
Simó Sándor (Paragon Garage), I. Bicskei út 3/5/7. L. 582-20, 11-96. 
Adorján János, IV. Apponyi tér 1. 855-91. 

Dietl Hubert, V. Erzsébet tér. 811-67. 
Fiat Automobilok Magyar Eladási Rt., IV. Váci ucca 1. 828-48. 
Kellner Alfréd, VI. Andrássy út 2. 196-88. 
Urbán Alfréd és dr. Barna Frigyes, IV. Apponyi tér 1. 840-10. 

Angol-Magyar Bank Autó-Osztály, V. Vilmos császár út 28. 273-40. 

Angol-Magyar Bank Autó-Osztály, V. Vilmos császár út 28. 273-40. 
Angol-Magyar Bank Autó-Osztály, V. Vilmos császár út 28. 273-40. 
Kellner Alfréd, VI. Andrássy út 2. 196-88. 
Bárdi József, IV. Kossuth Lajos ucca 6. 872-51. 
Bárdi József, IV. Kossuth Lajos ucca 6. 872-51. 
Apart Automobil Rt., VI. Andrássy út 37. 136-28. 
Urbán Alfréd és dr. Barna Frigyes, IV. Apponyi tér 1. 840-10. 
Urbán Alfréd és dr. Barna Frigyes, IV. Apponyi tér 1. 840-10. 
Háhn Artúr, IV. Kossuth Lajos ucca 12. 898-86. 
General Automobilkereskedelmi Rt., V. Vörösmarty tér 4. 812-48. 
General Automobilkereskedelmi Rt., V. Vörösmarty tér 4. 812-48. 
Imperial Autókereskedelmi Rt., V. Vörösmarty tér 1. 818-60. 
Imperial Autókereskedelmi Rt., V. Vörösmarty tér 1. 818-60. 
Imperial Autókereskedelmi Rt., V. Vörösmarty tér 1. 818-60. 

Magyar Általános Gépgyár Rt., Mátyásföld. 455-79. 
Weiss Manfréd autóeladási központ, V. Lipót körút 12. 266-81. 
Unitas Automobil Ipar és Kereskedelmi Rt., V. Zápolya u. 13. 923-85. 
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Autoturisztika 
Svájc. Most, amidőn közeledik a nyár és min-

denki, aki egyáltalában gondolkodik azon, hogy a 
nyár folyamán egy-kéthetes autó- vagy motorkerék-
pártúrát tegyen, ha a viszonyok megengedik, állítja 
össze az útiterveket, ne feledkezzen meg Európa leg-
szebb országáról, Svájcról. Ma az autótúrista, ha már 
elhagyja az országát és messze túrát tesz az idegenbe, 
bizony látni szeretne valamit. Erre nincs ma a világ-
nak alkalmasabb területje, mint a természeti szép-
ségektől megáldott Svájc. A pompás fenyőillattól teli 
völgyek, szebbnél-szebb vízesésekkel, zúgó patakok-
kal, kies tavak, hófödte csúcsokkal körülvéve, töké-
letes autóutak, rend, nyugalom mindenütt. Ma Svájc-
ban kb. 40 útvonal vezet fel 2000 méteren felül, ahol 
olyan panoráma nyílik az automobilista számára, 
amit idehaza csak képekről ismer. A kényelem a 
lehető legnagyobb. Az ember a legegyszerűbb kis 
szállodában is úgy érzi magát, mint a legnagyobb 
hotelóriásban. Mindenütt tisztaság, csend és rend 
honol. El ne mulasszuk tehát, hogy ha már utunkat 
a külföld felé vesszük, Svájcot megtekinteni. 

Motorcsónakázás 
A Magyar Motorcsónak Club március 4-én tar-

totta tisztújító közgyűlését a Magyar Mérnök- és 
Építészegyletben. A közgyűlésen több, mint 50 tag 
jelent meg. A gyűlés szenzációja az volt, hogy Szelnár 
Aladár dr. még csak a választmányba sem került be. 
Egyébként minden maradt a régiben. Nagymérték-
ben emeli az új club jövőbeli munkáját, hogy a 
KMAC motorcsónakosai „enblock" beléptek a Motor-
csónak Clubba. 

Már az ősz folyamán megírtuk, hogy dr. Fényes 
Kornél oki. gépészmérnök, a kiváló siklóhajóépítő 
specialista nagyobb stipendiumot kapott kísérletei 
folytatására. Fényes Kornél dr. egész télen át dolgo-
zott és a tavaszra minden valószínűség szerint olyan 
új és gyors modellekkel fog megjelenni a Dunán, 
amelyek sebesség tekintetében minden várakozást 
felülmúlnak. Fenyves dr. minden ambíciója, hogy 
jobb és gyorsabb siklóhajótesteket építsen, mint az 
amerikaiak és az angolok, őszinte szívből kívánjuk 
ezt neki és reméljük, hogy minden terve nemsokára 
valóra fog válni. 

Gyöngy Pál, aki az elmúlt esztendőben 350 kcm. 
Johnson-motorjávai a Dunán respektábilis eredményt 
ért el, április 4-én egy 32 HP nagy Johnson-motorral 
szerelt túrasiklótesten megkísérli a Budapest—Wien 
és vissza, eddig elért legjobb eredmény megjavítását. 
Gyöngy Pál váltott vezetéssel, Kálmán Mihálylyal 
indul, aki a mult évi Magyar Motorcsónak Club ver-
senyén szintén győzött egy kategóriában. Gyöngy és 
Kálmán április 4-én reggel 4 órakor startolnak Buda-
pestről a Neptun Evezős Egylet házából. Miután 170 
literes üzemanyagtartánnyal mennek, az utat Wienbe 
utántöltés nélkül eszközölhetik. Gyöngy Pál az oda-
vissza utat 14 óra alatt akarja megtenni. Az oszt-
rákok által felállított rekord Wien—Budapest távra, 
jóval több ennél. 

HÍREK 
Nagy József annak közlésére kér fel bennünket, 

hogy a nála kapható CITROEN-alkatrészek 50 száza-
lékban a gyártól származnak, mig a többi a legmeg-
bízhatóbb cégek gyártmánya és ezekért cége 1 évi 
garanciát vállal. 

Az európai motorkerékpár hegyibajnokság futa-
mai a következőkben nyertek megállapítást: Május 
17. Rabassada hegyiverseny, Spanyolország. Május 
31. Zbraslaw-Jiloviste hegyiverseny, C. S.R. Július 
26. Freiburgi hegyiverseny, Németország. Aug. 23. 
Bernina hegyiverseny, Svájc. Aug. 30. Mont Ventoux 
hegyiverseny, Franciaország, Szept. 13. Semmering 
hegyiverseny, Ausztria. Szept. 20. Hármashatárhegy, 
Magyaroszág. Okt. 4. Campio de Fiori hegyiverseny, 
Olaszország. 

Elektromágneses úttisztítás Amerikában. Az 
Amerikai hatóságok valóban gondját viselik az auto-
mobilizmusnak. Vájjon kinek jutna eszébe nálunk, 
hogy a szegeket az utakról eltávolítsa? Az Egyesült 
Államokban, Uj-Mexikóban, a hatóságok egy elektro-
mágneses szeggyüjtőt állítottak be forgalomba. Ez 
teherkocsira szerelt dynamóból áll, ahol a dynamót 
a sebességváltóról hajtják meg és amely a kocsi alatt 
levő széles vasgerendát tartósan és állandóan mágne-
sezi. A mágneses vasgerenda útközben az úttesten 
fekvő összes vasdarabokat magához rántja és így 
szegdefektmentessé teszi az országutakat. Ezt nálunk 
is meg lehetne csinálni. 

A Ford Motor Comp. Brailában (Románia) egy 
szerelőtelepet létesít. Az idevonatkozó szerződések le-
zárattak. A román kormány vámmentességet bizto-
sított a felhasználandó alkatrészekre. Románia ezzel, 
— bár áldozatot is hozott — egy nagy lépést tett 
előre az ország motorizálása érdekében. 

Nemrég három francia Laffly (Diesel-motoros) 
teherautó indult útnak, hogy a Saharán keresztül 
menjen. A kocsik 10 nap alatt tették meg a 3500 
km-es utat Algírból a Niger melletti Gaoba, anélkül, 
hogy üzemanyagot vettek volna fel. Minden kocsi a 
szükséges üzemanyagon kívül, 3 tonna terhet vitt 
magával. 

Németország Nagy Díját 1931-re a Nürburg 
Ringen futják július 19-én. A versenyre nevezhetnek 
a nemzetközi sportszabályzat szerinti összes jár-
művek. A versenyt két csoportban futják, az 1100 
kcm-nél elválasztva. A nagyobb kategóriák 500 km, 
a kisebb kategóriák 425 km. távot futnak meg és így 
mindkét csoport kb. egy idő alatt futja le a versenyt. 
A nagy érdeklődést keltő versenyre jelentős tisztelet-
és pénzdíjakat tűzött ki a rendezőbizottság. 

A berlini Avus-pálya jelentékenyen leszállította 
a használati díjakat. így autók számára egy egyszeri 
menet 1 márka, havi-bérlet 29 és évi-bérlet 290 
márka. Motorkerékpárok számára ugyanezek 0.60— 
13.50—135 márkát tesznek ki. 

Felelős szerkesztő és leiadó: DÉVÁN ISTVÁN. 

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

Közlekedési nyomda (Pless Gy.) Budapest, V., Visegrádi-u. t. 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 

Minden cé l r a 

Minden 
n a g y s á g b a n 

M i n d e n n e m ű 
karosszériával 

FIAT Automobilok Magyar Eladási Rí. 
Budapest, IV., Váci ucca 1. Telefon: 828-48 

Eredeti alkatrészek kizárólag nálunk kapbatókl -4^ Óvakodjunk az utánzatoktól! 

LODGE LODGE 
Gyújtógyertya jó! Gyertya nagyon jó! 

Járjon John Bull gumin! 

Vásároljon Birónál! 
Motor- és egyéb alkatrészek a legolcsóbb árban! 

BIRÓ JENŐ 
alkatrész- és pneumatik-raktára, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 2. 

LODGE LODGE 
Gyertya a legjobb! Gyertyát használ minden motoros ! 



MÉRAY 

MERAY 350 

Kényelmes! Üzembiztos! Elpusztilhalatlan ! 

Magyar utakra c$ak Mérayí! 

Ma már senkisem gondolkodik azon, 
hogy milyen motort vásá-

roljon, mert megjeleni 
az uj 330 Kcm. 

MÉRAY. 

Mindenki könnyen megveheti e lőnyös részletre. 

MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T., BUDAPEST 
V., Z Á P O L Y A U C C A 1 5 - 1 7 T E L E F O N : 919 -21, 9 2 1 - 6 3 
Magyar Acélárugyár Részvénytársaság motoros jármüveinek gyári eladási központ ja 

A UTOMOBIL—MOTORSPORT—TURIZMUS 


