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DACÁRA AZ ÓRIÁSI 
konkurrenciának a 

Magyar Automobilbajnokság mindhárom 
kategóriájában az élen vannak 

f r 
WOLFNER LASZLO (STEYR) túrakocsin 141 km pom-

pás eredménnyel győz a TTAC 10 kilométeres sebességi versenyén 

WOLFNER ANDRÁS B Á R Ó ( S T E Y R - S P O R T ) ÚJ 
sportkocsi-rekorddal győz a G u g g e r h e g y i v e r s e n y e n 

s 
DELMAR WALTER ( S T E Y R ) dacára kompresszor 

nélküli kocsijának a versenykocsibajnokságban első he lyen áll 

Vegyen STEYR TYPE X H - ő t ! 

Ez a lengőtengelyes 6 hengeres 1*6 literes kitűnő 
átlagtartó, alacsony építésű kiskocsi csak 5% luxus-
adót fizet! A STEYR TYPE XII. a magyar utak 
igazi k i skocs i ja . O l c s ó ! Ü z e m b i z t o s ! S z é p ! 

I f l f l M i f I K M / t f l i V / m K K R t S K K D K l M I 

• K l f X H N I I Á I S l s á C 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 2 1 9 - 4 5 



1928 augusztus 12. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1 

Wien, 2 4 órás verseny 

A b s z o l ú t g y ő z t e s 
h o l t v e r s e n y b e n 

/MIKI 
T E A M D í J • 

I I I E L 
Mindenki, aki olcsó, megbízható, jó, 
stabil és szép motorkerékpárt akar, az 

A I I E I -t vásárol! 

K a p h a t ó : 

BAUER JÓZSEF Budapest, VII., Elemér-u. 41 

Szenzációs részletfize-
tési kedvezmény foly-
tán mindenki vehet ma 
már rendkívüli 
o l c s ó á r o n 

M olorkerékpárt 
Kérjen ajánlatot! 
Meg lesz lepve! 
Havi részlet 40—50 pengőtől 

• 

GILLET 
SAROLÉA 
MOTO GUZZI 
WINDHOFF 
• 

• 
Vezérképviselet: 
PETRÁKOViTS TESTVÉREK 
Budapest, IV., Királyi Pál-utca 8 
Telefon: József 431-93 

l 
£ 
l 
l 
l l 
l 

BSA 
a világ legnagyobb megbízható-
sági triáljainak á l l a n d ó hőse. 
Az angol fegyvergyár Birmingham 
S M A L L A R M S preciz munkája. 
Vegyen egy kis fáradságot és 

nézze meg az 1928-as 

BSA 
m o d e l l e k e t . 

S o l o é s s i d e c a r t í p u s o k 
S i d e - v a l v e és o h v t i p u s o k 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Schmalcz József 
Budapest, VII., Dohány-utca 22. sz. 

Telefon: J. 425—68. 

Hiába tulajdonítanak egyes gépeknek 
fantasztikus sebességet, ismét bebizo-
nyult, hogy l e g g y o r s a b b a 

NORTON 
Dr. F E L E D Y P Á L 490 köbcm. ohc 

NORTON 
147.660 km. pompás átlagsebességgel 

C i l i 
a Magyar Túraút kilométerversenyén 

N O K T O N / 

1 U I > E R = I É S I 9 V I U I N I I E I I 

m o t o r k e r é k p á r o k 

W O L L E M A N N ÉS T Á R S A 
Budapest, VI., Andrássy-út 67. 
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RENAULT • MONASIX 

REIMAN, V., VÖRÖSMARTY-TÉR 3 

MAC II. FUTÁRVERSENYE 

az automobilok klasszikus erőpróbája. 

team-díj 
győztes a 

Hotchkiss 
csapat 

SchmalczJ ózsefné, 
dr. Pethes Antal 
és Schmalcz József 

Vezérképviselet: Schmalcz József 
Budapest, VII., Dohány-utca 22 

Telefonszám: József 425-68 

tXLHOM Ars 
p y A legjobb és 
^ lego lcsóbb 

k é t ü l é s e s k o c s i 

Motor: egyhenger 500 cctn. Kap-
csoló'. egytárcsás száraz. Sebesség-
váltómű : fogaskerék 3 sebesség 
előre, 1 hátra. Fék: 1 kézi-, 1 lábfék. 
Abroncsok: 27X31 /*" . Hűlés-. ther-
mosyphon vízhűtés, ventilátorral. 
Gyúitás: Bosch. Súlya: kb. 400 kg. 
Benzinfogyasztás: 100 km. után kb. 
4 liter. Gyorsasága: 60 km. óránként 

M a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t e : 

Lieo RT. Bpest, V., Alkotmány-u. 31 
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L e g j o b b a m e r i k a i p n e u a 

FISK 
Próbálja ki! Sohasem 
fogja megbánni. Tartós! 

Olcsó! 
D e t a i l á r u s í t á s : 

N A G Y J Ó Z S E F 
Budapest , Andrássy-út 34 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
Vili., óriás u. 15. Telefon: J. 303—45. Alapítva 1903 

Autóköpeny 19*80 P 
Autóhaube 4-50 P 
Szemvédő —'80 P 
Speciális motoros csizmacipőK különféle minőségben. 

M o t o r s a p k a , svájc i to rma , 
m inden sz inben 2-50 P 

A l lower 18— P 

H A A S S P O R T H Á Z 
BUDAPEST, VI . , A N D R A S S Y - Ú r 13. 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

: : G Y Ő R : ; B U D A P E S T 
Telelőnek 2U1, 2u:', 2W P A S A ™ 

3 É S 5 T O N N A H O R D K É P E S S É G * ) 

Teherautók A S j S i ^ Speciál-és 
Autóbuszok M w m ) Pótkocsik 
A magyar utaknak leg- w H f l H S r A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó Jobban megtelelő antö 

Szolid kivitel, gazdaságos Özem, elOnyOa árak ét leltételek. 
Alánlati telhlTáaok cégünkhöz elmzendök. KépTlaelettlnk nlne 

E M M A G 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

V E R S E N Y E K R E 
motorkerékpárok l e g g o n d o s a b b előkészítése. 

Precíziós motorkerékpárjavltások! 

Alkatrészek készítése * H e n g e r e k fúrása . 

LÖRINCZ BÉLA, VIII., CONTI-UTCA 28. 
Telefon : J. 410-17. 

Karosszériaüzem 
Duco-tényezés 

GIRICZ 
Budapest, V., Zápolya-utca 23-25 
Telefon: Lipót 902-83 

Serlegek és tiszteletdíjak dúsan felszerelt 
raktára. Sportkörökben országosan elis-

mert arany- és ezüstművesnél 

TOCH MANÓ 
Budapest, IV., Városház-utca 16. 

(Saját műhely) Egyesületek kedvezmény-
ben részesülnek. 

„ T E V E S 
dugattyúgyűrük.olailehúzógyű-
rűk, zsirzócsapszegek minden 
kivitelben. — Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. — 

Nyersszelepek, zsirzóprések. — Nagy raktár! 
„Kérj' n árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-körűt 27. Tel. 295-39 
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A M A C f u t á r v e r s e n y e 
bebizonyította a Magosix 

megbízhatóságát. MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
A T T A C 10 kilométeres 
sík sebességi versenye 
bebizonyitotta a Magosix 
gyorsaságát, munkabírá-

Magyar ember csak Magosix-et vásárol. sát és üzembiztosságát. 

Eladási központ: Budapest, IV., Váci-utca 1—3. 
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JMuiomobil-Moiorspori 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én és 25-én 

Feleifis szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 
Helyettes s z e r k e s z t i : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

Szerkesz tős ig és kiadóhivatal : 
Budapest, VI., Rózsa-u. 111 sz„ II. em. 

Te le fon : Automata 136 64. Hivatalos orak délelőtt 9—1-lf . 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 
Előfizetési dijak: 

Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 
Ausztr iába : évi 35 sllllng 

Jugoszláviába : évi 300 dinár 
CsehsziováKiába : évi 160 cseh Korona 

Románlába : évi 1200 lei 
A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatlk. 

•JIII'II11 ' IHH-"MHH"'I III >" 'MIM "U t N'"'!)!!''''!!!!!" UHU ""IMI l" MI f I •'"«11111" M J) I ' < t U11" U111 >'' M1111 *'«H H«l HI • 

Versenyeredmények 
A Spanyol Grand Prix 

Győztes: Chiron (Bugatti). Az amerikai Cryslerek 
ismét nagy vereséget szenvedtek. 

Július 29-én, vasárnap futották le a Lasarte Circuiten a 
Spanyol Grand Prix-t, mely ezúttal sportkocsik számára volt 
kiírva. A versenyben ismét starthoz állottak az európai fő-
képviselet által indított Chryslerek, valamint egy Auburn is, 
de mindannyian kénytelenek voltak meghajolni a sokkal gyor-
sabb európai kocsik előtt. A Bugatti-vezetőknek, Chironnak 
és Bourianonak, miután a versenyt hendikep formájában fu-
tották, a rendezőség most sem tudott annyi hátrányt adni, 
hogy az amerikaiakat be ne fogják. Az előnyök nélkül Chiron 
ideie a 259.715 km-re 2:02:43, Bourianoé 2:07:14 teendő, míg 
a Chrysler-vezető, de Vere 2:20:24, Stoffel 2:22:18-at futot-
tak. Az Auburn már az előfutamokban kiesett. Igen jó időt 
futott még Laly (Aries), aki 2:19:51 alatt ért célba. Vég-
eredményben: 1. Chiron (Bugatti) 2:25:00. 2. Bouriano 
(Bugatti) 2:30:14. 3. Delemer (EHP) 2:30:37. 4. Christian 
(Lombard) 2:35:43. 5. Laly (Aries) 2:35:51. 6. de Vere 
(Chrysler) 2:3ff:24. 7. Stoffel (Chrysler) 2:38:13. 

Európa motorkerékpár-nagydíja 
Gvőztesek: Lehmann (MOSER) — Panella (LADETTO) 
— ASHBY (OK—JAP) — Handley (MOTOSACOSCHE) 
350 és 500. — D. Eternod (SÜNBEAM) és Crabtree 

(EXCELSIOR—Jap.) 

— Suját kiküldött tudósítónktól. -— 

A Lac Lehman melletti Genéve tele idegennel. Angol, 
olasz, francia, belga, német, osztrák és svájci versenyzők 
és kísérőik százai. Csak magyar nem indul. Még késő éjjel 
is kint sétálunk a Genfi-tó mellett, ahol a habok ezer ki.* 
csillagot ringatnak az éjben. Az idő pompás, a pálya 
kitűnő állapotban van, az előkészítés nagyon jó. A kül- és 
belföldi lapok kiküldötteit a lehető legnagyobb udvarias-
sággal kezelik. A KMAC sokat tanulhatna a svájciaktól. 
Külön hatalmas pressetribün, mindennel ellátva, vastag 
programmok, a pálya teljes leírása, kitűnő körjelzés stb. 
A jelzés tökéletes, dacára, hogy a kör még kisebb a 
ma<ryar TT vonalánál. A versenyt 7 kategóriában bonyo-
lítják le. Ot szóló- és két sidecar-csoportban. A svájciak 

az 500 kem-en felüli csoport helyett, ami a multévi 
Európa Grand Prixen, a Nürburgringen megvolt, a kis 
125 kem kategóriát vették fel. Nézetünk szerint mind-
kettő helytelen. A nagy gépek lassúbbak az 500-asoknál, 
míg a kis 125 kem masináknak semmi gyakorlati hasz-
nuk nincs, ezért nem is foglalkozunk vele bővebben. A 
versenyek hőse feltétlenül az angol Handley volt, aki 
ezúttal Motosucoche-on állott starthoz, úgy a 350, mint az 
500-as kategóriában és csodálatosképpen mindkettőben 
győzött. Az angol Marchant által konstruált és tunin-
golt királytengelyes MAG-motorok fényesen megállották 
a helyüket és gyorsabbaknak bizonyultak az angol gépek-
nél. Az angol OK-Supréme Ashbyvel nyergében ismét biz-
tosított magának egy győzelmet, úgyszintén az olaszok is 
Panella révén. A kis 125 kem kategóriában, mely némileg 
haza volt írva, a svájci Moser-gyár jutott egy győzelem-
hez. Érdekesek voltak a sidecar-versenyek, ahol az ismert 
angol Crabtree (Excelsior Jap) és egy svájci Eternod 
győzött Sunbeam-en. A részletek a következők: 

125 kem 22 kör 204.600 km. Győztes: Lehman (Mo-
ser) ^:33:23. Sebesség: 80.340 km. 2. Brehm (Moser) 
2:34:04. 3. Tenni (GD) 2:34:05. 4. Gráf (Zehnder) 
2:40:23. 5. Liechti (Moser) 2 :42:46. A verseny az olasz 
Morini (Moto M), valamint a szintén olasz GD-vezető 
Tenni és a svájci Moser- és Zehnder-vezetők párharca 
volt. A startnál Morini elvágtat, de nagy iramát csak két 
körig bírja, ott feladja. Végül a svájci Lehmann biztosan 
nyer, míg a második helyért gyönyörű finist vívó Brehm 
és Tenni közül előbbi győz két méterrel. 

175 kem. 22 kör. 204.600 km. 1. Panella (Ladetto e 
Blatto) 2 :10:15. Átlagsebesség: 94.249 km. 2. Brussi 
(Benelli) 2 :10:24. 3. Sourdot (Monet-Goyon) 2:16:05. 
4. Geiss ( D K W ) 2:17:32. 5. Grandjean (Allegro) 
2:17:38. 10 induló, 5 befutó. Ez a kategória már sokkal 
érdekesebb volt, mert tulajdonképpen a francia Monet-
Goyon, a német DKW, az olaszok és a svájci Allegro kö-
zött igen érdekes versenyt ígért. Bár mindvégig mesés 
küzdelem volt, a két olasz az egész mezőnyt elintézte, 
úgyhogy sem Geiss, sem a franciák szóhoz sem jöttek. 
Sokat levont a verseny érdekességéből, hogy az angol 
Crabtree már az első körben kénytelen volt defektje 
miatt kiállani. 

250 kem. Távolság 32 kör. 297.600 km. 20 induló, 
10 beérkező. — 1. A^shby (OK Supreme-Jap) 2 :52:06. 
Átlagsebesség 103.753 km. 2. Porter (New-Gerrard) 
2:52:50. 3. Geisler (Guzzi) 2 :54:14. 4. Longmann (OK 
Supreme-Jap) 2:54:26. 5. Perrotin (Terrot) 3 :02:01. 6 
Cimatti (Guzzi) 3 :02:19. 7. Durand (Terrot) 3 :06:58. 8. 
Premoli (Guzzi) 3:09:42. 9. Zehnder (Zehnder) 3 :15:03. 
10. Wiedmer (Zehnder) 3 :16:25. 

Nagy robajjal startolt a 250-es kategória 20 résztvevője. 
A vezetést Barrow (Royal-Enfield) veszi magához. Már a 
második körben azonban kénytelen helyét átadni Fondu-nek 
(Le Mondiale), aki előnyét egy pokoli iramban egészen 
a nyolcadik körig tartja. Közben Crabtree (Excelsior) 
lassan, de biztosan feldolgozza magát és Longmanntól rzo-
rosan követve, végre magához ragadia a vezetést. Ekkor egy 
erős párharc kezdődik a két angol között. Crabtree sokáig 
megőrzi vezetőhelyét, míg a 17-ik körben a versenyt fel-
adni kénytelen. Közben véres küzdelem fejlődik ki Ashby 
(OK) és Porter (New Gerrard) között. A helyzet a tizenötö-
dik körben a következő: Crabtree (Excelsior). Longmann 
(OK), Ashby (OK), Porter (New Gerrard). Ezután kiválnak 
és mindinkább előnyt nyernek Ashby, Porter és Geisler, 
akik helyüket azután egészen a verseny végéig meg is 
t&rt j ák. 

350 kem. Táv: 43 kör. 399.900 km. 15 induló, 5 
beérkező. 1. Handley (Motosacoche) 3 :38:07. Átlav-
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sebesség: 109.757 km. 2. Guthrie (Norton) 3 :40 :14. 3. 
Martinelli (Motosacoche) 3 :44:48. 4. Himing (Zenith-
Jap) 3 :57:15. 5. Woods (Norton) 3 :58 :11. 

• A startnál Woods kiugrik és szédítő iramot kezd. 
Handley mindjárt a start után nyomába szegődik és árnyé-
kaként üldözi. Már az első kör végén Handley vezeti a me-
zőnyt. Mögötte futnak rövid időközökben Franconi (Moto-
sacoche), Craig, Simpson és Woods, mindannyian Nortonon. 
A negyedik körben az egész közönség nagy meglepetésére 
Handley messze 'hátul marad, míg a vezetést egészen a 
huszonnegyedik körig, ahol egy gumidefekt miatt kiállani 
kényszerült, Simpson ragadja magához. Miután Handley 
utolsóként befutott a depókhoz, gépén némi javításokat esz-
közölt, majd fantasztikus iramba kezd és fokozatosan 
nyomul fel. Az ötödik körben Simpson, Franconi és Marti-
nelli előtt vezet, míg tíz körrel később Dodson is a vezető 
csapathoz szegődik. A 15-ik körben kezdődnek a tankolások. 
A helyzet ennek következtében kissé zavaros. Nemsokára 
azonban ismét kialakul a verseny képe. Simpson még mindig 
vezet, mögötte Dodson, sarkában Woods. Negyedik helyen a 
fiatal, tehetséges versenyző, Davenport fekszik. Ekkor 
Franconi láncszakadása következtében kiáll. A huszadik kör-
ben még mindig ugyanaz a helyzet, kivéve Handleyt, aki 
ekkor már a negyedik helyen van. A 23-ik körben Handley 
bukik, de azonnal tovább megy és még ugyanebben a körben 
140 km-es átlagot fut ki. Ekkor megint változik a helyzet. 
Simpson helyett Dodson megy az élre, nyomon követve 
Woodstól és Handleytől. A huszonnyolcadik körben Handley 
147.540 km-es átlagot fut ki és továbbra is hajmeresztő 
iramot diktálva a 35-ik körben az élre kerül. Dodson bukott 
és a versenyt feladta. A 36-ik körben Woods egy remek sikló-
repülést produkál és a közönség viharos tapsa között vagy 
hetven métert csúszik nadrágján. Gépét azonban hamar 
rendbe hozza és tovább fut. Handley most már biztosan ve-
zet, a többiek is mind tartják a helyüket. A verseny most 
már változás nélkül ér véget. 

500 kem. Távolság 43 kör: 399.900 km. 31 induló, 5 
beérkező. 1. W. L. Handley (Motosacoche) 3 :19:03. 
Átlagsebesség: 120.542 km. 2. Nott (Rudge) 3 :24:01. 3. 
G. Walcker (Rudge) 3 :24:59. 4. Franconi (Sunbeam) 
3:27:48. 5. Runtsch (Douglas). 

Vasárnap július 29-én délután fél 3-kor startolt a 31-es 
mezőny. Az időjárás gyönyörű volt. A rekkenő hőséget egy 
friss nyugati szellő mérsékelte. A 9300 méter kerületű 
Meyrin circuitet a nézők ezrei lepték el, hogy tanúi legyenek 
ennek a grandiózus versenynek. A startnál nem kisebb nagy-
ságok jelentek meg, mint Woods, Craig, Guthrie (Norton), 
Handley Richárd (Motosacoche), Boetsch (Magnat-Debonl, 
Arcangeli, Dodson, Franconi, Edy Linser (Sunbeam), Wil-
liams, Bullus (Raleigh), Simpson (Norton). Nott, G. Wal-
cker (Rudge), Moretti, Fieschi (Guzzi). Guthrie ugrik el 
legiobban királytengelyes Nortonjával, míg legutolsónak a 
a francia Richárd megy el a starttól Motosacoche-jával. Már 
az első kört hatalmas iramban futják, úgyhogy Handley első 
köre 4:59 (Óraátlag: 111.960 km). Szorosan mögötte jön 
Woods. maid egy nagy csomóban a többi. A versenyzők olyan 
tempóban futnak el a tribünök előtti egyenesben, hogy alig 
lehet a startszámokat elolvasni. A második kör már változást 
hoz, amennyiben a vezetést Woods veszi át, akit Handley, 
majd jóval hátrább Tommy Spann (AJS) és Craig követnek. 

Az ezután következő csoportot az osztrák Runtsch (Douglas) 
és Linser (Sunbeam) vezetik. Különösen Runtsch tartja ma-
gát igen jól. A 6-ik körig Woods vezet, de itt Bullus egy hihe-
tetlen gyors kört fut ki Raleigh-gépén és egyszerre az élre 
kerül. Sajnos, csak három körön tudja tartani pozícióját, ott 
ismét Handley kerül az élre. Handley ezután a verseny vé-
géig megtartja vezető helyét. Richárd és Craig a 11-ik körben 
feladják. A 12-ik körben Handley 28 másodperccel vezet 
Dodson (Sunbeam) előtt, akit Spann, Walcker és Smith 
(Rudge) követnek. A 17-ik körben Handley előnye már 1:24. 
Mögötte a sorrend: Dodson, Smith, Walcker. Handley a mért 
repülő kilométerszakaszon a 19-ik körben 161.260 km. sebes-
séget ér el, mindazonáltal legjobb köre a második volt, ahol 
átlagsebessége meghaladta a 133 kilométert, ami az aránylag 
rövid körön kolosszális teljesítmény. A 20-ik körben Woods 
bukik és kénytelen kiállani. Ekkor a sorrend: Handley, Dod-
son, Smith, Walcker, Nott és Dom (Sarolea), majd Franconi. 
Itt adja fel a versenyt Bullus is, aki szintén bukott. Ekkor 
a fentieken kívül még Longmann, Ashby, Runtsch és a né-
met DKW-vezető, Stegmann van a versenyben. A 35-ik körben 
Dodson kénytelen feladni a versenyt. A 40-ik körben Long-
mann és Ashby is kiállanak. Handley a 43-ik körben, dacára, 
hogy bukik, 145.161 km átlagot ér el. A német Stegmann két 
körrel a befejezés előtt kénytelen feladni. A sok versenyfel-
adás oka a rendkívül gyors pálya. A circuit nem egyéb, mint 
egy háromszög, hosszú egyenesekkel és három hajtű-
kanyarral. 

Oldalkocsik. 350 kem, 600 kem és 1000 kem. Táv: 
16—19, illetve 22 kör, 148.800, 176.700, illetve 204.600 km. 

Látványosság szempontjából mindenesetre ez a 
verseny volt a legjobb. Az oldalkocsi,utas,ok ijesztő tor-
nája, a vezetők munkája, a fordulókban felejthetetlen lát-
ványt nyújtott. Elsőknek az ezres gépek indultak. A veze-
tést már az első körben Emil Frey ( A J W ) veszi magához. 
A második, harmadik és negyedik helyet Ámort (New-
Map), Tolber (Hardy) és Meyer (Brough-Superior) fog-
lalták el. Miután azonban a verseny folyamán Hinder és 
Tolber kivételével, akik a versenyt a limiten belül lefutni 
nem tudták, mindenki kiesett, helyezés egyáltalában 
nem volt. 

Érdekes küzdelmek voltak a 600 kem-ben. A vezetést 
egészen a 11-ik körig D'Eternod (Sunbeam) tartotta, 
amikor is tankolni volt kénytelen. Ezt az időt a Rudge-
vezető, Nott felhasználva, az élre nyomult és egészen az 
utolsó körig élen is maradt. Itt azonban defekt folytán a 
versenyből kiesett. Végül is D'Eternod vitte el a pálmát. 
Oldalkocsik 600 kem. Táv: 19 kör. 176.700 km. 1. D'Eter-
nod (Sunbeam) 1:50:07. 2. Stárkle (Scott) 1 :56:35. 3. 
Stuzzi (AJS) 2 :19:01. 

A 350 kem kategóriának mindössze négy indulója 
volt. Nehéz kiradelem árán végül is Crabtree gvőzött. A 
második körtől a tizenegyedikig vezetett, miközben több-
ször volt kénytelen helyét Pfister-nek (Royal Enfield) 
átadni. Hommaire (Monet-Govon) és Borsetti (Raleigh) 
már az első körökben feladták a versenyt. Eredmény a 
következő: Táv 16 kör. 148.8000 km. 1. Crabtree (Excel-
sior Jap) 1:43:29. 2. Pfister (Royal-Enfield) 1:50:33. 

„VULKÁN" GUMMIJAVlTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
= B U D A P E S T , R Ó Z S A - U T C A í>0. = 

• 
Magyarország legnagyobb autópneumatik-javító és regeneráló telepe. 

Állami és közüzemek állandó szállítója. 
V u l k á n c s a k B u d a p ' e s l e n ! 

A vidékeken gombamódra szaporodó „ V u l k á n " néven nyíló műhelyekhez semmi közünk I 
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San Sebastian Grand Príx 
I. Chiron (Bugatti), 2. Benoist (Bugatti) 

Július 25-én folyt le a Lasarte circuiten, a spanyol 
világfürdő, San Sebastian mellett az évad egyik legszebb 
versenye, mely ezidén a Bugattinak hozott teljes sikert. A 
verseny szenzációja, Róbert Benoist, a multévi Delage világ-
bajnok startja volt egy 2.3 literes Bugattin. Ezúttal a mult-
évi Materassi—Benoist párharc Chiron—Benoist személyé-
ben ismétlődött meg. Győzött Chiron 2 literes Bugattijával 
2 perc 27 másodperccel Benoist felett. Chiron ideje a 692.600 
kilométeres standardtávon 5:20:30, vagyis 15 másodperccel 
jobb, mint Benoist multévi pályarekordja (5:20:45). A leg-
gyorsabb kör, ezúttal egyben új körrekord, szintén Chiron 
nevéhez fűződik, aki úgy látszik, ma a leggyorsabb ember 
Európában. Ideje: 7:19, ami 141:990 km sebességnek felel 
meg. A verseny egyébként csak a vezetők küzdelme volt, 
amennyiben Benoist, Williams, Chiron, Divó, Zehender, Le-
houx. Lepori, Torres és Blancas, számszerint kilencen, mind 
Bugattin startoltak. 100 kilométernél Divó vezet Lehoux és 
Benoist előtt. Kétszáznál a helyzet ugyanaz. Háromszáznál 
Benoist megy az élre, Divó fékdefekt miatt feladja. Közben 
pár körön Zehender is vezet. 500 kilómétér után Chiron be-
fogja Benoist és erős párharc után mindjobban elhúzva, több 
mint 2 perccel győz. Végeredményben: 1. Chiron (Bugatti 2 
liter). Pneu: Dunlop. 5:20:30. Új rekord. Átlagsebesség: 
129.659 km. 2. Róbert Benoist (2.3 liter Bugatti). Pneu: 
Dunlop. 5:22:57. 3. Lehoux (Bugatti 2 liter). 5:32:36. 4. 
Zehender (Bugatti 1500). 5:42:25. 6. Blancas (Bugatti). 7. 
Torres (Bugatti). Divo és Lepori feladta. 

A Brookland 200 Mile 
Győztes: Malcolin Campbell (Delage) 

Július utolsó szombatján zajlott le a Junior Car Club 
rendezésében az évente megrendezendő Brookland 200 Mile. 
Ez egy sebességi verseny 200 mérföldre, vagyis 321.800 kilo-
méterre, 1.5 literes hengerűrtartalmú versenykocsik számára, 
A verseny szenzációja volt ezidén. hogy Campbell, aki eddig 
mindig csak Bugatti-színekben startolt, ezúttal a multévi hí-
res Delage-ok egyikén indult. Mondanunk sem kell, hogy 
á la Benőit, ő is fölényesen győzött. A 1.5 literes Delage-ról 
elmondhatjuk, hogy a legsikerültebb versenytípus volt, amit 
eddig készítettek. Benjafleld és Exston a 8 hengeres, 1.5 lite-
res Bugattikkal nem bírtákj követni Campbellt és kénytele-
nek voltak a második és harmadik helyekkel megelégedni. 
Az 1100 kem kategóriát az Amilcar, míg a kis 750-est termé-
szetesen az Austin vitte haza. A célba 16 kocsi futott be, 
ami igen szép eredmény. Végeredményben: 1. M. Campbell 
(Bugatti) 3:34:42. Átlagsebesség: 126.049 km. 2. Exston (Bu-
gatti) 2:46:00. Sebessége: 116.829 km. 3. K. Don (Lea-Francis). 
Sebessége: 110.908 km. Negyediknek Balls Amilearja futott 
be, akit Benjafleld (Bugatti) és T. E. Bose-Riehards (Bugatti) 
követtek. A 750 kem kategóriát H. C. Spero nyerte Austin-
nal, 96.429 km-es átlaggal. Érdekes megjegyezni, hogy úgy a 
Delage, valamint a másodiknak helyezett Bugatti, Bosch-
Tnágnessel volt felszerelve, KLG-gyertyát és Dunlop-pneuina-
tikot használt. Olajuk természetesen Castrol R. volt. A Delage 
Cozette-, míg a Bugattik Solex-karburátort használtak. 

4 24 órás Opelbahn-verseny 
Győztes: Klein—Lautenschláger ( D K W ) 

Július 15—16-án rendezték mi>g a már a múlt évben is 
kitűnően sikerült 24 órás motorkerékpárversenyt Rüssels-
heimben, az Opel-gyár saját, versenyekre is alkalmas próba-
pályáján. A versenyt a Frankfurter Motorradelub rendezte, 
mely alaposan ráfizetett a versenyre, mert a látogatottság 
egészen minimális volt. Az abszolút győzelmet a Klein— 
Lautenschláger DKW-pár szerezte meg kompresszoros, víz-
hűtéses gépével. Elejétől végig vezetve nyerték meg a ver-
senyt. Nagyon szépen szerepelt a D-Kad-csapat és az NSU, 
akik egészen normál, nem is felülvezérelt gépeken indultak. 
A BMW-vezetők sorozatos pneu- és gyertyadefektjeik foly-
tán maradtak le. A párisi Lismond, aki már a mult évben 
is egyedül futotta végig a 24 órát, most is megismételte 
bravúrját egy német Neander-gépen, de ezúttal egészen ki 

merülten futott a célba. A Stoek-gépen indult Hanny Köhler 
és társa defekt miatt mar az első félórában kénytelenek 
voltak feladni a versenyt. A részletek a kpvetkezők: 125 kem 
kategória: 1. Oriss—Burnecker (Windhoff) 1451.6 km, 2. Kast-
ner—Seemüller (Neander) 1298.7 km, 3. Teyke—Leistieker 
(Stock) 1216.8 km. — 350 kem: 1. Frentzen—Stolz (U. T.) 1917.6 
km, 2. Scháfer—Lang (Standard-MAG) 1850.1 km, 3. Wünne-
berg—Heldmayer (Dunelt) 1753.8 km, 4. Lismonde (Neander) 
1666.7 km. — 500 kem: 1. Klein—Lautenschlager (DKW) 2142 
km, 2. Seelos—Isslinger (D-Had) 1998.7 km, 3. Munk—Wiegand 
(BMW) 1992 km, 4. Glöckner—Schul (NSU) 1802.2 km, 5. 
Schmidt—Karrer (Horex) 1723.8 km. A győztes DKW csapat 
átlagsebessége: 89.225 km. 

Néhány szó az elsőkerék-
meghajtásról 

Tekintettel arra, hogy újabban mindig többet és többet 
halljuk említeni az elsökerékmeghajtásos kocsikat, nem lesz 
érdektelen néhány szóval megemlékeznünk a meghajtás e 
módjának a fejlődéséről. 

Egyes amerikai versenykocsik, — Miller és Duesenberg 
— már az 1927. évi Indianapolisi versenyre, a Marmon pedig 
az ideire elsőkerékmeghajtással építették kocsijaikat. Francia-
országban ilyen a Trakta sportkocsi, Angliában az Alois. 
Használati kocsiknál is mindig gyakrabban alkalmazzák egyes 
tervezők az elsőkerékmeghajtást. 

Ennek a mindjobban használatba kerülő meghajtási mód-
nak az előnyeit röviden el lehet mondani. Elesik mindenféle 
hátrafelé irányuló erőátvitel, ami lehetővé teszi egy alacso-
nyabb alváz építését, ezzel együtt a kocsi stabilitásának a 
növelését és a hátsó tengely rugózatlan súlyának a jelentős 
csökkenését, ami viszont a lengőtengely megoldások egyszerű-
sítésének a lehetőségét vonja maga után. Az egyik jelentős 
előnye még az is, hogy nagy mértékben megkönnyíti a kor-
mányzást. A hátsókerékmeghajtásnál a hajtóerő egyenesen 
előrehat és így a kormányzással ellentétben van, míg itt — 
mivel a meghajtó kereket kormányozzák, illetve fordítják el 
— a kormányzás alkalmával a hajtóerő a kormányzás irányá-
ban hat és így húzza a kocsit. 

Különös előnye mutatkozik az új rendszerű meghajtásnak 
rossz, hepehupás utákon. A dolgozó, tehát a kocsit húzó első 
kerekek az eléjük kerülő akadályokon valósággal átmásznak, 
míg a hátsókerékmeghajtásnál a dolgozó hátsókerekek az el-
sőket mechanikusan maguk előtt tolva, azok beleütköztek az 
akadályokba. Ha az ilyen kocsival valamely lépcsőn próbálunk 
felmenni, akkor azonnal látni fogjuk a különbséget. Az első 
esetben a kerekek egészen simán veszik a lépcsőt, míg -a má-
sodik esetben az első kerekek heves lökéssel felugrálnak. 

Annak, aki még nem szokott hozzá az ilyen kocsi kor-
mányzásához, első alkalommal mindenesetre nagyon különös 
lesz az. Míg a régi meghajtásnál a kormánykerék magától 
igyekezik visszatérni az egyenes helyzetbe — mivel az elfor-
dított első kerekek a kocsi mozgatási irányával ellentétben 
vannak, — addig az új meghajtásnál — mivel maguk az elfor-
dított kerekek húzzák a kocsit — ez nem áll fenn, hanem a 
vezetőnek a kocsi egyenes irányba való hozatalához ugyan-
annyi erőkifejtésre van szüksége, mint az attól való eltérí-
tésére. 

Az elsőkerékmeghajtás csak egy esetben hat kedvezőt-
lenül és pedig akkor, ha erősen emelkedő, sima úton a teher 
túlnyomó része a hátsó tengelyre helyeződik át és így a meg-
hajtó első kerekeknek a csúszása léphet fel. 

Az eddigi konstrukciók a megoldásnak két használható 
módját mutatták fel. Az elsőnél — és ez jobban bevált — a 
differenciál szilárdan van a vázba beépítve és a meghajtó erő 
két lengő hajtótengellyel lesz az egymástól függetlenül rugó-
zott, de egyszerre kormányozott kerekekre átvive. A máso-
diknál az első tengely egy normális hátsó tengelyhez hason-
lóan van kiképezve és csak kormányzó fejek lesznek a vé-
geire beépítve. Az erőátvitel egy kardántengellyel hátulról 
történik, ahol a kapcsolószekrény teljesen normálisan van el-
helyezve. Kár, hogy ezeknek a konstrukcióknak az alkalma-
zása nagyobb használati kocsiknál még most jelentős nehézsé-
gekbe ütközik és bár az ilyen meghajtású kocsik nagyon kelle-
mes járásúak lennének, mégis a meghajtás biztos kivitele 
csak nagyon költséges építési mód mellett lehetséges. 
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Budapest—Milánó—Nizza 
Mult számunkban megígértük olvasóinknak, hogy te-

kintettel a szeptember 9-én Milánó mellett Monzában le-
futásra kerülő Európa Grand Prix-re és annak érdekes-
ségére, összeállítunk egy olyan túrát, mely Monza érinté-
sével Nizzába, a Riviérára vezet, majd onnan vissza a 
francia Alpokon keresztül Svájcon és Ausztrián jönne 
vissza Budapestre. Ezután csaknem minden számunkban 
állítunk össze szép túrákat olvasóinknak, úgy hogy azok, 
akik lapunkat állandóan járatják vagy olvassák, a jövő 
nyárig válogathatnak és azután azt veszik elő, ami leg-
jobban megfelel a követelményeiknek. Célunk ezzel, hogy 
az automobilizmusnak szolgáljunk, és hogy olvasóink-
ban a földrajz és ezáltal a turisztika iránt a kedvet és 
érdeklődést felkeltsük. Némileg egoizmusunkat is kielé-
gítjük, amennyiben meg akarjuk takarítani azt az időt. 
amit túrák iránt érdeklődő olvasóinknak írott levelek 
vesznek el a drága időből. Ezután, ha valaki túrák iránt 
érdeklődik, utalni fogunk megjelent számaink egyikére, 
ahol részletesen talál meg az olvasó mindent. 

Jelen túránknál a főcél: Monza. Hogy azután, ha 
már ott vagyunk közel a tengerhez, lerándulunk-e, az 
már attól függ, van-e erre időnk. Az alanti utat kétnapi 
milánói tartózkodással és kétnapi Nizza—Monté Carlo-
megtekintéssel 12—15 nap alatt kényelmesen meg lehet 
tenni. Ajánlatos természetesen, ha többet akarunk látni 
és élvezni, valamelyet még pihenni és fürödni; úgy fel-
tétlenül szánjunk 3 hetet az útra. 

Utunk első része, a Budapest—Klagenfurt, megegye-
zik a 14-es számunkban közölt túrautunk első részével. 

Budapest — Székesfehérvár —Veszprém—Szentgott-
hárd—Grác 351.5 km. 

Gráz—Leoben — Judenburg — Klagenfurt össztávoi-
sága Budapesttől 566.0 km. Itt kezdjük meg a túra rész-
letezését.' 

km km 
KlaQenfurt (446 m) 566.0 
Pörtschach 14.0 580.0 
Veiden 7.8 587.8 
VVla"h (KOI m") 16.6 604 4 
Arnoldstein 20.8 624.8 
Osztrák—olasz határ 
Tarvis (Tarvisio') (751 ml 11.0 635.8 
Povtehba 23.3 659.1 
Űtelácazfts. JV>We1é ToT-

mezr*hsi. balfelé Osoppó-
ha ml 28.8 6«7 9 

OsnpdnTptt.0 9.1 697.0 
Űtp'lío'a'7^ TTrtinp fplé halra, 

St. Daniele felé jobbra. 
0°nr>r\n 4.2 701.9. 
St. Daniele 15.3 716.5 
Ütelágazás. Balfelé Udinébe, 

jóbbfelé a Tagliamento-
hídra 

A zárielben levő számok az illető város vagy kö 
tencerszínfeletti magasságát mutatiák méterekben. 

km km 
Tagliamento-híd 24.4 740.9 
Ütelágazás. Balfelé S. Vitó-

ba, egyenesen Casarsa 
felé 

Casarsa 5.1 746.0 
Pordenone 16.7 762.7 

Jegyzet. A fenti útszakaszon a következőkre legyen 
figyelmünk: Az út Klagenfurt—Pörtschach—Veldenbe a 
Wörthersee mellett visz. Igen szép. Arnoldsteintől Pon-
tebbáig hegyek között megyünk. Az olasz—osztrák front 
részei még ma is láthatók. Ajánlatos nem huzamosabb 
ideig megállani és fotografálni, mert kellemetlenségünk 
lehet az olaszokkal. St. Danielebe, ami egy hegyen fek-
szik, nem kell bemenni, hanem tőle jobbra elhajtani. A 
Tagliamentóig a falvak igen keskenyek és az út is kes-
keny. Nagyon óvatosan hajtsunk, mert minden pillanat-
ban megtörténhetik, hogy egy gyerek szalad a kocsink elé. 
A széles Tagliamento hídja igen érdekes. Olaszország-
ban jobboldalon hajtanak és balra előznek. 

km km 
Pordenone 762.7 
Sacile 11.0 773.7 
Conegliano 18.2 791.9 
Susegana, Piave-híd 
Spresiano 13.7 805.6 
Treviso 13.6 819.2 
Castelranca 26.6 845.8 
Cittadella 12.2 858.0 
Vicenza 23.1 881.1 
Tavernelle 8.1 889.2 
Villanova 20.5 909.7 
Verona 21.9 931.6 
Castelnuovo 18.3 949.9 
Desenzano 19.7 969.6 
Lonato 6.3 975.9 
Brescia 23.6 999.5 
Coccaglia 19.4 1018.9 
Chiari 5.4 1024.3 
Anteirnate 13.5 1037.8 
Mezzanica 8.5 1046.3 
TrevíVlio 10.0 1056.3 
Villa Fornaci 129 1A69.2 
Gorconzola 3.2 107^.4 
Milánó 19.6 1092.0 

Jeavzet,. A fenti szakasz telies ecészében síkon visz 
keresztül Kitűnő utak. emelt fordulók jellemzik. Meg-
tekintésre érdeme* a PiaveJhíd és a Conecliano—Su«e-
gana—Spresiano-szakasz, ahol a vilácháború maradvá-
nyai, a vasúti töltésbe vágott cementfedezékek még ki-
tűnően láthatók. Naevon szép Desenzano a Garda-tó déli 
csücskében. Ha időnk eniredi, meniünk fel északra a 
Garda-tó legszebb fürdőhelyére, Gardone Riviérába. 

SKODA, LAURIN & KLEMENT S K O D A - H I S P A N O - S U I Z A 
7/20 Ab 7/25 1. e. néjryheiiHeres. "zclepes motorral. 25,11)0 I. e. szelepes halbenueree. 

14/501 -sMküU C 7 F M F T VJCClC<\TK 
hathengeres M ^ / T l f * M j I H V ^ V x K j j . JL\. RÉSZVÉNY! ARS ASÁG 

Vezérképviselet : B U D A P E S T , V I . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Te le fon: Teréz 8 - 1 4 . 
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Kiváló, 
megbízható, 

mindenütt kapható! 

Iliin. Ül' 
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Monza Milánótól északra fekszik 15 kilométerre. A Milánó 
utáni útvonal a következő: 

km km 
Milánó (122 m) 1092.0 
Magenta 25.3 1117.3 
Novara 24.1 1138.7 
Verceili (130 m) 22.1 1160.8 
San Germano 14.5 1175.3 
Tronzano 5.9 1181.2 
Cigliano (237 m) 12.8 1194.0 
Rondissone 8.7 1202.7 
Chiavasso 10.3 1213.0 
Torino (239 mJ 23.8 1236.8 
Carignano 19.8 1256.6 
Carmagnola 8.7 1265.3 
Kacconigi (255 m J 10.4 1275.7 
Savigliano 14.2 1289.9 
Centailo 18.5 1308.4 
Cuneo (.33(3 m) 13.0 1321.4 
Borgo S. Dalmazzo (633 m) 8.1 1329.5 
Limone (1002 m) 18.6 1348.1 
Col di Tenda-alagút bejá-

rata (1316 m) 6.0 1354.1 
A Col di Tenda-alagút ki-

járata (1276 m) 3.5 1357.6 
Vievola (952 m) 4.0 1361.6 
Tenda (792 m) 5.0 1366.0 
S. Dalmazzo di Tenda (738 m) 4.0 1370.0 
Olasz—francia határ (528 m) 4.0 1374.0 
Fontán (448 m) 4.0 1378.0 
La Giabdola (289 m) 7.5 1385.7 
Col de Brouis (877 m) 9.0 1394.7 
Vámház (718 m) 3.5 1398.2 
Col de Pérus (658 m) 1.0 1399.2 
Sospel (344 m) 7.0 1406.2 
Col de St. Jean (643 m) 6.0 1412.2 
Fort du Barbonnet (807 m) 2.5 1414.7 
Escaréne (319 m) 10.0 1424.7 
Col de Nice (379 m) 1.5 1426.2 
Drap (109 m) 9.5 1435.7 
Nizza (10.0 m) 9.0 1444.7 
Jegyzet. Turinban feltétlenül megnézendő a világhírű 

Fiaí-automobilgyár. Az Alpok legdélibb részén, a Col di 
Tendán és a többi szebbnél-szebb kisebb hágón való át-
kelés gyönyörű. Pompás vidékek, déli növényzettel. 

Budapest—Nizza össztávolsága tehát 1444.7 km. 
A következő számunkban, augusztus 2ő-én térkép-

skiccel közöljük a túra teljes vonalát a visszaúttal együtt 
A visszatérést a francia Alpokon és Svájc déli részén ter-
vezzük. 

Hogyan íolyt le Lockhart 
halálos balesete 

Olvasóink előtt ismeretes Lockhartnak, a híres amerikai 
versenyzőnek tragikus sorsa, amely Stutz versenykocsiján a 
sebességi világrekord megdöntésének kísérlete alkalmával kö-
vetkezett be. Eddig hiányoztak a részletes tudósítások a re-
kordkísérlet lefolyásáról, amelyen Lockhart a halálba futott. 
Egy szakértőkből álló bizottság most rekonstruálta a szem-
tanuk vallomásai, fényképfelvételek, a kocsinak a homokban 
visszahagyott nyomai alapján teljes részletességgel a borzal-
mas szerencsétlenség lefolyását és így közvetve annak okait 
is. Az utóbbiakat — sajnos — csak egyes ismeretes momen-
tumokból való következtetéssel lehetett megállapítani, termé-
szetesen nem egész biztonsággal, mert a kocsi teljesen össze-
roncsolódott. Különösen érdekes a kocsi nyomainak a köve-
tése, amelyek világosan mutatják, hogy milyen hihetetlenül 
nagy ugrásokat tett, mielőtt teljesen szétroncsolódva meg-
állt. Először a jobb hátsó keréken keletkezett valami hiba, 
mert a kerék nyomai mindinkább szélesednek, mintha a ki-
lyukadt gumi a levegő lassú, egyenletes elvesztése folytán 
mind laposabb lett volna és így mind szélesebb nyomot ha-
gyott volna. Úgy látszik, hogy ekkor Lockhart erősen fékezett 
és ennek következtében a kerekei blokiroztak. Így, blokirozott 
kerekekkel rézsút csúszott most a kocsi körülbelül három kilo-
métert, addig, amíg — a nyomok szerint — valami levált 
vagy leugrott a kocsiról, valószínűleg a fékberendezés vala-
melyik része. A kocsi most felemelkedett a levegőbe és csak 
időnkint, egy-egy kerekével érintette a földet. A nézők úgy 
írják le ezt a pillanatot, mintha a kocsi oldalozva, valamit 
taposott volna a földön, mint „egy elefántnak az oldalozó 
nehézkes futása". Mechanikailag elképzelhető az ilyen moz-
gás, de csak akkor, ha a kocsi túlkönnyű a sebességéhez és 
az egyensúlya már meg van zavarva. Mindenesetre ehhez 
hasonló jelenséget eddig csak nagyon ritkán észleltek. Ebben 
a borzasztó, fékezhetetlen mozgásban körülbelül 350 méternyi 
utat tett meg a kocsi és így érkezett ahhoz a homokpadhoz, 
amelyet eddig a katasztrófa valódi okának tekintettek. Itt a 
levegőbe emelkedve, két óriási ugrást tett. Először egy 52 
métereset, amellyel eredeti helyzetétől 140 fokra elfordulva, 
éppen a cél közepébe esett és két oldalsó kerekével a homokot 
70 centiméternyire felszántotta. Innen egy teljes 45 méteres 
második ugrás következett, amelyből első kerekeire esett, a 
homokot még mélyebbre feltúrva, majd 18 métert ugrott és 
további 12 méteres gurulás után teljesen összeroncsolva, a 
hátán feküdve megállt. Az utolsó ugrás alatt repült ki Lock-
hart — természetesen már holtan — a kocsiból ós még 12 
méterrel távolabb ért földet, mint a kocsija. 

A fentieket gyönyörűen lehetett látni a közelmúlt napok-
ban a városligeti Tó-moziban. A felvételeket annak idején 
repülőgépről készítették és örökítették meg az utókornak. 

Mint utólag kiderült, Lockhart halálát, illetve bukását 
közvetlenül pneudefekt okozta az első jobbkeréken. Lockhart 
ugyanis legutolsó kísérletéig Firestone pneukat használt, 
amelyeket a világrekordkísérlethez speciálisan készítettek. 
Lockhart azonban legutolsó kísérlete alkalmával egy amerikai 
gyártól nagyobb pénzösszeget kapott, hogy annak gumiját 
használja. A pneucsere azután vesztét okozta. 

F O R D személy- és teherautomobílok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
Budapest, VII., Rákóczi-út 19. 

Telefon: József 460-38 és József 428-40 
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Személyautomobilstatisztika az 192S. év első felére 
Stcyr—Citroen—Nash — Fiat 

Az államrendőrség közlekedési osztálya a közel-
múlt napokban adta ki az 1928. év első két negyedéről 
szóló jelentést, mely az automobileladásokat tartal-
mazza. A statisztika szerint félév alatt 1203 darabbal 
emelkedett a személykocsi-állomány. Szép szám ez, de 
őszintén szólva még mindig elenyészően kevés és 
pregnáns bizonyítéka gyenge gazdasági helyzetünknek. 

A statisztikában az osztrák Steyr-gyár vezet, mely-
nek elismerten bevált Type Xll-jéből nem kevesebb, 
mint 98 darab került a magyar piacra. Utána sorrend-
ben a francia Citroen vívta ki magának a második he-
lyet 79 darabbal. Harmadik a kitűnő amerikai kiskocsik, 
a Nash-ek lettek 72 egységgel, míg a negyedik helyre a 
Fiat került 67 darabbal. A Fiat helye nem reális, mert 
ha az első negyedévet nézzük, ahol csupán 8 darabot 
helyeztek el a második negyed 59 kocsijával szemben, 
úgy azonnal látjuk, hogy valami nem volt rendjén. A 
baj ugyanis az volt, hogy mindenki az új 520-ast várta, 
a gyár pedig nem tudott szállítani. Most, hogy végre az 
új szállítmányok megérkeztek, a Fiat-eladások száma ia 
rohamosan emelkedik. Igen szép egységszámmal áll az 
ötödik helyen az amerikai Buick (65), amiről úgylátszik 
véglegesen elmondhatjuk 4 évi tapasztalat után, hogy 
bevált. Hatodik helyre a Ford került. Itt is hasonló a 
helyzet, mint a Fiat-nál. A Ford-ék is csak az utolsó 
hetekben kaptak kocsit a szenzációs új típusból. Hete-
dik helyre a Bárdi-cég által képviselt Hudson-Essex 
került 61 darabbal, míg a nyolcadik helyet általános 
örömre a magyar Magosix-ek foglalták le 60 eladott egy-
séggel, ami igen szép szám és élénk bizonyítéka a ma-
gyar MÁG-gyártmányok életrevalóságának. A kilence-
dik helyet ugyancsak General Motor-gyártmány, a 
Chevrolet foglalja le 57 darabbal, míg a tizedik helyen 
a multévihez képest nagy visszaesést mutató Chryslerek 
állanak 53 darabbal. Szép számmal szerepelnek még a 
német Mercedes-Benzek, melyek egy híján 40 darabot 
hoztak forgalomba. Hatalmasat ugrott a Whippet, mely 
az első negyedben eladott 6 kocsijával szemben a máso-
dik negyedben 23-at helyezett el. Ezek a nagyon olcsó 
és jó kiskocsik nagyon hamar el fognak terjedni nálunk. 
Csodálatos, hogy a szintén olcsó Opel milyen kevés 
kocsit tudott piacra hozni. Nagy feltűnést kelt, hogy a 

Daimler-képviselet aránylag igen drága kocsijaibol 
21-et tudott elhelyezni, ami élénk bizonyítéka az Austro-
Daimler kitűnőségének és jó hírnevének. Úgyszintén jó 
bizonyítvány a Packard-képviseletre, hogy ebből a 
drága amerikai kocsiból 13-at tudott a magyar piacon 
elhelyezni. Szép emelkedést mutatnak a Bugattik, ame-
lyekből az első negyed 1 kocsijával szemben a második 
negyedében 8 került piacra. Űgylátszik, közönségünk 
antipátiája kezd megszűnni a Bugattikkal szemben, 
amelyekről kezdik belátni, hogy nem is olyan nagy a 
fordulatszámuk és a túrizmusban is éppen olyan jól 
beválnak, mint a sebességi versenyeken. Itt adjuk az 
érdekes statisztikát, melyből a szemlélő igen érdekes 
tanulságot vonhat le magának. 

Személyautomobilforgalom az 1928. év I. felében jú-
lius 7-ig bezárólag: 

Gyártmány 

Steyr 
Citroen 
Nash 
Fiat 
Buick 
Ford 
Hudson-Essex 
Mág 
Chevrolet 
Chrysler 
Mercedes-Benz 
Minerva 
Whippet 
Peerles 
Studebaker 
Opel 
A.-Daimler 
Renault 
Ádler 
Lancia 
Mathis 
Packard 

HERMETIC 
W& a legtökéletesebb c s e p p f o l y ó s tömítőanyag 

s] m o t o r o k , t r a k t o r o k , p u m p á k részére stb. 
O l c s ó ! Időmegtakarító! Megbízható! 

n? s 

DENES ES FRIEDMANN R.-T. 
BUDAPEST, VI., D E S S E W F F Y - U T C A 29. S Z Á M 

T e l e f o n : 289-86. 144-71 

I. II. Összesen 
negyedévben 

27 71 98 
28 51 79 
27 45 72 

8 59 67 
14 51 65 
27 35 62 
25 36 61 
25 35 60 
16 41 57 
22 31 53 
13 26 39 
12 23 35 

6 23 29 
6 22 28 
8 19 27 

12 13 25 
8 13 21 
5 14 19 
1 13 14 
4 10 14 
2 11 13 
2 11 13 

Autóizzók és autóvilágitókellékek minden kocsihoz, minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Ileich .Miklósnál, VI., Vilmos császár-út 45. Telefon: T 144—72 és T 272—67. 
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Dodge 3 9 12 
Peugeot 2 10 12 
Weiss Manfréd — 11 11 
Willys Knight 6 5 11 
NSU 4 6 10 
Bugatti 1 8 9 
Hupmobile — 9 9 
Marmon 2 7 9 
Praga 3 6 9 
Velie 1 8 9 
Auburn 2 6 8 
Tatra 2 5 7 
Oakland — 7 7 
Laurin Klement 3 3 6 
Oldsmobile 4 2 6 
Talbot 3 3 6 
Bianchi 2 4 6 
Overland 2 4 6 
Amilcar 4 1 5 
Rolland 3 2 5 
Itala 3 2 5 
La Salle 3 2 5 
Donnet 3 2 5 
Jordán 3 2 5 
Morris 2 3 5 
OM 2 2 4 
Paige 1 3 4 
Chandler 1 3 4 
Gráf 2 4 
Cadillac 1 3 4 
S. A. R. A. — 4 4 
Chenard 1 2 3 
Pontiac 1 2 3 
Elcar 1 1 2 
Mercedes 1 1 2 
Wanderer 1 1 2 
Sizaire — 2 2 
Derby 1 1 2 
Hispano Suiza 1 1 2 
Morgan 1 2 
Holtchkiss — 2 2 
Reo — 2 2 
Alfa-Romeo 1 — 1 
Chiribiri I — 1 
Delage 1 — 1 
Octo 1 — 1 
Singer — 1 1 
Benjámin — 1 1 
Berliet — 1 1 
Benz — 1 1 
Rába — 1 1 
Hajdú — 1 1 
Ballot — 1 1 
Hanomag — 1 1 
Salmson 1 — 1 
F. A. S. T. 1 — 1 
Delaunay 1 — 1 
Ceirano 1 — 1 

Összesítés: • V § - v 
I. negyedév 

. . . \ 
382 

II. negyedév 821 

1203 

Hogy előz az orvosprofesszor úr 
Hogy intézi el a KMAC a hozzá érkezett feljelentéseket 

Hogy mi minden történik a magyar országutakon 
és hogy mi mindent lehet Magyarországon büntetlenül 
csinálni, arra jellemző az alanti eset. Egyik olvasónk, 
Akantisz János küldötte be nekünk ezt a példás cseme-
gét, ami nemcsak az egyetemi tanár, orvosprofesszor úr 
„autóvezetői felfogására", de a KMAC legfőbb fenn-
hatósági ténykedésére is élénk fényt vet. 

íme, itt közöljük Akantisz János beadványát a 
KMAC-hoz, mely az egész esetet elénk tárja. 

„Tisztelettel bátorkodom a klub vezetőségének tu-
domására hozni az alant következő esetet. Május hó 
28-án többek társaságában motorkiránduláson voltunk 
Aszódon. Hazafelé térve, d. u. kb. fél 6—6 óra tájban az 
Aszód—Máriabesnyői szakaszon, a kolostor előtt kb. 1 
kilométerre, solo motorkerékpárommal, melyen női hátsó-
utas is volt. előzni akartam a társaságunkban levő 
egyik oldalkocsis motorkerékpárt, mikor a hátam mögött 
autótülkölést hallok. Tekintve azonban, hogy magam 
is előzésben voltam, nem tudtam utat engedni a kocsi-
nak. Az előzés befejeztével azonban nyomban letértem 
az út közvetlen baloldalára, midőn a következő percben 
rémültem veszem észre, hogy egy autó szorosan, mintegy 
a kormányomat súrolva, mellém surran s midőn a ve-
zetőüléssel velem egyvonalba kerül, a vezető mellett 
ülő karjával vállamat erőteljesen megtaszítva, felborí-
tani igyekezett. Tekintve, hogy akkor mintegy 65—70 
km. sebességgel haladtam, valamint az út szélén levő 
homokbuckákat és kőrakásokat, az esetleges bukás úgy 
rám, mint utasomra nézve végzetes lehetett volna. Az 
első ijedtség után nyomban a kocsi rendszámát igyekez-
tem megállapítani s ez utasommal egybevágóan Bp. 26— 
052 volt. A kocsi üldözése, tekintve kisebb űrtartalmú 
gépemet, nem sikerült. 

Az eset, úgy vélem, megérdemli, hogy a t. vezetőség 
komolyan foglalkozzon az üggyel, nehogy a jövőben ha-
sonló esetek veszélyeztessék a túrázó motorosok életét 
és testi épségét. Ez ügyiben különben a rendőrségen is 
megtettem a feljelentést s az eddigi nyomozás megálla-
pította, hogy a kocsi tulajdonosa Manninger Vilmos 
egyetemi tanár s a soffőrnek a detektív előtt tett vallo-
mása szerint a tettes is ő volt." 

Szinte példátlan eset ez, amire még praxisunkban 
eddig példa nem volt. Talán a középkorban helyén lett 
volna, ha akkor már motocikli és automobil létezett 
volna. Nézzük azonban, mit felelt a fenti levélre a Ki-
rályi Magyar Automobil Club ősz sportbizottsági elnöke. 

„Válaszolva a Királyi Magyar Automobil Clubhoz 
június 1-én érkezett bejelentésére, vagyok bátor értesí-
teni, hogy a Bp. 26—052. rendszámú gépkocsi tulajdo-
nosa, Manninger Vilmos úr őméltósága, egyetemi tanár 
úr, akit nyilatkozattételre hívtunk fel. Június 26-án 
hozzánk érkezett nyilatkozata által az ügy ezidőszerint 
további lépéseket nem igényel, miután Nagyságod be-
jelentése szerint a rendőrségnél is tett feljelentést. Kér-
jük, hogy a rendőri eljárás eredményéről klubunkat 
értesíteni méltóztassék. Aláírás: Bláthy Ottó Titusz. 

Furcsa kis eset ez. Amikor az orvosprofesszor, 
akinek munkája az irgalmasságon alapszik, ilyen tettre 
ragadtatja el magát. Igazán kíváncsiak vagyunk, ho-
gyan intézi el az államrendőrség a fenti pikáns ügyet 
és milyen álláspontra fog a KMAC helyezkedni „őméltó-
ságával" szemben. 
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Uti benyomások Budapest—Grác között 
Budapest—Grás—Bruck a/d. Muhr. Nem is több, 

mint 500 km, de ha nyitott szemmel tesszük meg ezt a 
távot autón vagy motorkerékpáron, sok mindenféle érde-
kes dolgot tapasztalhatunk. Alkalmunk nyílik összehason-
lítani a magyar utakat az osztrákokkal, a magyar viszo-
nyokat az osztrák autósélettel. 

Budapest—Székesfehérvár—Veszprém. Ez a híres-
nevezetes balatoni műút. Az örökké javított és az örökké 
rossz. Kő- és. kavicstömegek az úton, kimosott, gödrös 
útrészletek, tökéletes jelzéstelenség, egynéhány stoppoló-
csendőr. Ez a Balaton-
hoz vezető egyik autó-
út. Székesfehérváron 
még mindig kísért az 
1.50 és 2 pengős vám. 
Igaz, hogy a városon 
keresztül vezető utat 
legalább megjavítot-
ták. Most már figyel-
münket nem kell az 
útra fordítani, most 
már teljes figyelmünk-
kel azon lehetünk, ho-
gyan találjuk meg azt 
az utat, mely a Vesz-
prém felé vezető or-
szágúthoz visz. Mi, 
akik sokszor jártunk 
erre, már ismerjük 
az útiekéseket. Egv 
,,REX"-kút mellett el, 
azután jobbra a kera-
miton, azután, ha egy 
gépjavítóüzem mellett 
vagyunk, akkor jól me-
gvüpk, majd letérni a 
jó útról, most balra 
visz egy roppant poros 
rossz út, ez az. ez a Ba-
latonhoz vezető „Autó-
strada". VeszDrém. Itt 
egv nagy újítással ta-
lálkozunk. Nincsen út-
vám. Nem találkozunk 
többé kedves ismerő-
seinkkel, az útvámsze-
dőkkel, akiket heten-
kénti balatoni lerucca-
násainkról oly jól1 is-
mertünk. Minden egyes 
alkalommal megkérdez-
tük őket, hogy mikor szüntetik meg már az útvámot. De 
sohasem tudtak erre felelni. És most vége. Nincs többé 
útvám, nincs többé vámos. Megkönnyebült szívvel haj-
tunk keresztül a városon. Pont négyszer lehet eltévedni, 
míg a Nagyvázsony—Tapolca felé vezető országutat el-
érjük. De mi ismerjük az utat. Minket ez nem bánt. 
A Királyi Magyar Automobil Clubot sem. Ez a fleqma-
tiktte testület, csodálatos* önállóságra szoktatja a magvar 
dutomobilistákat. Tessék csak megkeresni a városokból 
kivezető utat. Egy kis térképolvasd,% kérdezősködés, idö-
riaszteség, hamis információ nem számít. 

Veszprém és Nagyvázsony között meglepetésünkre 
nagyobbarányú útjavítás folyik. Egyszerre 3—4 henger 
is dolgozik az úton. melynek felületét vashordókból vett 
bitumennel, vagy ehhez hasonló kötőanyaggal voniák be. 
örömmel konstatáljuk, hogy itt, amennyire azt így át-
mentében meg lehet állapítani, alapos munka folyik. Az 
út, mely elkészült, valóban kifogástalan, széles, sima és 

pormentes. Ilyen útra volna szükségünk Budapest és a 
Balaton között. A szerpentin nincsen még valami kitűnő 
állapotban, de azután következő útrészletek sem valami 
túl jók. Sümeg festői várromját megpillantva, megpihe-
nünk kissé. Kellemetlen meglepetés. Sümegen építik az 
utat, a főútvonal elzárva és a várasból alig lehet kitalálni. 
Furcsán hangzik, de jó 20 percig bolyongtunk a sűrű por-
lepte utcákon, míg a lakosság magyarázatainak segítsé-
gével nagynehezen kitalálunk a Tűrje felé vezető útra. 
Társaságunk másik tagja közben eltévedt és csak jó idő 

múlva tért vissza a he-
lyes útra. Ezen az elvi-
selhetetlen állapoton is 
kelene valahogyan se-
gíteni. Legegyszerűbb 
volna kb. 50 cm-es nyi-
lakkal jelölni az út-
irányt, mely visszave-
zet az építés miatt le-
zárt főútvonalra. A 
nyilak elkészítése és el-
helyezése költséget alig 
jelent és mégis nagyon 
megkönnyítené a vá-
rosból való kijutást. A 
város lakosságának is 
lenne haszna ebből. A 
türelmetlen autósok és 
motorosok ugyanis nem 
száguldoznának keresz-
tül a városon, keresve 
a helyes utat és nem 
borítanák áthatlan sű-
rű porba egymást és a 
lakosságot. 

A Veszprém—Tapol-
ca közötti szakaszon 
benzinkúthiány van. 
Veszprémtől nem lát-
tunk kutat egészen 
Tapolcáig. Ez a 44.5 
kilométer nem nagy 
távolság, de Budapest 
és Székesfehérvár kö-
zött, ami 68 km, 3 kút 
is van, így tehát az 
ember szinte várja, 
hogy Nagyvázsonyban 
vagy Kanolcson benzin-
kútra talál. 

A benzinvállalatok 
helytelenül dolgoznak, ha úgy gondolkoznak, hogy csak a 
fővároshoz közel érdemes sűrűn kutakat felállítani. Ter-
mészetes, hogy Budapestről mindenki teli tankkal indul 
és így nem vesz, pl. a balatoni útról beszélve, már Vár-
palotán benzint. Ugyanez áll Pilisvörösvárra, a wieni 
országúton. Itt inkább azok vesznek, akiknek visszafelé 
jövet fogy el a benzinjük. Számítsuk ki nagyjából egy 
motorkerékpár vagy automobil akciórádiusát és állítsuk 
fel ott a benzinkutakat, ahol az véget ér. Tény, hogy van-
nak különböző nagyságú benzintartállyal felszerelt moto-
rosjárművek, de ott mindenki szívesen vesz benzint, ahol 
az tartályában már alaposan megfogyott. Tehát az is, 
akinek nagyobb tartálya van és annak már csak egyhar-
madában van benzin. Például igen helytelen állapot volt, 
mely talán még most is fennáll, hogy a Székesfehérvár— 
Polgárdi—Szabadbattyhyány—Lepsény — Kenese — Vö-
rösberény—Balatonalmádi, több mint 50 km-es útvonalon 
nem volt évekig benzinkút. Pedig sokan ezen az úton 
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mentek Füredre (illetve mentek, amíg a balatoni műút 
Lepsény—Vörösberény szakasza jó állapotban volt), mert 
ez az út sokkal szebb volt, mint a veszprémi. Ugyanis 
Lepsény utántól kezdődőleg jóformán Balaton—Kövesdig, 
vagy egészen a Balaton partján, vagy közel hozzá vezet. 
A benzinvállalatoknak foglalkozni kellene ezekkel a prob-
lémákkal, hogy a kútfelállítás lépést tudjon tartani az 
autótúrisztikával, melynek szerves kiegészítő részét keli, 
hogy képezze. 

Tűrje és Zalabér környékén jó, sőt helyenkint nagyon 
jó az út. Zalabér községben ismét elágazás. Jelzés sehol. 
Egy boltajtó előtt álló vöröshajú úrtól megkérdezzük, ke-
zünkkel megadva az útirányt, hogy jól megyünk-e Vas-
vár felé, mire ő nyugodtan integet, hogy igen. Csak jó 
pár kilométer után jövünk rá, poros és elég rossz ország-
úton, hogy eltévedtünk. Mint a szembenjövő parasztsze-
kerek utasaitól megtudjuk, Keszthely felé tartunk. Roha-
nunk vissza a községbe. Ideérve ismét kérdezősködés, 
majd nagynehezen megállapítjuk az útirányt. Körmend, 
majd Vasszentmihály. Letérünk a főútról, hogy a szent-
gotthárdi vámhivatalhoz érjünk. A vámkezelés simán 
megy, mind itt, mind a határon, ahol a magyar és az 
osztrák határőrök házikója közvetlenül egymás szom-
szédságában foglalnak helyet. Átkelünk a határon. Egész 
eddigi utunkon talán összesen öt autót és négy motor-
kerékpárt láttunk. Az autók közül három Ford és egy 
FIAT volt, mely utóbbi Budapestről indult. Az osztrák 
határon már ott a jele, hogy egy motorkerékpárt kedvelő 
országba lépünk be. Az egyébként igen udvarias és mun-
káját gyorsan végző osztrák vámtiszt megkérdi, hogy az 
útlevelek rendben vannak-e, egy borítékba teszi az oszt-
rák tryptyquet, amit azután azzal együtt kell a Heiligen-
kreuzben székelő másik osztrák határvizsgállóállomáson 
átadni. Ósrégi, szíjhajtásos Longstroke Puohja ott áll 
nekitámasztva a bódénak. Mint mondja, igen meg van 
eléeedve vele, kisebb utakra kiválóan alkalmas, csak a 
szíjhajtással van gyakran baj. de azért büszke a gépére. 
Tudja, hogy a Puch. az egy nemzeti márka és pártolia s 
hazai ipart. Csodálkozva, de minden irígvkedés nélkül 
nézi képeinket, megkérdve, hány kcm-esek, hova tartunk, 
stb. Heiligenkreuzben. mely a határtól alig nár km-nviro 
fekszik, nem" túlrövid, de annál kedélyesebb vizsgálat, 
mftlv főlej? a trvntyaup-ben mee-adott és az eredeti motor-
szám. illetve alvázszám megállapítására és összehasonlí-
tására vonatkozik. Ajánljuk a külföldre htazóknak. hoer 
állapítsák mee már otthon, hol van sréoükbe az alváz-, 
illetve motorszám beütve hogy azt ne kellien a határon 
a poros, olaios géneken keresgélni. Mi előre mecnéztük 
odahaza és így a határon nem kellett vele bajlódni. 

Fürstenfeld—Gleisdorf—Graz. Jó, de helyenkint kes-
keny utak, a vidék megváltozik, hűvös lehelletet terjesztő 
erdők mellett, majd festői völgyekben visz utunk. Az 
autóforgalom megnövekedik. A Ries-hegység helyenkint 
igen jelentékeny lejtőin már sok motorossal találkozunk. 
Benzint töltünk, közben megelőz egy 14 évesnek látszó 
kisfiú. Rövid nadrágban, hátizsákkal a hátán, 175 kcm-es 
Puchján száguld hazafelé. Mennél inkább közeledünk 
Gráchoz, annál inkább növekszik a forgalom. A belátha-
tatlan kanyarokból csak úgy röppennek elő a motorosok, 
feltűnően sok Puch, sokan két személlyel. Szabályosan 
hajtanak, de gyorsan és merészen. Az egyik fordulóból 
kilövő ohc. Velocette — elől a fiú, hátul a leány — úgy 
veszi a kanyart, mint a Motor Cycle-filmen Stanley 
Woods a Craig-ny-Baa-t. Autók közül igen sok a Tatra. 
Bátran állíthatjuk, hogy ez a kocsi az osztrák Ford. Ügy 
látszik, a kis léghűtéses kéthengeresek nagyon beválnak, 
mert előszeretettel használiák az osztrák országutakon, 
pedig az emelkedések néhol meghaladják a 17 százalékot. 
És mennél tovább megyünk a szépvidékű Ausztriába, 
annál inkább növekedik a forgalom. Autók, szóló- és oldal-
kocsis motorkerékpárok, gyorsteherkocsik és autóbuszok 
egymást követik. Ausztria automobilista szempontból 

fejlődik. Nagyon előttünk van. Szakítsuk itt félbe az út-
leírást és vonjunk rövid párhuzamot az osztrák és a ma-
gyar országút között automobilista szempontból. 

A magyarországi állapotokkal szemben Ausztriában 
az az érzése a motorkerékpárosnak és automobilistának, 
hogy törődnek vele. Az országút berendezkedése lassan 
átidomul. Már nem a szekér- é? a kocsiforgalom játssza a 
főszerepet, hanem a motoros járművek. Tökéletes pl. a 
benzinellátás. Míg nálunk aránylag igen kevés a kút, 
Ausztriában minden faluban találunk. Shell-, Everth-, 
Sphinx-, stb. benzinkutak mindenütt vannak, de ha nin-
csen is kút, hordóból lehet kapni. Ha már kevés a benzin 
a tartályunkban, nem kell megállani, hogy már jóelőre 
töltsünk. Itt leapadhat a benzinmennyiség a minimumig, 
bizonyos, hogy a legközelebbi faluban van benzinkút, 
ahol tölthetünk. Ugyanez vonatkozik az olajra. Minden 
nagyobb faluban találunk továbbá javítóműhelyt. Az át-
jelzést nem akarjuk újra részletezni. Erről már sokat 
írtunk lapunk hasábjain. Kitűnő. Mint újdonság, feltűnt 
egynémely községben az útjelzés. Nem kell kérdezősködni, 
hatalmas, az úton keresztbefeszített, vagy a város egyik 
terén elhelyezett táblák adják meg az irányt, hogy mi-
képen juthatunk ki a városból, illetve községből arra az 
útra, amelyre éppen igyekszünk. A tiszta és pormentes 
úttal rendelkező közégek előtt mindenütt tábla, mely a 
lassú hajtást ajánlja figyelmünkbe: Autó langsam — 
sonst Strafe! Egyik helyen a következő felírás: „Auspuff 
bitté sohliessen!" és a község végén: „Danke sehr!" Ez 
az udvarias felszólítás és a végén a köszönés határozottan 
üdítőleg hat. Az országút egyik elhagyott részén ott a 
tábla: „Verdorbener Weg'. (Elromlott út.) Vagyis, Hogy 
a mindeddig jó út hirtelen rossz lesz, tehát hajtsunk las-
san. Használható, praktikus figyelmeztetés. (Sajnos, leg-
többször hiányzik Ausztriában is.) A vasútátjárók egy-
szintben vannak az úttesttel Nem létezik, hogy mint ná-
lunk, olyant repüljön a kocsi, hogy a rugók vagy más al-
katrész eltörjön. Általában a bukkanó fogalma Ausztriá-
ban kiveszőiben van. Érdekes tanújele az automobil- és 
motorkerékpárforgalom növekedésének a hidak előtti je.-
zés. Egy híd előtt a következő felírás: Vigyázat, fahíd. 
Teherbírása 5 tonna. Teherautók 10, személyautók 15, 
motorkerékpárok 20 km-es sebességgel hajthatnak. És 
mindenütt megadva a sebesség és a teherbírás. Magas 
fokon áll Ausztriában, ami nálunk még csecsemőkorát 
éli, az országúti fegyelem. A parasztszekér, ha szabály-
talanul hajt, az első dudajelre áttér a szabályos oldalra. 
Az autók gyorsan, sőt néha vadul hajtanak, de a kisebb, 
gyengébb járművek is szinte önfeláldozóan térnek ki. 
Nem suhannak el 3 centiméternyire a szembejövőtői, 
még akkor sem, ha az egy motorkerékpáros, hanem egé-
szen az út szélére hajtanak. Előzésnél mindenki szépen 
enged előzni, akinek nincsen szándékában gyorsan menni. 
Az utak keskenyek, de szélükről legtöbbször hiányzanak 
a kőrakások, melyek a magyar utakon a kitérést és az 
előzést oly sokszor komolyan életveszélyessé teszik. Ideje 
volna már nálunk is a kőrakásokat nem az út szélére, 
hanem jóval beljebb, pl. az árok partjára hordani. Sok 
balesetet lehetne ezzel megakadályozni. 

Kivételt képeznek a kitérést illetőleg az autóbuszok, 
melyek szigorúan az út közepén maradnak. Egy helyen, 
mintha még hiányoznék a szükséges óvatosság. És ezek 
a szamárhátak. Megesett, hogy egy áttekinthetetlen sza-
márháton hajtottunk fel. Szokásunkhoz híven, elvettük a 
gázt és lassítva igyekeztünk teteje felé. Az út másik ol-
dalán egy megrekedt teherautó állott. Alig érünk a sza-
márhát tetejére, mikor hirtelen egymásután három mo-
torkerékpáros száguld velünk szemben 80 kilométer körű i 
tempóban, még hozzá a megrekedt teherautó miatt a sza-
bálytalan oldalon. Ha egyidőben érünk fel, telibe talál-
nak. De hál' Istennek, így nem lett semmi baj. 



1928 augusztus 12. 18 

rc- < ' 

M A G Y A R FIAT A U T O M O B I L R. T. 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 12 
T E L E F O N : A U T O M A T A 8 0 4 - 9 1 



17 

A 6-os De Vere által vezetett Chrysler sportkocsi, egyike azon Chryslereknek, amelyek az utóbbi hetek nagy 
versenyein starthoz állottak. Győzni ugyan egyszer sem győztek, mert az 1.5 literes Alfa-Rómeók a Belga 
Grand Prixben, a 2 literes Bugattik pedig San Sebasttanban és a Francia Sportkocsi Grand Prixben ugyan-

csak elverték rajtuk a port. 

A Junior Car Club által a Brooklandon rendezett 200 mérföldes sebességi verseny startja 1100 és 1500 keni 
kocsik számára. A versenyt a volt sebességi világrekorder Captain Malcolm Campbell nyerte 1.5 literes 

DELAGE-kocsiján, Eyston Bugatti ja ellen. 



20 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 augusztus 12. 

Rudolf Carraciola, az olasz származású német Merce- A Monthléryben rendezett francia női automobil-
des-Benz-vezető, aki július 15-én a Nürburgringen bajnokság győztese, Mss. Johnston Steyr Type XII. 
megnyerte a Német Sportkocsi Grand Prixet és le- kocsiján, 

győzte a Bugatti-versenyzoket. Jobbra Werner áll. 

A Német Sportkocsi Nagy Díj startja a Nürburgringen. Előtérben az 5 Mercedes-Benz és az 1 angol Bentley, 
mögöttük a 2 literes és a kisebb Bugattik. Háttérben a Nürburg várrom. 
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Nagy botrány a Királyi Magyar Automobil Clubban 
Nagy botrányról beszélnek ma Budapesten automo-

bilista körökben. A botrány a közelmúlt napokban pattant 
ki és élénken foglalkoztatja a Királyi Magyar Automobil 
Club igazgatóságát is, melynek azonban legtöbb tagja 
távol van Budapesttől. Távol van maga Andrássy Sándor 
gróf is, a puritánságáról ismert elnök és így határozat-
hozatalra eddig még nem került sor. Mi magunk talán 
elsíklanánk az ügy felett, hiszen egy klub intern, mond-
hatni magánügyéről van szó, ha a botrány főszereplője 
nem a KMAC utóbbi időben sokat emlegetett vezértit-
kára, dr. Szelnár Aladár lenne, aki tudvalevő, lapunk fő-
szerkesztőjét, valamint a Nemzeti Sport automobilrovatá-
nak vezetőjét sajtó útján elkövetett rágalmazás és becsü-
letsértés miatt közel egy fél éve bepörölte. Akkoriban 
nagy port vertek fel cikkeink, melyek pellengérre állítot-
ták a KMAC-ot és annak vezértitkárát, azzal vádolván 
meg őket, hogy nem az automobilizmus szent ügyét vise-
lik szívükön, hanem eltérve a klub alapítói által kitűzött 
céltól, üzleti Vállalkozást űznek a magyar automobilizmus-
ból, azt a szó szoros értelmében kisajátítják, amiben elől 
jár a klub vezértitkára, a magyar automobilizmus diktá-
tora, dr. Szelnár Aladár. Perünk azóta folyik és amilyen 
gyorsan közeledik a végtárgyalás ideje, éppen oly gyor-
san igazolódik be napról napra az igazságunk. Állítá-
sainkra a koronát a most kiderült nagy KMAC-botrány 
teszi, melyet az alábbiakban közlünk: 

A mult év őszén a magyar könyvpiacon egy vastag, 
keménykötésű, külsőleg szép, belsőleg gazdag tartalmú 
automobilista szakkönyv jelent meg. Dr. Szelnár Aladár: 
„Magyar Túrakönyv" címmel. A könyvnek, sainos, az 
ára olyan magas volt (35 pengő), hogy terjedése ezen 
oknál fogva nem igen látszott rózsásnak. A könvvet dr. 
Kemenes Oszkár adta ki, aki mint társszerkesztő is sze-
repelt. Dr. Szelnár Aladár, aki akkoriban még korlátlan 
úr volt a KMAC-ban és hatáskörét semminemű „gazda-
sági bizottság stb." nem nyirbálta mesr. kivitte az igazga-
tóságnál, hogy az általa szerkesztett Magyar Túrakön.vv-
ből a KMAC 1000 darabot átvesz, amit azután a tagok-
nak olcsóbb áron foenak tovább 
adni. Át is vett a klub már 300 
példányt 28 pengőjével, amiért a 
pénzt dr. Szelnár Aladár vette fel. 
azzal a természetes megbízatással, 
hogy azt a kiadónak átadja, mert 
hiszen az anvagi rész dr. Keme-
nes Oszkárt illette. Multak a na-
pok és dr. Kemenes Oszkár türel-
metlenkedni kezdett a többi 700 
Déldány átvételét illetőleg, ami la-
kásán finom kötésben hevert már 
hónaook óta. Többrendbeli magán-
levelére. amit a klub vezértitkárá-
hoz intézett, válasz nem jött. te-
hát hivatalos levélben hívta fel a 
KMAC-ot, hogy tegyen eleget vál-
lalt kötelezettségének. A levél be-
futott a KMAC-ba ugvanakkor, 
amikor dr. Szelnár Aladár Olasz-
országban üdült. Természetesen a 
levélből kiderült, hogy a könyve-
ket a KMAC 24 pengőért kanta 
dr. Kemenes Oszkártól. Mielőtt 
az ügy további bírálatába bocsát-
koztunk volna, a Nemzeti Sport 
automobilrovatának vezetőjével, 
Farkasházy Tiborral felkerestük 
VI., Bajza-utca 26. számú lakásán 
1928 augusztus 7-én, délután 3 
órakor dr. Kemenes Oszkárt, aki 
a legnagyobb szívélyességgel adta 

meg részünkre a szükséges felvilágosítást. Itt 
igen érdekes adatokat kaptunk, amelyek jellemzőek a 
helyzetre. Mindenekelőtt megtudtuk, hogy a túrakönyvből 
dr. Szelnár Aladár egy szót sem írt, még az „Előszót" 
sem. Minden tevékenysége abban merült ki, hogy a nevét 
adta a könyvhöz, amit a hirdetési ügynökök eléggé ki is 
használtak és összeköttetései révén megszerezte a hely-
ségnévtárt és kieszközölte, hogy a minisztérium körlevél 
útján kérte be minden község automobilizmust érintő 
adatait. 

Mindezekért dr. Kemenes Oszkár a bruttojövedelem 
10 százalékát biztosította dr. Szelnár Aladárnak. Egyessé-
get kötöttek az irányban is, hogy dr. Szelnár Aladár ki-
eszközli a KMAC-nál 1000 példány átvételét, ami meg is 
történt. Kemenes dr. 28 pengőért akarta adni a könyvek 
darabját, de Szelnár dr. a tárgyalások folyamán arról 
értesítette Kemenes dr.-t, hogy a KMAC csak 24 pengős 
árban veszi át a könyveket. Természetesen Kemenes dr. 
ebbe is belement, hiszen célja az volt, hogy hatalmas 
összegű pénzét, amit a vállalkozásba fektetett, behozza. 

Nemsokára meg is kapta a 300 darabért járó 7200 
pengőt, amiből a 10 százalékot, mii)t szerzői jutalékot, 
720 pengőt ki is fizette dr. Szelnár Aladárnak. Szelnár 
dr. ellenben a KMAC-tól nem 7200 pengőt, hanem 8400 
pengőt vett fel. A KMAC a könyveket ezután 20 pengős 
áron, tehát alapos veszteséggel adta tovább az altruista 
cél érdekében tagjainak. 

Hogy jogi szempontból mit követett el dr. Szelnár 
Aladár, azt mi ezúttal nem vitatjuk, azt minden jogász 
ember, de még a nem jogász ember is könnyen kitalálja. 
Reméliük azonban, hoery ezekután a KMAC puritánsá-
gukról ismert igazeratósáin tagjai, Haltenberger Samu 
vezérigazgató, Balázs Béla Hugó, Vermes Oszkár, Röck 
István és mások le fogiák vonni a konzekvenciát és tudni 
fogják, mit csináljanak. 

Szelnár dr. meggondolatlan cselekedete egyébként 
igen kellemetlen helvzetbe hozta dr. Kemenes Oszkárt, a 
könyv kiadóját. Tudvalévő ugyanis, hogy a kiadónak 

Képünk a London melletti Cristal Palece egyik fordulóját mutatja be, ahol 
az angolok miniatűr TT-versenyeket rendeznek. A vezető Jack Martin 

(Ariel), aki a versenyben fölényesen győzött. 
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minden eladott tétel után forgalmi adót kell fizetni. Ezt 
dr. Kemenes Oszkár az eladott 300 darab után a neki 
adott 7200 pengő eladási árnak megfelelően meg is tetta. 
Mi történik azonban, ha a forgalmi ellenőr úr be-
látogat a KMAC-ba és megnézi, fedi-e ez az összeg a 
valóságot? Mi történik akkor, ha meglátja, hogy a 
KMAC 8400 pengőért vette a 300 könyvet? Mi tudjuk, 
Dr. Kemenes Oszkár ellen adócsalás miatt megindul a 
vizsgálat és jó, ha azonnal le nem tartóztatják. 

A fentiekhez további kommentárokat nem fíízunK, 

Azt hiszem, a fenti tények világosak, világosabbak, mint 
a nap. Bár soha sem voltunk barátai annak, ha magyar 
magyar ellen küzd ebben a szegény országban, jelen eset-
ben mindig felemelt fővel állunk, mert nem mi kezdtük. 
Minket a magyar automobilizmus szent ügye és hazánk 
előbbrevitele vezet. Mi leszünk a legboldogabbak, ha ezen-
túl csak jót és szépet írhatunk a Királyi Magyar Auto-
mobil Clubról. 

Déván István. 

Hatalmas barátja akadt a motorkerékpársportnak. Sir Ofori Atta nyugat-afrikai törzsfő az ARIEL-gyárban 
tett látogatása, alkalmából annyira megkedvelte ezeket a remek paripákat, hogy minden méltóságra és tradí-
cióra való tekintet nélkül azonnal rendelt is egyet magának. Képünk a törzsfőt mutatja festői fejedelmi ru-

hájában új udvari fogatán. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VIB| 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Douglas kéthengeres 596 kem motorral meghajtott légcsavaros siklócsónakok a Themsén. 

Egy kéthengeres Johnson „Giant" 60 kilométeres sebességben. 
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Veszélyt jelző háromszögek 
Minden kiderül az ég alatt. Most az is kiderült, miért 

csináltatott a KMAC fehér útjelző háromszögeket, holott 
a külföldön csaknem mindenütt a most alant bemutatott 
jelzések állanak fenn. Az 1926 májusában hozott egyez-
mény, amit az Alliance Internatiole de Tourisme készí-
tett, úgy szólt,- hogy a forduló, bukkanó, útkeresztezés, 
sorompó és nem őrzött vasútkeresztezéseknél felállítan-

Űtkeresztezés. Sorompó. 

dók jelzések. Ezek nagy fehér tömött háromszöglapok, 
fekete rajzzal. Ott azonban, ahol az atmoszférikus viszo-
nyok ezek felállítását nem engednék meg. ott elegendő az 
egyszerű háromszög. Hogy mennyiben nem engedik meg 
Magyarországon az „atmoszférikus" viszonyok a rendes 
jelzést, azt nem tudjuk. Mi inkább a „financiális" viszo-

Bukkanó. Forduló. 

nyokra gondolunk. A KMAC-nak, tekintve a nagy trip-
tique jövedelmeket, már kellett valamit produkálni, tehát 
ráfogta az atmoszférikus viszonyokat Magyarországra és 
választotta az egyszerűbb módot. 

Az Alliance Internationale de Tourisme a napokban 
tartotta ülését Amsterdamban, amelyen elhatározták, 
hogy minden ország Touiring Clubja hasson oda, misze-
rint az országban tökéletes jelzések állíttassanak fel. 
Úgyszintén minden község vagy város bejáratánál maga-

Nem biztosított vasút-
keresztezés. 

Általános veszélyt jelentő 
háromszög. 

san keresztben elhelyezett tábla függjön, ahol a maximá-
lis sebesség legyen feltüntetve. Ez azonban lehetőleg ne-
csak az illető ország anyanyelvén, hanem egy nyugati 
nyelven (angol, francia vagy német) is ki legyen írva. 
Pl. „Vitesse maximai 25 km". Felhívattak a Touring 
Clubok, hogy hassanak oda, miszerint minden város vagy 
község bejáratánál! jelezve legyen, hogy hol járunk és mi 
a következő nagy város távolsága. 

í Z E N I T H 1 
[ K A B B U Q Á T O Q j 

segítette elő a daytonai homokon elért szé» 3 

L dületes 3 3 5 km 9 ó 0 m órán- ^ 
kénti sebességű világrekordot |f 

Zenith karburátorokkal voltak a White»kocsi 
Liberty-motorjai felszerelve 

S Z I L Á R D B E L A 
BUDAPEST, VI., N A G Y M E Z Ő - U T C A 15 

Telefon : T. 253-34 

Aliiul I I I I INI I I IM 

Németország Nagy Díja 192§ 

I . Carraciola-Werner (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

I I . Merz (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

I I I . Werner-Walb (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

Vezérképviselet: 

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT. 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UICA 29. 

Telefon : 289-86, 144 - 71 
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Ki a Dunára! 
Hatalmas lendületet vett Budapesten a snotorcsónaliáxás 

A motorcsónakázás 1928-ig Magyarországon határozot-
tan a luxussportok közé tartozott. Alig volt néhány motor-
csónak a Dunán. Azok is nehezek, lassúk és teljesen megbíz-
hatlanok voltak. Emlékszem, pár év előtt sokat jártam a 
Pannónia és a MAC evezőstréningjeire. A legtöbb baj mindig 
a kísérő motorcsónakkal volt. Akkor állt le, amikor neki tet-
szett, néha órákig nem indult és ha ment, akkor kiderült, 
hogy lassúbb, mint maga a nyolcas. Rendszerint nagy, 4—6 
hengeres automobilmotorokat építettek be a nagy és nehéz 
testekbe, úgyhogy az áruk is olyan volt, amit megfizetni nem 
igen lehetett. Egyszóval a motorcsónakázás a legnagyobb 
luxussportok közé tartozott. A mai napon megváltozott a 
helyzet. A világsajtó új neveket ho-
zott forgalomba. „Evinrude", „El -
to", „Johnson", „Lockwood" és más 
nevektől hangosak a tavak és folyók 
partjai. Mik ezek? Ezek a ma leg-
jobb „Outbord motor"-jai. Németül 
„Ausenbordmotor", magyarul nem 
más, mint egy csónaktestre szerel-
hető motor. Ez ma a legújabb sport 
és őszintén szólva, egyike a legszeb-
beknek. Egy könnyű, finom fából 
készült test, aminek az ára nem 
több, mint 6—800 pengő és egy fel-
szerelhető amerikai „Outbord mo-
tor" . Kis 300—700 kem 2—4 henge-
res, többnyire kétütemű motorok, 
amelyek ma már erős víz ellen is ki-
futják az 50—60 kilométeres, szinte 
fantasztikusnak látszó sebességet. 

Minden kezdet nehéz. Ilyen volt 
az én első motorcsónakázásom is. 
Delmár Walter barátom már régen 
invitált, tekintsem meg új Elto 
„Quad"- ját . Alig pár hete jött Ame-
rikából. A teste is eredeti amerikai 
és megy, mint a szélvész. Hamar en-
gedtem a csábításnak és egy szép, 
napos vasárnap délelőtt már kora 
reggel ott voltam a Nautica budai 
kikötőjében. Egésznapos kirándulást 
akartunk tenni. így hát fotografáló-
gép és sok más, no meg az egész 
ruházat, mind bele került a háti-
zsákba. Walter és jómagam fürdő-
ruhában, mert hát úgy mondták: 
„Ez a leggyorsabb ma a Dunán és 
ebből ki is lehet borulni !" Walter 
barátunk, bár autót igen jól vezet, 
harmadszor ült a kis jószágban és 
bizony halvány fogalma sem volt 
még akkor, mit lehet csinálni vele, 
milyen sebességben lehet vele for -
dulni, hoeyan kell vele menni hul-
lámban stb. Honnan is tudta volna. 
Kipakolták és már ment is vele. Azt 
a rossz tulajdonságot ellenben, hogy 
a hullámban le kell venni gázt, mert 
különben baj van, senki sem mondta 
meg neki. 

Nemsokára elhelyezkedtünk. A 
motor hamar indult és csakhamar 
túrára kapva (egy kis bemelegítés 
után) nekiindultunk az újpesti híd 
irányának. A kis Elto, illetve a 
nagy, mert ez az Elto legerősebb és 
leggyorsabb fajtája, fantasztikusan 
szelte a kis fodros habokat. Nézetem 
szerint pillanatok alatt benn voltunk 
az 50—55 kilométeres sebességben, 
ami vizén körülbelül annyi, mint egy 
automobilon az országúton 100 kilo-
méter. A hangja kicsit kellemetlen 
volt, de menni aztán ment. Minden 
baj nélkül jutottunk pár perc alatt 

a Szentendrei-sziget alsó csúcsához. Itt ért utói a nem várt 
baj. Előttünk a visegrádi személyhajó vert meglehetős hullá-
mot. Walter előzni akarta, ami a sebességet tekintve, nem 
okozott nehézséget, de a hullámok . . . Úgy látszik, nem jó 
szög alatt vette ő k e t . . . pillanatok műve v o l t . . . a hajótest 
hirtelen baloldalra f o r d u l t . . . a következő pillanatban alatta 
voltam . . . tejemen egy nagyobb ütés . . . keresem a levegőt. . . 
végre megtalálom a test o l d a l á t . . . kibújok alóla . . . emberi 
testbe ütközöm . . . nagynehezen felszínre jutok . . . Walter az 
ajkát harapdálja, úgy mint mikor a Guger-szerpentineket 
veszi, de csakhamar elnevetjük magunkat. „ A fotografáló-
gép". Megvan, a bordák megfogták a nagy tokot és minden 

Többszemélyes AUT BOR D-motor felfelé a Themsén. 

Egy „SUPEH ELTO" fordulóvétele teljes sebességben. 
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Két ELTO „QUAD" 60 kilométeres sebességben, 

megvan. A nehéz motor súlya ég-felé emelte a testet és így 
semmi sem eshet ki belőle. 

Körülöttünk csakhamar a vadevezösök százai. Kihúztak. 
Mondanom sem kell, hogy 1000 ember vett körül. Végre nagy-
nehezen rendbejöttünk. Továbbmenésről természetesen szó 
sem lehetett, mert a szárazelemek, amelyek a gyújtást szol-
gáltatják, elvesztek és a hengerekbe víz került. Ügy lassúbb 
kollégánk vontatott vissza a Nauticába. 

A fotografálógép azóta már Drezdában van a gyárban, 
mi pedig azóta mar többször voltunk az Elto-val Horányban 
és máshol. Most már respektáljuk a hullámokat. Ezek a 
motorcsónakázás hajtüfordulói. Azóta már sebességeket is 
mértünk. Lefelé 1 kilométerre 1 perc 02 mp, felfele 1 perc 
10 mp, vagyis lefelé 58.064 km, felfelé 51.428 km. Átlagban 

54.746 kilométeres sebességet értünk el. Ezt a sebesseget 
azonban még emelni lehet, amennyiben a motorban nem a 
versenydugattyúk voltak beszerelve, Így a 60—65 kilométert 
lefelé okvetlenül ki lehet hozni. 

Budapesten ma főleg az Elto- és Johnson-gyárak pro-
duktumai láthatók. A Johnson-nak nincs ma itt a leggyorsabb 
típusa, a „Giant", arról tehát véleményt mondani nem 
tudunk, de viszont láttuk a középső típusát, amely szintén 
egy ismert sportember, Gyurkovich Béla tulajdonában van, 
amely szintén kolosszális teljesítményt produkál. 

A motorcsónakázás ma határozottan a jövő sportja Bu-
dapesten. A jövő év már olyan fellendülést f og hozni, hogy 
biztosak lehetünk benne, hogy a Margitsziget körül ismét fel-
újulnak a gyönyörű motorcsónakversenyek, mert a gépek 
árai nem nagyobbak, mint egy közepes motorkerékpár ára, 
amit pedig ma már igen sok ember meg tud venni magának. 
Nézzük ezután milyen típusai vannak a Elto-nak és a John-
son-nak. Teljesen részletesen tárgyaljuk a motorokat, az 
árakat is megadva, hogy azok, akik komolyan érdeklődnek, 
mindjárt kész adatokat kaphassanak. 

A motorcsónakok általában kétüteműek. Az üzemanyag 
benzin és olaj 1:10 arányban keverve lesz és egy tartályba 
kerül. Az Elto szárazelemek útján kapja a gyújtást, míg a 
Johnson-nál a lendkerékben elhelyezett mágnes gyújt , akár-
csak a Villiers-motoroknál. 

Az Elto-nak három főtípusa ismeretes: 
1. A „Service Twin". Kéthengeres, kétütemű motor. Fu-

rata 63.8 mm. Lökete 50.8 mm. Hengerűrtartalma 322 kem. 
Fordulatszáma 1700 percenként. Lóeróteljesítménye 4. Súlya 
25 kg. Családi célra, halászatra, vadászatra alkalmas. 
A motor ára 1100 pengő (test nélkül). 

2. Speedster. Kéthengeres, kétütemű motor. Furata 63.8 
mm. Lökete 50.8. Hengerűrtartalma 322 kem. Fordulatszáma 
3500 percenként. Lead 7 lóerőt. Sebessége körülbelül 40 kilo-
méter. Ára 1250 pengő. Súlya 28 kg. 

3. Quad. Négyhengeres, kétütemű motor. Furata 63.8 
mm, lökete o0.8 mm. hengerűrtartalma 644 kem. Szemközt-
fekvő hengerei egyszerre gyújtanak. Átlagos fordulatszáma 
3800 percenként, de nagy sebességben ennél nagyobb. Lead 
18 lóerőt. Óránkénti sebessége normális versenycsónaktesttel 
56 kilometer, ami azonban tokoznató. Súlya 43 kg. Ara 1950 
pengő. Supersport típusa a High Speed Quad, melynek sebes-
sége feltétlenül 60 kilométeren felül van. Adatai ugyanazok. 
Ára 2100 pengő. 

A Johnson-típusok a következők: A Johnson-gyárnak 
8 típusa van. Mi azonban csak a négy legnevezetesebbet kö-
zöljük: 

„Type J." Két fekvő henger. Furata 38 mm. Lökete 51 
mm. Hengerűrtartalma 77.6 kem. 2500 fordulatszámnál 1.7 
lóerőt ad le, míg a maximális 4000 fordulatnál 2.6 lóerős. 
Súlya csupán 11.8 kg. Sebessége speciális hajótesttel felfelé 
a Dunán 14.0 km. Két személlyel. Ára 900 pengő. 

„Type K." Kéthengeres, kétütemű motor. Furata 58 mm. 
Lökete 60 mm. Hengerűrtartalma 327 kem. 2500 fordulatnál 
6.2 lóerős, míg 4000 maximális fordulatszámnál 9 lóerőt ad le. 
Súlya 27.7 kg. Sebessége speciális hajótesttel óránként 46 km. 
Ára 1050 pengő. 

„Type P." Kéthengeres, kétütemű motor. Furata 67 mm. 
Lökete 68 mm. Hengerűrtartalma 488 kem. 2500 percenkénti 
fordulatszámnál 10, 4000 maximális fordulatnál 13.1 lóerőt 
ad le. Súlya 38.6 kg. Sebessége speciális hajótesttel 50 km. 
Ára 1300 pengő. 

„Type T . " A leggyorsabb versenymodell. Kéthengeres, 
kétütemű motor. Furata 76 mm. Lökete 89 mm. Hengerűr-
tartalma 810 kem. 2500 percenkénti fordulat mellett 18.5 ló-
erőt, 4000 maximális fordulat mellett 25.8 lóerőt fe j t ki. 
Sebessége 65 km. Ára 1800 pengő. 

£ A A M A M AUTOMOBILOK: A P A R T A U T Ó R.-T. 
VI. KER., A N D R Á S S Y - Ú T 37. SZÁM 
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1928. évben eddig a Magyar* 
országon rendezett összes i_ • : i • i 

Kocsija élettartamát hosszabbítja meg 

u> 
Wakefield Castrol Motor Oil 

e l n y e t é k 

Kocsija élettartamát é^Wyekkel hosszabbítja meg 

A Kilométer-rekordnapon, a TTAC 10 km-es sebes-
ségi versenyén, a Magyar Tűraút kilométerver-
senyén, a Mátra hegyiversenyen, a Guger-hegyi ver-
senyen és aTourist Trophyn az abszolút győztesek 

HA57NAUON WA K ErlELD 

mind egytöl-egyig -t használtak 
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A kipuffogó gázok energiájának hasznosítása és a hang-
tompítás gyorsfutású robbanómotoroknál 

Irta Balogh Árpád műegyetemi hallgató 
A mai robbanómotoroknál a felhasznált tüzelőszer ener-

giájának egy tekintélyes része, kb. 35 százalék a kipuffogó 
gázokkal kiaknázatlanul távozik. A kipuffogás nagy zajt 
okoz és az alkalmazott hangtompítók további veszteséget 
okoznak. 

Kérdés, miként lehetne a kipuffogó gázokban rejlő ener-
giát hasznosítani és ezzel kapcsolatban a hangtompítás prob-
lémáját megoldani? Könnyű motorokról lévém szó, nyilván-
valóan csak valamely egyszerű kissúlyú és terjedelmű szer-
kezet jöhet számításba. 

A kipuffogó szelepek nyitásakor a motorhengerekben 
még kb. 1.5—3 atmoszféra nyomása van a gázoknak. E nyo-
más hirtelen kiegyenlítődése a külső légkörrel okozza a kel-
lemetlen zajt. Ha a gázok még a hengerekben a külső lég-
nyomásig expandálnának, akkor a kiürítés nagyobb zaj nél-
kül történne. Kézenfekvő tehát az a gondolat, hogy ha a 
kipuffogó gázok energiáját felhasználjuk, átalakítjuk mi-
előtt a külső légkörbe jutnának, akkor egyszersmind a kel-
lemetlen puffogás is letompul. 

Ezen kettős feladatnak a megoldására alkalmasnak 
látszik az 1. és 2. ábrán vázolt szerkezet, mely alapjában egy 
legegyszerűbb reakciós turbina (Segner-kerék) bizonyos mó-
dosításokkal. A szerkezet részei a következők: 1. A laval-
csövé formált kipuffogócső képezi a vezető csatornát, mely-
nek változatlan keresztmetszetű vége 3-nál a járókerékbe tor-
kollik, 2. foglalványgyűrű a vezetőcső rögzítésére. 

A járókerék egy kettéágazó csőből áll (4., 5.). A ki-
ömlő nyílások egy nagyobb keresztmetszetű rövidke cső-
részbe torkolnak (6., 7.). A járókerék tengelye és a csapágy 
(8., 9.). A 10-el jelzett rész tartóborda a fellépő nagy centri-
fugális erő miatt. Végül 11. burkolás a légellenállás csökken-
tésére. 

A kipuffogó gázok nyomása a vezetőcsőben sebességgé 
alakul és kb. 500—800 m/sec sebességgel hagyja el a vezető-
csövet. A járókerék igen gyors forgásba jön, a nagy kerületi 
sebesség következtében a kiömlőnyílás toldalékcsöve mögött 
és benne (6., 7.) légritkulás támad, tehát a henger a kipuf-
fogó ütem alatt 1 atmoszféránál kisebb nyomású térrel köz-
lekedik. 

Vizsgáljuk részletesebben a lejátszódó folyamatot. Első 
esetben, mikor semmiféle hangtompítót nem alkalmazunk, te-
hát a kipuffogás közvetlen a szabadba történik (munka-
diagramm az a) ábrán). Második esetben mikor a fent leírt 
hangtompítót alkalmazzuk, (b) ábra), pl. egy négyhengeres 
percenkénti 1800 fordulatú motornál, amikor is egy másod-
percre 60 kipuffogás esik. 

Első esetben mint ismeretes, a kipuffogó és szívóütem 
között egy negatív munkaterületet kapunk (a) abra vonalká-
zott rész), amely tehát munkaveszteséget jelent. 

A második esetben az adott példa szerint a járókerék 
egy mp. alatt 60 impulzust kap, minek következtében igen 
gyors forgásba jön, a kiömlőnyílás toldalékcsővénél a nagy 
sebesség következtében légritkulás támad, tehát a járókerék 
mint szivattyú működik, kiszívja az égéstermékeket, a du-
gattyút mozgásában elősegíti. Most tehát egy pozitív munka-
területet kapunk (6 ábra, vonalkázott rész). A kipuffogó 

ütemnek két részét különböztethetjük meg. Az első rész ter-
jed a kipuffogószelep nyitásától (valamivel a holtpont előtt 
x-el jelölve) egész addig, míg a gáz nyomása eléri a ritkított 
tér nyomását (a dugattyú még nem sokkal jutott túl a holt-
ponton). Ezen időtartam alatt a gáz átmenvén a járókeréken, 
annak egy impulzust ad, kinetikai energiáját leadja és lecsök-
kent abszolút sebességgel jut ki a külső légkörbe. A kipuffogó-
ütem további tartama alatt a járókerék kinetikai energiájá-

nak rovására végzi a szivattyúmunkát, tehát sebessége csök-
ken. Ezen sebességváltozások gyakorlatban nem igen érzékel-
hetők, mert hiszen az adott esetben az egész folyamat '/«<>-ad 
másodpercig tart, úgyhogy a motor állandó fordulatszámánál 
a járókeréknek is állandó lesz a fordulatszáma. 

Egy kérdést kell még tisztázni, t. i. hogy vájjon a ki-
puffogóütem első részének, tehát magának a kiput'fogásnak 
nem jelent-e akadályt a fent leírt szerkezet? 

a (ábra b ábra 

Felelet a következő: ha a járókereket rögzítenénk, akkor 
a szabadba való kipuffogás esetével állnánk szemben, mert 
hiszen a kétszeri irányváltozás nem gördít számbavehető 
akadályt a kipuffogás elé. Ha a járókerék forgásban van, 
akkor a légritkulás folytán megnövekszik a nyomáskülönbség 
a henger és a kiömlőtér közt, tehát a expanzió gyorsabb le-
folyású lesz, ami kedvezőbb a szabadba való kipuffogás ese-
ténél. 

Hangtompítás azért jön létre, mert mire a gázok a külső 
légkörbe jutnak, úgy a nyomásuk, mint a sebességük lecsök-
ken, továbbá a ritkított tér is gyengíti a hangjelenséget. 

Kedvező körülmény még az is, hogy a ritkítás folytán 
a kompressziótérben kevesebb égéstermék marad, tehát szí-
vásnál tökéletesebb lesz a henger töltése. 

A konstrukció elég egyszerű, tulajdonképpen turbina és 
szivattyú kombinációja összesen egy csapággyal. Turbina-
szivattyú néven szerepel. 
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Cordalíc service 
Akik 1928 július 29-én jártak Siófokon, azoknak 

kellemes meglepetésben volt részük. Ott cirkált egész 
nap Siófok és Lepsény között a Cordatic székesfehér-
vári kirendeltségének segélykocsija, az első magyar 
automobil-segélykocsi. Miután egyik pótkerekünket már 
használatba vettük és ami biztos, az biztos, mi is meg-
állottunk: az útszélen állomásozó kis Magomobil-teher-
kocsi előtt, melyen büszkén állott a tábla, hogy: „Cor-
datic Service". Lukas tömlőmet pár perc alatt megra-
gasztották, majd az ottlévő sűrített levegővel telt vas-
palackból néhány pillanat alatt megkaptam a két és fél 
atmoszférát. Az egész alig tartott tovább 10 percnél. 
Dicséretünket kell ezúton is kifejeznünk a Tauril Pneu-
matik r.-t. kiváló vezetőségének, akik nem riadva vissza 
semminemű áldozattól, dolgoznak a magyar automobi-
lizmus előbbrevitelén. Mint a Service-kocsi személyzeté-
től értesültünk, a nap folyamán körülbelül 25 esetben 
adtak első segítséget, több esetben olyankor, amikor 
jelenlétük nélkül az autó utasai kénytelenek lettek 
volna órákhosszat vesztegelni. A Taurilék megtörték a 
jeget, reméljük, lesz idő, amikor több ilyen kocsi is 
fogja járni a magyar útakat. 

Az ellentétek 
Sokszor feltűnik az embernek, hogy Magyarországon egy-

egy megye útjai jobbak, mint a többieké, hogy egy-egy község 
vagy város útjelző táblákat is állít fel, hogy egyes helyeken 
a községen engedélyezett maximális sebesség nagy táblákon 
függ a falu vagy város bejáratánál, hogy egyes útjavítási 
munkálatoknál kitűnő a jelzés és kitűnően van jelezve a kerülő 
út, hogy egyes helyeken a rendőrök figyelmesebbek és jobban 
értik a munkájukat. A fenti pár adatból látszik, hogy min-
denütt lehetne jól. A legnagyobb ellentétet mégis a budai és 
pesti rendörök között látni. Nem általánosítok, mert ments 
Isten, hogy az Erzsébet-híd budai oldalán álló őrszemekről di-
cséretet mondjak, csupán a Margit-híd derék budai őrszemei-
ről beszélek. Ezeket helyezem szembe a pestiekkel. A budaiak 
a forgalom lebonyolítása és gyorsítása tekintetében 100 % -kai 
felette állanak a pestieknek. A budai őrszemek munkájából az 
intelligencia, a hozzáértés, a jóakarat, a cél átérzése tükröző-
dik, ellentétben a Lipót-körút és a Margit-híd pesti oldalán 
álló őrszemekről, akik ott állanak, mert ott kell nekik állani, 
intézkednek, mert az a hivatásuk, ök a rendeleteken nyugsza-
nak, de azokat alkalmazni nem tudják. 

A budai rendőr ha meglát a hídfő előtt 15 méterrel egy 
személyautót vagy motorkerékpárt, azonnal int a sorból való 
kilépésre és ha szabad a villlamossín, úgy az autó azonnal 
siethet tovább Ezt a pesti hídfőnél nem lehet látni. Árgus sze-
mekkel néz ott rád a rend őre és meg ne kíséreld pár méterrel 
előbb a balra térést, mert véged van. Ugyanez a helyzet, ha 
Budára érkezel. Ott bátran kifuthatsz a hídfőn túl is, ha előt-
ted sok lassú teherkocsi cammog, az ott posztoló rendőr ezt 
természetesnek találja. Próbáld meg ezt Pesten. Kapsz egy 
adag gorombaságot és már adod is le az újfajta kis cédulát a 
jogosítványodból. Talán még szigorúbb a helyzet az Erzsébet-
híd budai oldalán. Mi azt hisszük, hogy amilyen a fej, olyanok 
a részek. A budai Dunapartot bizonyára hivatásukat átérző 
komoly urak vezetik, akik a modern haladás emberei. 

A legteljesebb dicséret illeti úgy őket, mint egész legény-
ségüket. Ajánluk őket a főkapitány úr figyelmébe. Álljanak 
példa gyanánt a többieknek, őket az lutomobilista nem mint 
ellenséget tekinti, hanem mint jóbarátot. ők sem látnak ellen-
séget a motorosban és az automobilistában, mint igen sokan. 

Ha shimmizik 
a kocsija és rángat 

a kormánya 
garancia mellett 

megjavítja 

w 
Nebel és Sz i rmai 
VI., Lehel-u, 17/a. Telefon: 147-27 

Z6W 

SAN S E B A S T I A N ÉS 

S P A N Y O L O R S Z Á G 

N A G Y D I J A 
MIND AZ ÖT GYŐZTES 

B O S C H 
M Á G N E S S E L 

MOTORKERÉKPÁROK 

E U R Ó P A I N A G Y D Í J A 

E L S Ő 

HANDLEY MOTOSACOCHE 

BoscR 
767 « f 

M Á G N E S S E L 
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A Z 
ALLIGATOR 
CARWOLING OIL 
AZ AUTOMOBILISTA ÉS MOTORKERÉK-

PÁROS IDEÁLJA 

Télen és nyáron egyformán, minden 
gyártmányú és típusú kocsihoz egyaránt 
használható, ricinusolajjal kompandált 
automobilolaj. 

LUXUSMINŐSÉG! 
NORMÁLÁRAK! 

CSILLAGHY és Társa • 
MŰSZAKI KERESKEDELMI TÁRSASÁG | 

BUDAPEST, VIII., KISFALUDY-UTCA 7 | j 
TELEFON: JÓZSEF 441-44 

Kérjen ingyen mintát! Tegyen kísérletet! 

RALEIGH 
azutóbi évek legszebb, legjobb, legmo-
dernebb motorkerékpár konstrukciója. 
Megbízható a túrán! 
Gyors a versenyeken ! 

Ezt bizonyítják Hild Károly 
versenyeredményei normál 
széria közhasználati gépeken 
szólóban és oldalkocsival ! 

H Ú S V É T I T R I Á L • 

R A L E I G H büntetőpont nélkül első 

P a r á d i hegyiverseny 

R A L E I G H - s i d e c a r abszolút győztes 

Guggerhegyi verseny 

R A L E I G H kitűnő idővel új kate-
gória rekorddal győz. 

Vezérképviselet Apart Automobil R.-T. 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. 

s 

Az 1928. évi Coupe des Alpes 
Az olasz, osztrák, svájci és német automobilklubok 

által rendezendő nagy „Alpesi Trial" tehát mégis létre-
jött. Augusztus 12-én reggel 5 órakor startolnak a ver-
senyzők Milánóból. A versenyt őszintén szólva az utolsó 
hetekig meglehetős bizonytalanság födte. Az olaszok 
által diktált feltételek, úgylátszik az osztrákoknak nem 
tetszettek, mert mindezideig sem a Steyr-, sem a Daim-
ler-gyár nem adta le nevezését. Állítólag az osztrák 
kormány nem engedte meg a propoziciók szerint előírt 
átlagsebességet sem, aminek azután az lett a következ-
ménye, hogy a semmit sem nyújtó Ausztriától az utolsó 
— Adenauban — tartott közös ülésen megvonták a 
Wien-célt. Őszintén szólva nagy blamage ez a bécsiekre 
és különösen az österreiehischer Automobil Club 
vezetőségére. Egyébként az idei Alpenfahrt merőben 
különbözik az eddigiektől. Itt csupán a sebességet, vagyis 
a magas átlagok betartását értékelik. Sem a beindulás, 
sem a napközi javítások nem számítanak. Vagy tud a 
vezető és kocsi és ki tudja futni a hegyek között a meg-
kívánt átlagot, vagy nem. Ha kibírja futni, jó, ha nem, 
kiesik a versenyből és már a következő etappeban start-
hoz sem állhat. Tekintve, hogy a győzelem annál biz-
tosabb, menél közelebb jut az ember a maximális sebes-
séghatárhoz, elképzelhető, hogy mindenkinek rohannia 
kell és az idei Alpenfahrt, mondhatni, inkább a Coppe 
delle Alpik és a Coppa Mille Miglia utójátéka, mintegy, 
a régi Alpenfahrtok felújítása. 

Az Alpenfahrt nevezései, bármennyire is szerették 
volna az osztrákok az ellenkezőjét, kitűnően sikerülte*. 
Még a USA-gyárak is benevezték teamjeiket, bizonyí-
tani akarván, hogy birják a hegyet és elég gyorsak az 
alpesi terepeken. Így benevezte teamjét európai vezér-
képviselete útján a Studebaker-gyár, a Hupmobile, a 
Dodge, a Cadillac, a La Salle. 

A fentieken kívül a belga Minei'va, az olasz OM, 
FIAT, Alfa-Romeo Lancia, a svájci Martini, a cseh 
Zborojka, a német Horch, Brennabor, Wanderer, Adler, 
Presto, Dixi és Hansa adta le nevezését. Emellett egy 
csomó egyéni nevezés érkezett be, úgy, hogy az összneve-
zések száma meghaladja a 90-et. Olyan szám ez, ami ve-
tekedik a Coppa Mille Miglia nevezéseinek számával. 

Az útvonal a következő: 1. nap. Augusztus 12. Milánó 
—Domodossola — Simplon-hágó—Brig—Gletsch—Furka-
pass—Hospenthal — Gotthardpass — Airolo—Bellinzona 
—Lugano. Távolság: 388 km. 

2. nap. Lugano—Bormio—Stilfser Joch—Meran. Tá-
volság: 422 km. 

3. nap. Meran—Mendelpass—Male—Madonna d: 
Campilio—Riva—Primolano—Belluno. Távolság: 368 km. 

4. nap. Belluno—Rollepass-—Vigo di Fassa—Pordi-
joch—Falzaregopass—Cortina d'Ampezzo — Dobbiaco— 
Lienz—Villach. Távolság: 434 km. 

5. nap. Villaoh—Spíttal—Leoben—Radstadt—Salz-
burg—München. Távolság: 352 km. 
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In the Balkans 
Panaszkodunk, hogy nincs idegenforgalmunk és 

hogy országunkat elkerülik a nyugatiak. Igazán nem 
csodálkozunk rajta. Olyan útviszonyok, olyan középkor-
beli intézkedések után, mint nálunk ma is érvényben 
vannak, semmit sem csodálunk. Az angol világlap, „The 
Autocar" 1928 július 13-án megjelent 1706-os számában 
Captain L. F. Plugge tollából „In the Balkans" megje-
lent cikkben a következőket olvassuk: 

„Cseh-Szlovákián és Ausztrián át Magyarországba 
mentünk. Minél közelebb értünk a Jugoszláv határhoz, 
annál nehezebbek lettek a körülmények. Paks nevű város-
nál az út el volt zárva és mellékutakon kellett menni, 
ha ugyan azt a vastag sártengert, melyben végigevic-
kéltünk, útnak lehet egyáltalán nevezni. A sár majdnem 
egy láb mély volt, középen fűcsomókkal, amely nagyon 
megnehezítette az előbbrehaladást, úgy hogy minden 
mérföld után hálát adtam az Istennek, hogy ezt a mér-
földnyi sarat már nem fogom viszontlátni. Elképzel-
hető, mennyire el voltam képedve és mennyire kétségbe-
ejtett, mikor a Jugoszláv határon kijelentették, hogy 
papírjainkat Mohácson kellett volna rendbehozatni és 
ezért a 20 mérföldes utat visszafelé újra meg kell 
tenni. Hiába mondtam, hogy erre engem senki sehol sem 
figyelmeztetett és hogy semmi szükségességét sem lá-
tom a Mohácsra való visszatérésnek, minthogy okmá-
nyaim rendben vannak és oly nagy áldozatot kívánnak 
akkor, ha azt akarják, hogy abban a sárban 20 mérföl-
det visszamenjek. A magyar hivatalnokok hajthatatla-
nok maradtak és így Mohácsra vissza kellett mennem. 
Késő éjjel értünk Mohácsra és így meg volt legalább 
az az elégtételem, hogy mindenkit felverhettem álmá-
ból, akinek kötelessége volt okmányaimat láttamozni. 
Meglehetős nehézségek után a formalitásokon éjjel há-
rom órára átestünk és így a határátlépés előtt még volt 
egy kis időnk aludni. 

Nagyon sok nehézséget okozott ezután a senki or-
szágában való előbbrejutás, mert a szerb neveket nem 
értettük meg, mert a hivatalos elnevezés minden háború 
után megváltozik." 

Ajánljuk a fenti esetet az illetékes hatóságok fi-
gyelmébe. Mi részünkről az Autocar megfelelő példá-
nyát készséggel bocsátjuk rendelkezésre. Nálunk azon-
ban hiába minden. 

Egy kis csokor a magyar útépítési 
viszonyokról 

Itt a nyár. Az emberek legnagyobb része munkája 
után a szabadba és a vízhez vágyik. Itt a Duna! Az em-
berek úgy érvelnek, hogyha már van automobilom, vagy 
motorkerékpárom, akkor nem veszek csónakot. Először, 
mert újabb megterhelés, másodszor, mert ha már egyszer 
autóval vagy motociklivel rendelkezem, akkor pár perc 
alatt ott tudok lenni a víznél, vagy kint a szabadban. Ha 
van autóm, vagy motociklim, bolond volnék, ha fizetnék 
strandon, vagy uszodában, amikor pár perc alatt ott le-
hetek a legszebb strandon, ahol a magam ura vagyok 
és azt tehetek, amit akarok. Igen ám, de . . . és itt jön 
a de. De hova mehetek ki pár perc alatt. A Duna budai 
oldala. Mindenekelőtt az Óbudáról kiinduló Filatori-
gát—Csillaghegy—Szentendre-útvonal ma is rettenetes 
állapotban van. A Csillaghegy előtti és utáni útszakasz 

WHIPPET 
Amerika legelső európai tipusű 

könnyű kocsija 

Olcsó és íökéleíesen üzembiztos 

ÁRAK: 

Touring (nyitott) . 6350 P 
Roadster (sport) . . 6660 P 
Coupé (sport) . . . 7830 P 
Csukott Coach . . . 7520 P 
Sedan de Luxe. . . 7960 P 

(4-ajtős csukott) 

Csak 5 % luxusadót fizet! 

Főlerakat : 

BUDAPEST, Vi, ANDRÁSSY-Ú1 34 
Telefon: Automata 288—34 

EREDETI ANGOL 

KUPPLUNG 
ÉS F É K B E T É T 
UTÓLÉRHETETLEN 

LEGJOBB 
MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET: 

A U T O M O B I L ÉS PNEUMATIK 
IPARI ÉS KERESKEDELMI RT. 

BUDAPEST, VI., JÓKAI-TÉR 5 
TELEFON: AUTOMATA 288 -36 



30 

minden kritikán aluli. Hogy mikor lesz meg, az kétsé-
ges. A fürdőszezon után, mert hiszen az a ráció. Ha le-
akarunk térni a Dunapartra, a Római-fürdő tájékán 
egy-egy rettenetes por- és homoktengeren kell keresztül-
vergődni. Ez tehát nem élvezet. A fenti úton a legkelle-
metlenebbek az útépítések és vasútkereszteződések, me-
lyek mindmegannyi förtelmes bukkanót. képeznek és 
mintha csak az autós és motoros bosszantására emel-
kednének ki a talajból, avagy süppednének be. A Buda-
pest—Szentendre útszakaszon van legalább is 10—15 
ilyen bemélyített, vagy kiemelkedő út és villamosvasúti 
keresztezés. Ez azután minden élvezetet elront, minden 
átlagtartást meghiúsít és minden pillanatban a rugó-
törés veszélyével fenyeget. Egyszóval a baloldal nem 
alkalmas. Menjünk a jobboldalra. Ott a Horánvi-csárda. 
Igen ám, de a váci országút le van zárva. Őszre, novem-
berre készen lesz. Akkor majd megyünk strandolni a 
jég közé. El kell kerülni Fót felé feneketlen homokon 
és poron. És bár a főútról Dunakeszinél pompás út ve-
zet be a Horányi-csárdához, a komphoz, a fóti kerülő 
itt is tönkretesz mindent. Megpróbáltuk a Horányi-
csárdát Szentendréről megközelíteni. Itt még borzasz-
tóbb a helyzet. A szigetet átfutó dülőúthoz képest a 
TTAC ismert homokversenye ideális terepnek bizonyult. 
Ez a helyzet az Ürnak 1928-ik esztendejében. Nem bí-
rom tovább.. . szemeim könnybe lábbadnak. Ki a kül-
földre . . . így megy ki a sok jó magyar pengő a tenger-
hez, az ausztriai tavakhoz és máshová. így menekülünk 
el Budapestről, ahol a legideálisabb nyaraló és üdülő-
helyek ezrei vesznek körül. Kit terhel ezért a felelős-
ség. Miniszter urak, győződjenek meg arról, amit írtunk, 

nézzenek körül. Mi nem hazudunk, mi nem akarunk 
semmit, mi csak rendet, jólétet, és megelégedést aka-
runk. Miért nem lehetne mindez nálunk is úgy, mint 
nyugaton ? 

Budapesttől délre még nem próbálkoztunk. Legkö-
zelebb arra fogunk elnézni, hátha ott több szerencsénk 
lesz. A Balatonról már nem is akarunk beszélni. Ez már 
annyira lecsépelt tárgy. Leutazunk. Hogy porosak let-
tünk, arról ne is beszéljünk. Majd lemossuk a mesés 
Balaton vízében. D e . . . és most jön itt a de, de vissza 
is kell jönni és estefelé, amikor özönlik vissza a sok 
pesti kiránduló, szertefoszlik a szép nap. Megérkezünk 
Budapestre mocskosan, piszkosan, porosan. A szemüveg 
körül fekete karika a lerakodott porból. Szegény jó Ma-
gyarország. Ez az út a magyar tengerhez, ezért van ne-
künk kincsünk, Balatonunk. Mi rajongunk a Balatonért, 
mert jó és mert magyar. A Balaton vizét nem lehet el-
rontani, azt csak kihasználni lehet. A mult vasárnap 
Istenáldás-pompás nyári eső korbácsolta végig a Buda-
pestre vezető utat. Akkor láttuk, mi volna egy bitumen-
vagy keramitút Budapesttől Siófokig. Meg sem eről-
tetve kocsinkat, minden veszély és reszkirozás nélkül 
Siófoktól Lepsényen, Fehérváron át, könnyen értünk 
fel Budapestre 2 óra alatt. És tiszták maradtunk. Néze-
tünk szerint 200—250 kocsi volt aznap a Balatonnál és 
mennyi lenne, ha az út jó és pormentes lenne. Mennyi 
ember maradna Budapesten, ha délután lerándulhatna 
a Balatonon nyaraló családjához. Mennyi pénz ma-
radna az országban. Uiaim, miniszter urak, ez maguk-
tól függ, tegyenek valamit. Az Isten meg fogja jutal-
mazni a maguk munkáját. 

VILÁGREKORD 
F A B R 1 Q U E N A T I O N A L 

a v i 1 a g r e k o r d g é p 
L . 1 E G E . K E L G 1 Q U E . 

a v i l á g r e k o r d g é p 

A Z Á R B A IV, 
A S E B E S S É G B E N , 
A F O G Y A S Z T Á S B A N , 
A Z E G Y S Z E R Ű S É G B E N , 
A Z Ü Z E M B I Z T O N S Á G B A N 

F. N. 350 kem Type Sahara 1389 p e n g ő F. N. 500 kem. M. 67. B. 1850 p e n g ő 
Molor egy blokkban a sebességváltóval, Bosch mágnes. Levehető henger-
fej, belső expanziós fékek, ballonpneumatik, 2 5 liter benzinfogyasztás. 

18 havi r é s z l e t r e a z o n n a l s z á l l í t h a t ó ! 

Halmos Testvérek, Budapest V., Szabadság-tér 18. sz. Telefon: Teréz 159-93 
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A ^ I [ S I I L L ^ \ m á g n e s e k biztonsága a Junkers M ü v e k e t is arra 
késztette, hogy a BREiv/iEN motorját egy S C I N T I L L A mágnesse l 
is el lássák. A „ D É L K E R E S Z T J E " , mely Kal i forniából Br isbane 
(Ausztrália) repült és 13.000 ki lométert tett meg, szintén S C I N T I L L A 
mágnesse l volt fe lszerelve A F R i E N D S H I P repülőgép, mely A m e -
rikából Ang l iába szállott június 18 an, ugyancsak S C i N T I L L A mág-

<M nest használt . A h o l nem lehet Kiszállni,ott S C I N T i L L Á T használnak . 

Scinti l la, Bosch, Nor lh East, Marel l i , Ford, S. E. V., Delco, Paris 
Rhone , Ducel l ier , Soubi tez stb. 

mágnesek, dinamók, ind í tómotorok , 
a k k u m u l á t o r o k 
szerelése és javítása eredet i a lkatrészekkel gyorsan, o l c s ó n , 
pontosan, g a r a n c i a mellett . 

URNER ÉS BERKOViTS 
SCINTILLA, INDEX, FENAG és HAGEN accumulátorok 
vezérképviselete V., Pozsonyi-út 4/f. Telefon: T. 148-84. 
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FOTIGACMI HÍREK 
Az alant Iközölt cikket egy olvasónk küldötte be a na-

pokban szerkesztőségünkbe. A motorcikliellenes cikkecske 
a „8 órai Újságban" jelent meg. Átolvastuk és megálla-
pítottuk róla, hogy valószínűleg a tördelésnél jelentkező 
hiány miatt került a lapba. Anyaghiány lehetett a 8 órai 
Újságnál és csak így kerülhetett a kis írás a Jap hasáb-
jaira. Nem hisszük ugyanis, hogy Törzs Tilbor, a 8 órai 
Újság kiváló főszerkesztője, aki maga is automobilista, 
szolidáris legyen egy ilyen cikkel. Lehet, hogy a cikkíró 
úr kapott egy kis port, lehet, hogy az előtte futó motor-
ciklista a rettenetes állapotban levő utainíkon hol a jobb, 
hol a baloldalon kereste a jó utat, lehet az is, hogy elgá-
zolt egy „nem az úttestre való" háziállatot, de minden-
esetre általánosítani nem lehet. Mi igazán sokat túrá-
zunk, majdnem hetente látogatjuk a Balatont, a Mátrát, 
a Bükköt és igen sokszor találkozunk motorkerékpáro-
sokkal, de igazán mo.id'va, alig-alig esik panasz ellenük. 
Megesik, hogy nem hallják a dudát és nem repülnek balra, 
de rosszakaratról, tendenciáról beszélni nem lehet. A t. 
cikkíró úrnak biztosan nincsen motorciklije, hogy úgy 
szidja a szegény motorkerékpárosokat. Egy-két emberről 
ítélve, nem lehet ma 5000 embert sértegetni és lebun-
kózni. Nem akarna a t. cikkíró talán hajtóvadászatot „a 
la Raggambi" rendezni a motorosok ellen? Itt adjuk a 
cikket. Ajánljuk elolvasásra a motorkerékpárkereskedő 
uraknak is. 

A motorbicikli anarchiája. A modern közlekedési eszköz 
kétségkívül a motoros jármű: az automobil és testvérei, a 
sínautó és a cyclecar. Külön kategóriába kell azonban sorolni 
a fékeveszetten, fegyelmezetlenül száguldó, emberi lábizom-
erő által taposott biciklinek modern, benzingázos reinkarná-
cióját, a motorkerékpárt. A motorbiciklit, amely a legutóbbi 
években hatalmasan elszaporodva, veszélyezteti a városi és 
országúti közlekedés biztonságát. Tisztelet a csekély számú 
kivételnek, amely a forgalmi rendszabályokat és közlekedési 
törvényeket tényleg be is tartja, a közel ötödfélezer magyar-
országi motorkerékpáros túlnyomó többsége azonban játszi 
könnyedséggel teszi túl magát minden szabályrendeleten. A 
motorbiciklista a legveszedelmesebb jelensége a magyar or-
szágutaknak. Rendszerint fiatalember, akit nem terhel fele-
lősség családdal szemben s éppen ezért egyforma könnyelmű-
séggel veszélyezteti a saját és a mások biztonságát. A fővá-
rosban még csak valahogyan türtőztetik magukat, bár a men-
tők statisztikája ijesztő adatokban számol be a motorbiciklis-
ták „bravúrjainak" eredményéről. De a gyanútlan járókelő-
ket állandó rettegésben tartó Damoklesz-jármű hatványo-
zottan veszedelmessé válik az országúton. A motorbicikli tel-
jesen egyéni gusztus szerint közlekedik. Jobbra hajt, balra 
előz. Amikor tényleg kellene, nem dudál, szédítő versenytem-
póban robog keresztül falvakon, városok békéjét dúlja fel 
géppuskázó nyitott kipuffogójával. Könnyedén gázol házi-
állatokat, szadista örömmel kavarja a port, berregteti masi-
náját lovaskocsik előtt és nincs benne egy szikrányi szolida-

T)-Raü v e z é r k é p v i s e l e t . 

^ P ^ R T AUTÓ R . - T . 
S u d o p e t / , VI.. Anöróssy-út 3 7 . 

Telefon: T. 289-44. 

ritás még akkor sem, ha bajkeverő társaival, vagy autóval 
találkozik. A nyári szezon derekán emeljük fel ismételten 
tiltakozó szavunkat a féktelenkedő motorkerékpárok ellen, az 
élet és vagyonbiztonság, a polgári rend és béke nevében. Nem 
papírrendszabályokra, hanem energikus, az elevenbe vágó be-
avatkozásra van szükség. Motorosrendőrökre a városokban, 
motoroscsendőrökre a falvakban és országutakra. Mert amíg 
a fékevesztett száguldás diadalmámorától ittas motorbicik-
lista a rendőr elől könnyű szerrel megmenekülhet, addig nem 
lesz rend a közlekedésben. Ha a nyugati államok után még 
Törökország is rövid egy esztendő alatt kisszámú motoros-
rendőrségével rendet tudott teremteni az ország területén, 
akkor Magyarországnak is módjában kell, hogy álljon, hogy 
felhasználja az egyetlen eszközt, amellyel rendre és vasfe-
gyelemre kényszerítheti a motorkerékpárosokat. 

* 

A KMAC és a Touring Club. Mult számunkban hosszab-
ban foglalkoztunk a Királyi Magyar Automobil Club és a 
Magyar Touring Club között történt szerződésről, miszerint 
a KMAC 20 évre „kártalanítás" címén 40 százalékot kap a 
Touring Clubtól, a befolyt triptique jövedelmekből. Úgyszin-
tén, hogy csak közösen emelhetik, vagy csökkenthetik a trip-
tique árakat. Mint értesülünk, cikkünk hatása alatt a KMAC-
ban erős áramlat indult meg ennek a szerződésnek a felbon-
tása érdekében. A felbontás minden valószínűség szerint a 
közeljövőben megtörténik és akkor a Touring Club a 40 szá-
zalékot valószínűleg azonnal a triptique árak mérséklésére 
fogja felhasználni. 

* 

A Carnet. Itt hozzuk tudomására az érdekelteknek, hogy 
megérkeztek a carnet-füzetek a Magyar Touring Clubba. 
Azok tehát, akik több országba utaznak ki, sokkal jobban jár-
nak, ha a sok triptique helyett carnet-füzetet váltanak. A 
carnet-füzet ára a Magyar Touring Club tagjainak 30 pengő. 
A carnet, Jugoszláviát kivéve, az összes európai országokra 
érvényes. Kezelése igen könnyű. Minden füzet 30—50 határ-
átlépési lapot tartalmaz. Kezelése körülbelül olyan, mint a 
most kiadott rendőségi lapok, ahol a motor, vagy automobil-
tulajdonos már előre kitölti adatait és azon esetban, ha for-
galmi rendellenességet követ el, úgy csak átadja a rendőr-
nek a kész lapot. A carnet-füzetben is ki kell tölteni a szelvé-
nyeket és azokat kell leadni minden határon. A carnet tehát 
gyorsítja a folyamatot, nem pedig, mint azt tendenciózusan 
terjesztik, lassítja. Lépjünk be a Touring Clubba pártoló tag-
nak, fizetünk évi 12 pengőt és már jogunk van a 30 pengős 
carnethez. A carnet mellé temészetesen a 20 pengőbe kerülő 
„nemzetközi útiigazolvány" kiváltása kötelező. Reméljük, ezt 
az árat is csökkenteni fogják nemsokára, mert ez is túlzot-
tan sok a külföldi szokásokhoz képest. 

i * 
Mint értesülünk, a Magyar Touring Club foglalkozik 

azzal a tervvel, hogy, mint azt lapunkban is megírtuk, a 
motorkerékpártulajdonosok számára jóval olcsóbb triptiquet 
állít ki. Abszolúte igazságtalan ugyanis, hogy valaki egy 
2000 pengős motocikli tulajdonában ugyanannyit fizessen egy 
triptiquért, mint egy 20—30.000 pengős nagy automobil gaz-
dája. Általában az az impressziónk, hogy a Touring Club tel-
jesen a helyzet magaslatán áll és egészen más elvek szerint 
kezeli az automobilizmus és turizmus ügyét, mint a 25 éves 
múlttal rendelkező KMAC, amelynek már „nagyon jól megy". 

* 

A Budapest—Váci országút első szakaszát, Dunakeszi-
Alagig keramitozzák. Az út lezárása már megtörtént. Figyel-
meztetjük ezúton is olvasóinkat, akik Alag irányában óhaj-
tanak útrakelni, hogy Budapestről az Ügetőpálya melletti 
Erzsébet királyné-úton igyekezzenek Fótra, ahonnan homo-
kos, poros falusi dülőutakon jutnak ismét a váci főútra. 
A kitérő út csodálatosképpen nagy táblákkal kitűnően van 
jelezve. Az új keramitút előreláthatólag október végére fog 
elkészülni. Nem lehetett volna ezt koratavasszal megépíteni? 
Az elv nálunk, úgylátszik, mindent idejében. A balatoni fő-
utat is a hautesaisonban javítják. 

* 

Uj rend a vezetői jogosítványoknál. Haladunk. A sok 
írásnak mégis csak van haszna. Az államrendőrség a közel-
múltban új vezetői igazolványokat bocsátott ki. Az igazol-
ványhoz lapokat mellékelnek, amelyeket a jogosítvány tulaj-
donosa tölt ki és amelyek mindazokat a kérdéseket tartal-
mazzák, amelyeket a rendőr a forgalmi rendellenességet el-
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követett vezetőktől kérdezni szokott. Dicséretére válik közle-
kedési ügyeket intéző államrendőrségünk vezetőinek ezen 
újabb intézkedés, ami a sok időt kívánó igazoltatás, valamint 
felesleges csődület okozást egyszeriben megszünteti. Kérjük 
azonban, hogy erről az új intézkedésről a vidéket is értesít-
sék, mert a napokban egy martonvásári csendőr ugyancsak 
méltatlankodott, ami egy sebeshajtásért leállított budapesti 
motorkerékpáros elővette a kis kész tabellát és odaadta 
neki. A derék csendőr egészen meg volt illetődve, hogy őt a 
motoros analfabétának gondolja. Ezúton is figyelmeztetjük 
az automobilistákat és motorkerékpárosokat, hogy a betét-
lapok csak az új, „most" kiadásra kerülő igazolványokban 
vannak. Azok, akik régi igazolványokkal rendelkeznek, szük-
séges, hogy a rendőrségnél betétlapokat váltsanak. 

* 

Mégis csak használ az írás! Mult számunkban megírtuk, 
hogy a Budapest—Siófoki út újonnan épített szakaszai mi-
lyen rettenetes állapotba kerültek. A mi és a többi lapok 
cikkeinek hatása alatt a minisztériumok azonnal intézkedtek 
és az elrontott szakaszokat pokoli gyorsasággal rendbe hoz-
ták. Kiderült, hogy bizony lehet utakat a makadám rendszer-
rel igen rövid idő alatt járható állapotba helyezni. Nem kell 
10 kilométerhez 3—4 hónap. Most ismét a Lepsény—Siófoki 
rész tűrhetetlen. Igazán ideje lenne már. hogy a hatóságok a 
legforgalmasabb üdülőhelyekre és fürdőkhöz kitűnő utakkal 
lepjék meg az állam polgárait. 

* 

Csodabogár. Alsóeőri Farkas Géza, igen tisztelt olva-
sónk küldötte be az alant közölt cikket, mely a „Köztelek" 
című lap július 22-iki számában a lótenyésztési rovat veze-
tőié, Döhrmann Henrik tollából jelent meg. Farkas Géza a 
következőket íria a „Köztelek"-ben megjelent cikkről: 

Igen tisztelt Szerkesztőség! 
„Mellékelek egy cikket, vagyis jobban mondva, csoda-

bogarat, amelyet egy igen komoly szaklapban eresztett szél-
nek egy lóbarát. Sainos, nekem a nagy dologidőben nincs 
alkalmam eléggé méltatni ezen a lónak semmitsem használó 
és a motornak még kevesebbet ártó cikk naiv kitételeit, de 
azt hiszem, szolgálatot vélek ennek beküldésével tenni motor-
tulajdonos társaimnak, egypár derűs percet szerezve ennek 
olvasásával, melyből láthatják, hogy vannak még e Csonka-
Hazában helyek, hol az emberek begubózva, téli álmukat 
alusszák, görcsösen kapaszkodva a régente annyira dédelge-
tett ló farkába, nehogv valahogy elgázolja a feltartózhatla-
nul előre törő automobil és motorkerékpár. 

Kiváló tisztelettel 
alsóeőri Farkas Géza." 

A cikkhez nekünk csak annyi a hozzáfűznivalónk, hogy 
megküldöttük a budapesti automobil- és motorkerékpár-, va-
lamint teherautomobilkereskedőknek, miheztartás végett. 

Lássuk a cikket: 
A gépkocsi és a ló harca. A gépkocsi és velük rokon-

járművek gyorsiramú teriedése látszat szerint halálos csa-
pást készül mérni a lótenyésztésre. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy ez csupán látszat, mert valóságban nem lesz 
elég életrevaló ahhoz, hogy a lovat a legfontosabb eddigi 
használati területeiről kiszorítsa. Emellett tanúbizonyságot 
tesznek az Amerikai Egyesnlt-Államok közlekedési és fuvaro-
zási viszonyai, amelyek élénken igazoliák, hogy a gépkocsi 
még a nagyvárosok forgalmából sem birta egészen kiszorítani 
a lovat. 

Csonka hazánkban most éljük át a gépkocsiláz első és 
legsúlyosabb krízisét. Ezért kell, hogy fölemeljük intő sza-
vunkat a már-már csüggedő lótenyésztők öntudatra ébresz-
tésére, nehogy kétségbeesésükben elpocsékolják meglevő ér-
téi™* tenyépzlAállományukat s ezzel m i n t ^ v fölégessék mamik 
mögött a hidakat, hogy azután, a válságos idők elmultá-
val, soha többé vissza ne térhessenek a lótenyésztésnek, bár 
nem fényesen jövedelmező, de a mezőgazdaságban valóság-
gal nélkülözhetetlen üzemágához. 

Alapjában véve a gépkocsiveszedelem korántsem olyan 
nagy, mint amilyennek felületes szemlélődés után látszik. 
Akik manapság gépkocsin járnak, azoknak legnagyobb, talán 
kilenctized részénél is nagyobb hányada, ezelőtt sem járt lo-
von vagy lófogatú járművön. 

Vidéki városban lakom, ahol szintén lábrakapott a ben-
zinmotoros szenvedély. Van itt talán 50 kétkerekű, hivatalo-
san motorkerékpárnak nevezett, a nép nyelvén „benzin-
szamár" -nak gúnyolt, az utca és az országút porában, sará-
ban fetrengő jármű, amelynek búvárgúnyával álcázott lo-
vagja azelőtt nem ült lovon, sem ezután nem fog lóra szállni. 
E gépek legnagyobb részét hitelre vásárolták, aminek levét 
1 gépgyáros, a kereskedő vagy a motorkerékpáros kenyéradó-
gazdája fogja meginni. Nemzetgazdaságunknak abból semmi 
haszna, sőt inkább kára lesz, a külföldről behozott gépek cs 
benzin árának erejéig. 

Van még helyben 3—á autóbusz is, amelyek a vasúti és 
környékbeli autóbusz-szolgálatot látják el. Ezek sem zavar-
nak sok vizet, mert előttük sem volt lófogatú omnibusz, utá-
nuk sem lesz. Leginkább a vasútaknak okoznak kárt. Van 
még azután nagyszámú teherautó, főleg könnyelműbb vállal-
kozók kezében, akik törlesztésre vették a gépeket, nem szá-
mítva arra, hogy a 10—20 hold föld árának megfelelő árú 
gépbe fektetett tőke néhány rövid év leforgása után, aligha 
fog ócskavasnál egyebet képviselni. Idéznem kell itt országos 
lótenyésztésünk egyik legrégibb és legkiválóbb főpatrónusá-
nak, Graefl Jenőnek klasszikus mondását, hogy: lovat venni 
is lehet, eladni is, automobilt azonban rendszerint csak venni 
lehet, de eladni már nem, mert mire arra sor kerülne, már 
ócskavassá lesz. A teherautófuvarosok is leginkább a vas-
utaknak okoznak kárt; a házról-házra történő fuvarozást 
még ma is lófogatokkal végzik, nemcsak itt, a kis vidéki ma-
gyar városban, hanem Berlinben, Londonban, Newyorkban 
és Friscóban is. 

A bérautóvállalkozók sem okoztak a vidéken nagyobb 
kárt az ósdi konflisoknak és fiákkereseknek, mert csakhamar 
jelentkeztek az anyagi gondok, különösen a so f főr nagy bére 
miatt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy so f főr 
béréből — aszerint, hogy milyen igényű a legény — 1, 2, sőt 
esetleg 3, minden munkára kész kocsis bére és ugyanannyi 
pár ló tartásának évi költsége kikerül. Csupán a nagy váro-
sokban, s így főleg szép fővárosunkban, f og ja úgyszólván 
teljesen kiszorítani az autótaxi a konflist és a kétlovas bér-
kocsit, de ezeket is csak akkor, ha az autótaxi szolidabb ta-
rifára és a tarifának lelkiismeretesebb kezelésére fog ja 
szánni magát. Manapság még a legjobb matematikus sem 
tudja kiszámítani a taxaméter alapján a fizetendő bért, mert 
nem káptalan a feje, hogy mindenkor könyv nélkül tudja a 
titkos hányadost, amellyel szorozni kell azt a számot, amelyet 
a taxaméter mutat. A vidéki emberek nagy része úgy fél ma 
még a nagyvárosi autótaxitól, mintha az holmi „Bauernfan-
ger" (magyarul: balekfogó) intézmény lenne. Annyi bizo-
nyos, hogy a budapesti autótaxi-intézmény jelenlegi ársza-
básai egyáltalában nem alkalmasak arra, hogy az idegenfor-
galmat előmozdítsák. Váj jon van-e erről tudomása az Idegen-
forgalmi Bizottságnak? 

A budapesti lovasbérkocsisipar haldoklik, tehát végpusz-
tulása elkerülhetetlen. Ez ellen nem lehet semmit sem tenni. 
Végre is, a világvárosi jelleg megköveteli a személyforgalom 
minél gyorsabb és simább lebonyolítását és ebben Budapest 
sem maradhat el. A lovasbérkocsi vergődésének egyik tüne-
tét tapasztaltam nemrégiben, amikor a fővárosba érkezve, a 
hordárnak azzal az utasítással adtam át útipoggyászomat, 
hogy azt autóra vigye (azt hittem, már nincs is konflis) . 
A hordár egyszer csak előállít egy konfliskocsissal, aki égre, 
földre esküdözik, hogy neki is, lovának is éhen kell halni 
stb. Erre természetesen, már régi hivatásom szellemében is, 
a konflis mellett döntöttem és csigatempóban való döcögés 
élvezete képében osztoztam a ló és a kocsis szomorú sorsában. 

Ugyancsak a budapesti lovasbérkocsisipar haldoklásának 

I ( Elfelejti az üzemzavart, ha 11 ( ( 
( ]SE.ll) -1MPEH 11JH2-Í vásárol! > 

1 ( Tökéletes megbízhatóság! Vezérképviselet. > 
> ! 
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1 ( Tökéletes megbízhatóság! 
IX.. Ráday-utca 12 (Kálvin tér mellett) 
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a mezőgazdasági termelés némely ágára gyakorolt, ha nem 
is országosan, de legalább a főváros közelebbi és távolabbi 
környékén érezhető káros következményeit is volt már alkal-
mam tapasztalhatni. Ugyanis azokban a községekben, ame-
lyekben régebben közvetlenül a termelőtől szerezték be szé-
naszükségletüket a fővárosi bérkocsisok és fuvarosok, a szo-
kott kereslet hiánya következtében a széna ára katasztrofáli-
san esett. Ez a rendkívüli árhanyátlás azonban csakis a ter-
melőket sújtja, mert a magán- és közszállításokra pályázó 
hivatásos szénaszállítók még mindig ki tudják manőverezni 
a búsás hasznot biztosító, rejtett vagy nyilt kartellárakat. A 
közszállításokra vonatkozóan kormányintézkedés lenne kívá-
natos, hogy a mezőgazdasági termények szállítását ne hiva-
tásos szállítók, hanem pl. a mezőgazdasági érdekképvisele-
tek által szervezendő és ellenőrzendő gazdaszövetkezetek 
nyerjék el. Döhrmann Henrik. 

* 

Németországban nem locsolják az uteakereszteződéseket. 
Egyévi németországi tartózkodás után visszatért munkatár-
sunk a német hatóságok egy igen célszerű intézkedéséről 
számol be olvasóinknak, amit a székesfőváros, illetve az 
államrendőrség is magáévá tehetne. Tény, hogy a legtöbb 
baleset az utcakereszteződéseknél történik, különösen pedig 
az aszfaltos utcáknál, ahol az automobilok és motorkerék-
párok fékszerkezete felmondja a szolgálatot, mert a beféke-
zett kocsi a sima, sikos úttesten tovább csúszik és igen sok-
szor nekicsúszik nz előtte álló vagy keresztben jövő kocsi-
nak. Hogy ezeket a lehetőségeket megszüntessék, Német-
ország igen sok, városában az útkereszteződéseket nem lo-
csolják. Kereszteződéshez érve, az öntözőkocsi tíz méterrel a 
kereszteződés előtt megszünteti a locsolást, tehát ott, ahol 
sokszor a fékezés döntő szerepet játszik, száraz talaj áll ren-
delkezésre. Ajánljuk a fenti tényt közigazgatási hatóságaink 
figyelmébe. Egy megbeszélés, egy rendelet és kész. Nem kell 
hozzá sem pénz, sem építkezés. 

« 

A szombathelyi postával a következő sorokat kap-
tuk. Ajánljuk a Vacuum. Steaua és Phönix benzin-
vállalatok szíves figyelmébe: 

Érdekességeért és egynémely vidéki helyeken uralkodó 

állapotok jellemzésére közlöm az alábbi esetet, hogy b. lap-
juk útján ezen lehetetlen állapotok megszüntetésére a meg-
felelő lépéseket megtehessék. Tapolcán, a város központjá-
ban, mint az minden motoros előtt ismeretes, egymás tő-
szomszédságában három benzinkút van, tehát az ember azt 
gondolhatná, hogy oda megérkezve, mi sem könnyebb, mint 
az útközben megcsappant benzinkészletet utánpótolni. Azon-
ban a valóságban a dolgok többnyire éppen megfordítva 
szoktak történni, mint azt az ember előre elképzelte. Szom-
bat este 10 óra tájban érkeztünk Budapestről Szombathelyre 
menve Tapolcára, hol megvacsorázva, benzinkészletünket fel 
óhajtottuk frissíteni. Elmentünk a Sphinx-kúthoz, honnét 
rövid úton a Phönix-hez utasítottak, hol a csengőnélküli 
kapun huzamosabb ideig eredmény nélkül zörgettünk, mi-
közben egy arra haladó barátságos fiatalember által meg-
interjúvoltattunk, hogy vájjon fontos-e nekünk a benzin; ki 
azon válaszunkra, hogy tankunkat csupán passzióból szoktuk 
megtölteni, nyugodtan tovább lejtett. Végre egy arra menő 
idősebb hölgy ajánlkozott, hogy ismerős lévén a Rex-kút ke-
zelőségénél, fel fogja őket kelteni. A kapun való zörgetése 
járt is annyi eredménnyel, hogy a szemben lévő kávéház aj-
tajában megjelent egy hang, melynek tulajdonosa előzéke-
nyen tudtunkra adta, hogy majd reggel 6 órakor hajlandó 
lesz bennünket benzinnel ellátni. Minthogy az éjnek Tapol-
cán leendő eltöltése nem volt programmunkba beilleszthető, 
lelkünkjben hálás érzelmekkel búcsút mondtunk jóindulatú 
barátunknak és tovább menve Sümegre, az ottani kútkezelő 
által, kit álmából zavartunk fel, a legelőzékenyebb kiszolgá-
lásban részesültünk. Hasonló helyzetbe kerülő motorostár-
saink érdekében kívánatosnak tartanám, ha alkalomadtán b. 
lapjukban szóvá tennék ezt a dolgot. 

* 

Örvendetes eseményt kellregisztrálnunk. A Rákóczi-út— 
Erzsébet-körút keresztezésénél oly kitűnően bevált villanylám-
pák mintájára a legközelebbi napokban új jelzőkészülékek 
kezdik meg működésüket. így már készül az új lámpa az 
Oktogon-téren, a Nyugatinál, a Teréz-körút—Podmaniczky-
utca keresztezésénél, Budán a Zsigmond-utca—Margit-körút 
keresztezésénél és másutt. Hír szerint 15-20 jelzőlámpát állít 
fel a székesfőváros. Mi részünkről csupán azt fűzzük hozzá 
ezen akcióhoz, hogy az Államrendőrség viszont hasson oda, 

Tökéletesség a mi, jelszavunk! 
Most átadjuk a nyilvánosságnak új és javított 

modellünket, a 

Continental 1928-at, 
mely még az előző év teljesítményeit is jelentősen 
túlszárnyalja. 

A szövet felépítménye, a gumifutófelület kon-
strukciója és az anyagmegmunkálás új alapelvek sze-
rint megy végbe, melyek összessége az általunk az 
országúton, a versenypályán és a laboratóriumokban 
gyűjtött tapasztalatok megtestesítői. 

A Continental 1928 kiváló tulajdonságait igen 
jelentős részben a nyersanyag gondos kiválogatásá-
nak és megmunkálásának köszönheti, mely elsőrangú 
gumitechnikusok által előállított új és alaposan 
kipróbált keverési eljárások szerint nagyértékü kvali-
táskészítménnyé lett. 

(gnflnental 
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hogy a lámpák jelzése necsak a járműveknek szóljon, hanem 
a gyalogosoknak is. Ellenkező esetben az egész illuzórikus. A 
forgalomnak gyorsnak kell lenni. Ha pedig a gyalogosok to-
vábbra is összevissza fognak közlekedni, akkor a forgalom 
nem lehet sima és gyors. Tessék a gyalogosokat is egyszer 
rendre tanítani. 

* 

A közelmúlt napokban módunkban volt egy Németország-
ban tanuló technikus barátunkkal egy délelőttöt együtt töl-
teni. Mondanom sem kell, hogy a barátunk a legnagyobb cso-
dálkozással figyelte a budapesti forgalmat. Nézete szerint a 
budapesti gyalogközönség viselkedése és közlekedési módja 
rettenetes. Budapesten a gyalogosok 70 százaléka úgy közle-
kedik, hogy sem jobbra, sem balra nem néz, hanem megy, mint 
egy holdkóros. Nézete szerint, ha a budapesti közönséget csak 
egy napra úgy áttelepítenék Drezdába, Berlinbe a sebesen 
futó automobilok közé, ezerszámra történnének a balesetek. 
A budapesti polgár a legindolensebb. Ennek oka pedig tisztán 
az, hogy nincs olyan forgalmi rendőrségi osztag, mely moto-
ron, vagy automobilon járná a várost és így intézné a forgalmi 
rendet. Igen helyes volna, ha önkéntes szolgálatot ajánlanának 
fel a budapesti autótulajdonosok. Ha mindennap egy-egy autó 
állana ilyen célból az Államrendőrség szolgálatába, úrvezető-
vel, vagy soffőrrel, amelybe két rendőrtiszt és egy forgalmi 
rendőr ülne, hatalmas mértékben javíthatnánk az utca rendjét. 
Ilyenkor legalább tisztán látnák a tiszt urak, hogy milyen hi-
bák fordulak elő, mit kell tenni. Nézetünk szerint 3-400 auto-
mobilista feltétlenül akadna, akik egy meghatározott napon 
rendelkezésére állanának az Államrendőrség forgalmi csoport-
jának. Mi részünkről szívesen több napon át is szolgálatára 
állunk, hogy a cél érdekében működhessünk. 

A sidecar 

Általunk is melegen ajánlott 
1 • J • • f f O O f f kituno sonor, 
aki egyúttal m e c h a n i k u s is 

állást keres. Cím a kiadóban 

Irta ifj. Fekete Géza. 
Az olvasó talán még emlékszik a motorkerékpárról 

és a pakktartóról írt felvilágosító cikkeimre és az arra 
következő mély, igaz felháborodásomra, melynek folyo-
mányakép több felvilágosítást nem mertem napfényre 
hozni. Azóta eltelt egypár hónap és így elült a háborgó 
tenger moraja, mely pillanatnyi csöndet arra haszná-
lom fel. hogy új felvilágosító cikkel ejtsem kétségbe a 
már-már megnyugodó kedélyeket. 

Amint látják, Hölgyeim és Uraim, a kérdés ez: 
Mi a sidecar? 
A sidecar a motorkerékpárnak az a része, amely-

ben az utas élete három-négy kitámasztó rúdon és egy 
hajszálon függ. 

Mi a kitámasztó rúd? A kitámasztó rúd az a görbe 
cső. mellyel a motorkerékpár a sidecart tisztes távolba 
tartja magától. Idővel ezek is megunják a dicsőséget és 
egy biztos pattanással törött csövekké válnak. 

Hogy mi a hajszál, azt úgy-e, nem kell magya-
ráznom. 

A sidecarnak egy kereke van, de ez az egy kerék is 
pótolja az autó négy kerekének minden rázását és de-
fektjét. Szóval derék egy kerék. 

A sidecarnak egyik legfontosabb része a kosara, 
amely lehet szivaralakú, szögletes, csukott, vajszállító, 
de lehet légmentesen elzárható is a bentülő nagy örö-
mére. A kosárban. — nevezzük talán ládának, — tehát a 
ládában több táska és rekesz van, melyek mind az uta-

zás élénkebbétételére hivatottak. Ugyanis idejönnek a 
szerszámok, melyek legyenek bármilyen szorosan össze-
szíjazottak, százat egy ellen, hogy pokoli jazz-band-et 
produkálnak. 

A láda rugókon nyugszik. Igen. Rugókon! T. i. olya-
nokat rúgnak a jámbor utason, mintha egyenesen Kohu-
tot bérelték volna fel. Ebben az „Ábrahám kebelében" 
úgy kell elhelyezkedni, mint a kádban, tehát alacsonyan 
ülve. Van ugyan rúgóspárna benne, de az csak arra 
való. hogy menetközben a rúgók spirálisan belecsava-
rodjanak az emberbe. Ehhez járul még az a bizonyos jó 
magyar országúti „aszfalt". A „tejút." 

A láda felett nyújtót, esetleg korlátot is lehet el-
helyezni, melyeken az akrobata utas verseny közben 
igen jeles mutatványokat végezhet. Például zászló, sas-
lengés, s t b . . . 

Az igazság kedvéért meg kell említenem, hogy az 
oldalkocsinak „ajtaja" is van. Ne tessék megijedni. Ez 
csak „Buster Keaton-ajtó", melyet csak azért nyit ki az 
utas, hogy azután a másik oldalon másszék be, mert az 
kényelmesebb. (Az amerikaiak már csak festett ajtó-
kat markíroznak.) 

Szóval a sidecar igen elmés találmány. 
Egy barátomat meginterjúvoltam abból az alkalom-

ból, hogy motorjára vadonatúj oldalkocsit vásárolt. Mi-
lyen az új sidecar? — kérdeztem tőle. Majd elválik, — 
felelte ő . . . és igazat mondott. Az oldalkocsi elvált. 
„Te mész jobbra, édes Rózsám, én meg megyek balra" 
jeligére. A barátom az országút jobb árkában, bájos 
útitársnője pedig a bal árokban nézte meg, hogy vájjon 
a fa tövében lehet-e már gombát találni. Szerencsére 
80 pengő javításon kívül egyéb bajuk nem történt. Egy 
másik barátom szintén sidecarral jár már hosszú idő 
óta, vele még nem történt semmi, de higyjék el, hogy 
épp ezért őt sajnálom legjobban. Mindezekből világosan 
kitűnik, hogy a sidecart is úgy kellett volna kipróbálni, 
mint az Opel rakétaautót, macskával. Megnézni, hogy 
milyen hatással van az állatokra. 

Ezekután azt kérdezem, jámbor olvasó, hogy tulaj-
donképen akkor mire való az oldalkocsi? Hát, édes 
Istenem . . . mégis egészen jól lehet használni a weeken-
deken. 

I Alig használt 175 k m - e s 
két k i p u f f o g ó c s ö v e s 

M O T O R K E R É K P Á R 

•III olcsón eladó. Pászt István 
Pestújhely , Gróf Serényi 
•lános-utca 20 

jMuíóruj&ázzai Wesszely lsíván 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. 1 B a d a p e « / , IV. Icerttlei, Váci-uíca Jr 
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Hírek 
A német automobil- és motorkerékpárkivitel erősen 

emelkedik. Míg ez év áprilisában 4.1 millió márka volt 
a kivitel, addig májusban 5.7 millióra emelkedett, a 
mult év 2.5 milliójával szemben. Az 1928. év első hó-
napjaiban a kivitel 20 millió márka értékben 100%-kai 
haladta meg a multévit. Ennek dacára a behozatal 
még mindig 16 millió márkával nagyobb, mint a ki-
vitel. 

Norvégiában, Oslóban sebességi versenyt rendez-
tek egy ötkilométeres országúti körön motorkerék-
párok és automobilok számára. A versenygépek cso-
uortjában a 350 keni kategóriában 10.000 méterre K. 
Hansen (FN) győzött 7:30 alatt, ami 79.992 kin átlag-
sebességet jelent, míg 500-on ugyancsak FN-vezető. 
J. Sande jött be elsőnek 7:06 alatt. Átlagsebessége 
84.492 km volt. Az oldalkocsis gépek közötl Fosshaug 
(Harley-Davidson) lett első 8:16.8 alatt Átlag: 72.432 
km. — A koesikategóriákban 1100 kem-ben. 5 km-en 
Matliiesen (Amilcar) lett az első 3:53.4 alatt, ami 
77.112-es átlagnak felel meg, míg: a eggyorsabb Tsberg 
(2 literes Bugatti) volt 3:40.6-tal. Érdekes megemlí-
teni, hogy a kocsik nem érték el a motorkerékpárok 
sebességét, mert míg Isherg átlaga 81.252 km, addig 
az FN-vezető J. Sande sebessége 84.492 km volt. 

A versenyek csődjéről beszélt a tavasszal az egész 
világ. Mi akkoriban egy nagyobb cikkben kimutattuk, 
hogy a csőd csupán az agyonformnlázott Grand 
Prix-re értendő, ami be is bizonyult. A többi nagvohb 
eurónai versenyek, amelyekre a gyáraknak megfelelő 
kocsijaik készen voltak, egytől egyig kitűnően sike-
rültek. Hogy csak egy példát említsünk, a Spanyol 
12-órás Nagy Díira nemkevesebb, mint 72 kocsi neve-
zett, amelyek között 19 Bugatti. 5 Chrysler, több 
Alfa-Romeo, Stutz. Auburn, Traeta, Voisin, Penceot, 
Aries. Renault, Ford, Georges Irat. Licorne, EHP, 
Senechal. BNC, Salmson. Lombard, Donnet és Kallv 
volt. Ttt igazán nem lehetett szó a verseny csődjéről. 

Ű.i vezérkénviseletek. A közelmúlt napokban ismét 
új képviseletekkel szaporodott a magyar autó- és 
motorkerékpárniac. Az amerikai elitmárka, a „Kiss°l " 
kapott képviseltet Budapesten. A képviselet. Általá-
nos Műszaki Üzemgazdasági és Autótechnikai Válla-
lat, Gergely Farkas. Budapest, VI., Vilmos császár-út 
61. A Kissel-gyár 22 éve gyártja kocsijait, melyeknek 
nevezetességük az alacsony alváz, ami által még a leg-
nagyobb sebességben ós a legerősebb kanyarokban 
s«n jut a kocsi farolásba. A Kissel Motor Car Co.. 
Hartford Visconsin. nem a tömeggyártásra fekteti a 
fősúlyt, hanem a kidolgozásra. Kocsijai nem tartoznak 
az olesó amerikai kocsik közé, de viszont azért, amit 
kérnek, igazán kitűnőt nyújtanak. A Kissel egyike 
azon amerikai gyáraknak, melyeknek típusai a leg-
jobban hasonlítanak az európai kocsikhoz. Különö-
sen kétszemélyes roadsterjei mutatnak pompás külsőt. 
A fentemlített tulajdonságok mellett a Kissel-koosik 
sebessége igen nagy. Vannak Kiss^l-típusok. melyek-
nek sebessége meghaladja a 150 kilométert. Természe-
tesen ez nem zárja ki. hogy a kocsi énpen úgy lépés-
ben is közlekedhet. Legközelebb fogjuk ismertetni az 
amerikai o-vártás ezen remekét. — Az Unitas-nál a 
német Viktória" motorkerékpárok nvert'-k képvise-
letet. A Viktória ismert német gyár. 350—600 kem típu-
sokat gyárt. Legközelebb ezekkel is bővebben fogunk 
foglalkozni. 

Valószínűleg úi helyiségbe költözik nemsokára a Lantai 
Ede-cég. A kis Magyar-utcai helyiség szűknek bizonyult. A 
minan 20 New Hen'ey érkezett, ami a kis helyiséget úgy 
megtöltötte, hogv csak egv kis szűk sikátoron lehetett az iro-
dába iutni. Emellett egyetlen Morgan, Velocet.te sem fér be 
a kiállítási terembe. Ez arra késztette a cég főnökét, Lantai 
Edét. hogy új nagyobb helyiség után nézzen. Mmt hírlik, ez 
sikerülni is fog és a cég nemsokára elhagyja a Magvar-utcát, 
amelynek lakói a nagy forgalom miatt már meglehetősen 
unják a szépen fejlődő motorkerékpárkereskedelmet. 

A német Mercedes-Benzek a Német Nagy Díjban 
amerikai Champion-gyertyákat használtak, ami egé-
szen különösen hat a soviniszta németektől. Ugyan-
csak Championnal győztek Chiron, Benoist és Lenoux 
a Sa n Sebastian Grand Prix-ben. A Champ ion tér-
foglalása a versenyeken az 1928-as esztendőben szinte 
általánossá vált. Álig van egynéhány nagy verseny, 
ahol KLG, Lodge, Gilardoni, Bosch, Fert vagy Nerka 
volna a győztesek gépeiben. 

A Circuito della Val d'Elsa. Siena mellett, az Apenninek-
ben zajlott le 315 km. távon a fenti verseny, melyet Presenti, 
a kiváló ALFA-ROMEO-vezető nyert meg. Ideje 3:40:31 
volt, ami 87.700 km. átlagnak felel meg. Második amerikai 
kocsi volt Balestrero révén, aki egy La Salle-t vezetett. 
Ideje 4:34:00. A kis kategóriát 189 km-re Biondetti nyerte 
Salmsonon. Ideje 2:44:13, sebessége 69.050 km. 

Circuito di Crema. Crema mellett folyt le Észak-Olaszor-
szág egyik legjelentősebb versenve, 228 km-es távon. Az ab-
szolút győztes Zaro Giusto lett GILERA-gépen 2:04:06 alatt, 
ami kitűnő 1,10.227 km. átlagnak felel meg. Leggyorsabb köre 
115 km-es volt. A 350 kem.-ben a nagyon ismert Moretti győ-
zött BIANCHI-n 2:06:18 alatt. Sebesség 108.307 km. 2. Ma-
netti (Frera). A 250-es kategóriát Raccagni (Guzzi) vitte 
haza 98.200-as átlaggal, míg a 175-ben Andreani nyert egy 
új konstrukciójú MASSERINI-gépen 84.490 km. átlaggal. 

Érdekes újságot tudtunk meg Itáliából. Cavallieri Tar-
nuini. az OM-gyár volt kereskedelmi igazgatóia kivált a gyár-
ból es átvette Olaszországra a General Motors összes kép-
viseleteit. így a La Salle, Cadillac, Buick stb. Innen ered, 
hogy újabban Minoia, Balestrero és más volt- OM-vezetők 
gyakran tűnnek fel amerikai gépek kormányánál. 

Az a 1000 kcm.-es, kéthenger-négydugattyús, kétütemű 
Puch-kiskocsik már megjelentek Ausztriában. Olyan nagy 
a kereslet, hogy a gyár alig győzi a szállítást, aminek főké-
pen az a magyarázata, hogy a kiskocsi — mely három sebes-
séggel van ellátva — csupán 4000 schillingbe kerül. Exportra 
a gyár egyelőre nem is gondolhat, így tehát hosszú idő telik 
el, amíg az új konstrukció nálunk is megjelelhetik. 

A 9-ik Gabelbach hegyiverseny llmenau mellett kitűnően 
sikerült. Összesen 1(10 egység indult (67 motorkerékpár, 14 
sidecar és 29 automobil). A nézőket 40 ezerre becsülték. A 
versenyen remek küzdelmet vívott Carraciola (MERCEDES 
SS) és Huldreich Heusser (BUGATTD. Előbbi 2:11.2 úi út-
vonalrekord mellett győzött, ami 110 km. óraátlagot jelent. 
Heusser is a régi rekordon belül futott. A motorkerékpárok 
legjobb idejét holtversenyben két BMW-vezető, Greifzu és 
Riemeck futotta 2:32.2-vel, ami szintén új motorkerékpár út-
vonalrekord. 

A TTC az ügetőversenypályán motorkerékpáros „dirt 
track" meetinget rendez. Végre akadt kezdeményező erre a 
szép sportágra, ami most a külföldön roppant el van terjedve. 
A TTC a közelmúlt napokban adta be a verseny feltételeit a 
KMAC-hoz. A meeting keretében meg akarja rendezni hen-
gerűrtartalomra való tekintet nélkül Budapest dirt track baj-
nokságát. Reméljük, hogy a KMAC nem gördít ez elé is aka-
dályt, az isteni egoizmus elvén, miszerint bajnokságot csak 
neki szabad rendezni. Mint a hangulatról látjuk, motoro-
saink nagy örömmel fogadják az ügetőmeeting tervét és min-
denki ott lesz a verseny startjánál. 

A Continental, a nyertes abroncs, a nürnburgi 
pályán a németországi nagydíj lefutása alkalmával, 
vasárnap ismét bebizonyította felülmulhatatlanságát. 
Ez a nemzetközi esemény többet jelent, mint az ösz-
szes eddigi versenyeredmények, mert ezzel a Conti-
nental-abroncsok sorsa dőlt el. A nyertes Caracciola 
és Werner-Benz-Mercedes kocsijaikra a nehéz nemzet-
közi versenyen ismét bizalommal választották a Con-
tinental-abroncsot. A többi Benz-Mercedes-vezetők, 
Walb, Kimpel, Rosenberg, szintén Continental-abron-
csot használtak. Általában, elégtétel adatott oly 
irányban, hogy a német antomobilipar óriási ver-
senye dacára, a Continental-abroncs oly hatalmas 
részt kapott az eredményekből. A Continental-abron-
csoknak ez az új nagy eredménye oly jelentőségteljes, 
mert a nehéz és kanyarokban gazdag pályán kívül, a 
rekkenő hőség hatását is figyelemre kell méltatni. 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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Páris—Pireneusok—Páris. A niult héten fe-
jezték be a Moto ttevue és a Petit Párisién című 
Két újság által rendezett motorkerékpar-
megbízliaiosági versenyt. 60 induló, bö beérkező, 
25 büntetopont nélküli, ez volt a végeredmény. 
Büntetőpont nélkül futottak be: 175 kem: Mouret 
(San-Sou-Pap), iíaudart (San-Sou-Pap), Sterny 
(San-Sou-Pap). 250 kem: lioulanger (Stella), 
Cheret (Austral), Garrot (Terrot), (Jillot (Ter-
rot). 350 kem: Mahaut (Ravat), Baer (Royal-
Eníield), Barthelemy (New-Map), Lavalette 
(Peugeot). 500 kem: Maas (Gnome & Rhone), Ne-
bil (Ariel), Marc (Gnome & Rhone), Langlois 
(Gnome & Rhone). Sidecarok: Garaner (Royal-
Eníield). 

Franciországba az 1928. óv első felében Olasz-
ország 1955, Amerika 1558, Belgium 607, Német-
ország 67, Anglia 56 személykocsit exportált. 
Ezzel szemben Franciaország Algirba 4288, Spa-
nyolországba 3187, Angliába lb63, Belgiumba 
1574, Indokinába 1184, Marokkóba 1084, Svájcba 
941, Tuniszba 888, Lengyelországba 571, Német-
országba 471, Hollandiaba 449, Dániába 296, Ma-
dagaszkárba 297, Portugáliába 285, Romániába 
232, Csehszlovákiába 177, Argtntinába 158, Olasz-
országba 133, Svédországba 105, Görögországba 
75, Szerbiába 74, Japánba 55, az Egyesült-
Államokba 45, Braziliába 25, Oroszországba 45, 
Norvégiába 10 ós Kanadába 8, stb. automobilt 
exportált. Csodálatosképen Magyarországról egy 
szó sincs a kimutatásban. 

Az olasz gyárak és versenyzők erősen készül-
nek a szeptember 9-én Monzában lefutásra ke-
rülő Olasz és egyben Európa Grand Prix-re. 
A verseny ugyanis döntőfutama az olasz egyéni 
és márkabajnokságoknak. Az egyéni bajnokság-
ban Nuvolari, Campari és Brilli-Peri gróf álla-
nak az élen 3—3 ponttal. A pontozás itt meglehe-
tősen igazságtalan volt, mert a Targa Florioés a 
Római Királydíjban elért eredmények több pon-
tot számítottak, mint a többi pontszerzőverseny, 
így Nuvolari dacára annak, hogy Tripoliszban, 
Veronában és Alessandriában győzött, egyenlő 
pontszámmal bír Camparival .és Brilíi-Perivel, 
akik csak 1—1 győzelmet arattak. A márkák, 
illetve gyárak között a Maserati-gyártmányok 
vezetnek 6 ponttal az Alfa-Romeo 5 pontjával 
szemben. El lehetünk tehát készülve, hogy 
Monza ezidén nagyon szép lesz. Tetszőleges 
hengerűrtartalom, csupán a sxily van korlátozva. 
Eddig 3 Talbot, 4 Maserati nevezett. 

A Motosacoche-motorkerékpárok kettős győ-
zelme volt az Európa Grand .Prix szenzációja. 
Az a fölény, az a könnyedség, amivel a kitűnő 
angol versenyző, W. L. Handley a 350- és más-
nap az 500-as kategóriát a kontinens és a sziget-
ország legjobbjai ellen megnyerte, bámulatba 
ejtette nemcsak a laikusokat, hanem a legjobb 
szakembereket is. A genfi gyár által épített 
királytengelyes MAG-motorok úgy üzembiztos-
ság, mint gyorsaság szempontjából kiemelked-
tek a mezőnyből. Handley 140 km-en felüli 
rekordkörei, valamint 160 km-en felüli sebes-
sége az egyenesekben minden várakozást felül-
múlt. A kettős Grand Prix-győzelemnek már a 
magyar piacon is erősen érezhető a hatása ós 
nem csodáljuk, hogy a magyarországi képvise-
letet az utóbbi napokban a szó szoros értelmé-
ben megrohanták gépek ügyében. Itt értesítjük 
egyébként olvasóinkat, hogy a Zamecsnik Tiva-
dar által képviselt Motosacoche-gépek ezután 
VI., Gyár-utca 8. szám alatt tekinthetők meg. 
Üj, tágas helyiségbe költözött augusztus 1-én 
a képviselet, ahol az összes Motosacoche-típusok 
nagy választékban lesznek láthatók. 

Marchand, a híre6 francia Voisin-vezető 
július 26-án a kora reggeli órákban Monzában, 
az ottani autodromban, 203 kilométeres sebes-
ségben felborult. A felborulás a fékrendszer-
nek hirtelen defektje következtében történt. 
Marchand kibukott a kocsiból, de szerencsére 
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csak két bordája és a kulcscsontja törött el. 
Marchand Eldridge 50 mérlöldes világrekord-
ját akarta megdönteni, ami sikerült volna is. 
ha az utolsó korben nem következik be a bal-
eset. 

A Chrysler—Dodge-i'úzió. Az amerikai 
Chrysler-gyár 170 millió dollárért megvette a 
Dodge-műveket. Ezáltal a Chrysler-Dodge-
konszern az USA harmadik nagyvállalata lesz, 
alaptőkéjét tekintve. Első helyen a General 
Motors áll 1098 millió dollárral, míg a második 
helyen a Ford 742 millióval. A Dodge multévi 
produkciója 205.000. míg a Chrysleré 200.000 volt. 

A Bureau Permanent Internationai des 
Constructeurs d'Automobiles ezévi kongresszu-
sát Rómában tartja, szeptember 25—29. között. 
Az olaszok nagy ünnepségek között, a Kapitol-
ban nyitják meg a kongresszust, mely közleke-
désügyi, üzeinanyag- és eladási problémákkal 
fog foglalkozni. 

A nagy, négy nemzet által rendezett Alpesi 
Túraút svájci részlete igen nehéz lesz. Az út-
vonal Milánóból jön, Domodossola—Brieg, a 
Simplonon keresztül, majd Gletschbe. Innen fel 
a Purkapassra és Hospenthalon keresztül, a 
Gotthárdon le Bellinzonába, majd ismét Luga-
nóba. A svájci etappot az ACS wallisi osztályá-
nak vezetője, Wegener készíti elő. A svájci ré-
szeken mindenütt szabad átmenet és korlátlan 
sebességek vannak engedélyezve. A verseny 
résztvevői ezúttal a hegyihágókon való vámo-
kat sem fizetik. 

Aki járt már az alpesi hágókon, a Passo 
Stelvión és másutt, csak az tudja értékelni az 
Alpenfahrtcn előírt átlagokat, amiket betartani 
bizony nem lesz csekélység. így az 1100, 1500 
kem kategóriák által betartandó minimális át-
lag 33 km, míg a maximális 42 km. Á 2 és 3 lite-
res kocsik betartandó átlagsebessége 38—47 km, 
míg a nagykocsiké 40—49 km. A minimális át-
lagot betartani, mondhatjuk, nem nehéz, de a 
maximálist megközelíteni, az bizony már nem 
lesz gyermekjáték. Mi megjósoljuk, hogy na-
gyon, de nagyon kevés kocsi lesz, különösen a 
nagy kategóriákban, akik el tudják érni a közel 
50 kilométert. 

Nagy szégyene Ausztriának, hogy elvették 
tőle a Nemzetközi Alpesi Túraút célját. Wien 
helyett most Münchenben lesz a cél. Hogy mi 
volt az oka az elvételnek, nem tudni. Részünk-
ről azt hisszük, hogy az osztrák gyárak rész-
vétlensége és az Osztrák Automobil Club bal-
keze. A túraútra 90-nél több nevezés érkezett 
és így a túraút egyike lesz az év legszebb ós 
legnehezebb versenyeinek. 

Az amerikai gyárak fokozott versenytevé-
kenysége az 1928. evi szezon szenzációja. Az 
amerikaiak, úgylátszik, belátták, hogy az öreg 
Európa nagyon sokat ad a nyilvános eredmé-
nyekre. Erre vall a nagy Ford-részvétel a né-
met Gazdasági Versenyen, valamint a Chrys-
ler, Stutz, Auburn, Studebaker indulása a 12 és 
24 órás túra- és sportkocsi díjakban. Eddig 
ugyan még egy pár kategóriagyőzelnien kívül 
töbre nem vitték, de rövidesen, azt hisszük, fej-
lődni fognak. Kissé keményebb rugók, alacso-
nyabb építés, gyorsabb motorok és ők is ott 
lehetnek, ahol az európai kocsik. 

Az amerikai gyári nevezések az Alpen-
fahrt-ra szenzációként hatnak. Egész csomó 
amerikai gyár európai vezérképviselete nevezte 
be gyárilag a team-jét. Így indul a General 
Motors részéről egy La Salle-teani, eztnkivül 
egy Studebaker-team. Őszintén szólva nagyon 
kíváncsiak vagyunk, miképen fognak visel-
kedni az amerikaiak az alpesi hágóken. A La 
Salle a Coppa Mille Migliában már bebizonyí-
totta sebességét és kitartását, hiszen tudjuk, 
hogy megnyerte a nagy kategóriát, de hogy a 
Studebaker miként állja majd a Passo Stelvio 
emelkedését és ki tudja-e hozni a neki előírt 
magas átlagot, az majd elválik. 
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Hövidt £}ireK 
Az osztrák rendőrség a napokban nagyon szigorú ukázt 

adott Ki uz automobilisták és a motorkerékpárosok ellen. Az 
ufcáz oka u Wien—Salzburg-útvonalon előforduló autó- és 
motorbalesetek óriási száma, melyeknek oka a gyors hajtás 
és főleg a fényszórók rossz kezelési módja. — A Steyr-gyár-
nak már Londonban is van nagy képviselete. A Type XI1, 
inely nálunk, Magyarországon is annyira bevált, úgyiátszik 
Angliában is terjed. Erre vallanak a londoni képviselet hir-
detéseiben közölt, megelégedést kifejező levelek. Egy Type 
XII . Londonban 395 fonttól kapható. — A T. B. André & Co. 
Lld., mely eddig lökhárítóival keltett feltűnést, valamint 
motorkerékpárkörökben a Steering Damper-jét használják 
közmegelégedéssel, most kihozta a kocsikhoz a „Shimmy 
Damper"-t, mely az első kerekek simmizését volna hivatva 
meggátolni. — Az angol Brookland 200 Mile valamennyi 
győztese és beérkezettje angol KLG-gyertyát használt. — 
Az angol Austin-gyár kihozta szériában kompresszoros kis 
modelljét. A gép Cosette-kompresszorral szerelve, 75 mérföl-
det, vagyis 120.675 kilométert tud menni. Ára 225 angol font. 
A motor négyhengeres. Furata 56, lökete 76 mm, hengerűr-
tartalma pedig 747 kem. A motor fordulatszáma közel jár a 
7000-hez. — Angol statisztikai adatok szerint egész Anglia 
területén 1926-ban 4236, 1927-ben pedig 4606 ember esett áldo-
zatul a motorkerékpárnak és az automobilnak. — Malcolm 
Campbell benevezett Monzába, az Európa Grand Prix-re egy 
1.5 literes Delage-kocsival. A kocsi ugyanaz, amivel Benoist 
a mult évben Monzában győzött. — Az Alfa-Koineo-teani is 
indul Monzában. A gyár három kocsit indít. Vezetőkül Cam-
pari, Brilli-Peri és Minoia vannak kiszemelve. — Hír szerint 
az olaszok mindent elkövetnek az AIACR-nél, hogy oldja fel 
az Európa Grand Prix-t a szabad formu'a azon pontja alól, 
miszerint a maximális súly 750 kg. Ha ez megtörténne, úgy 
a Mercedes-Benzek is starthoz állanak a nagy SS-típusokkal. 

— Gyári Bugattik aligha indulnak Monzában. Ettore Bu-
gatti ugyanis elhatározta, hogy amíg a nagy 16 hengeresek 
nicsenek készen, nem állít gyári team-et versenyeken. Ma-
gánkézben lévő Bugattik természetesen indulnak, így feltét-
lenül Nuvolari is aki vezet az olasz automobilbajnokságban. 
— E. V. Halle, aki Amilcar-jával bukott ugyanakkor, amikor 
Junek, és koponyaalapi törést szenvedett, a napokban bele-
halt sérüléseibe. Így a Német Sportkocsi Grand Prix-nek két 
halottja van. — Automobil Tourist Trophyt futnak Belfast 
melleit, Írországban augusztus 18-án. A kör kb. 19 km, míg a 
táv 640 km körül van. Eddig a Bentley, Stutz, Ford, Mercedes-
Benz, Bugatti, Austro-Daimler, OM, Frazer Nash, Aston-
Martin, Alvis, Lea-Francis, FN, Marendaz, lliley, Salmson, 
Amilcar, Tracta és az Austin adta le nevezését. — Az 
österreichische Touring Club szeptember 8—9-én női auto-
mobil megbízhatósági versenyt rendez, melynek távja Wien— 
Budapest (Győrön keresztül). A versenyzők vissza a Balaton 
megkerülésével jutnak Wienbe. — 3171 büntetőparancsot 
adott ki a berlini rendőrség május havában. Ebből taxa-
méter-rendszabályok átlépésére 613, szabályellenes vezetésre 

587, elzárt útvonalra való behajtásra 154, ki nem világított 
rendszámtáblára 150, hajtási engedély nélk|ül való vezetésre 
86, forgalmi engedély nélküli kocsihasználatra 71 esik. 
Kiváncsiak vagyunk, mint festene nálunk egy hasonló sta-
tisztika. — 79.000 automobil kereste fel Svájcot a mult eszten-
dőben. Ha tekintetbe vesszük, hogy sok kocsi két-, de viszont 
igen sok hatszemélyes, úgy ez k,b. 280—300.000 embert jelent, 
uoldog Svájc. Ott azonban jó utak is vannak. — Szeptember 
3—9. között lesz a híres automobilihét Boulogne sur Mere-ben. 
Campbell, a híres angol vezető is nevezett a sebességi verse-
nyekre, de hogy Bugattin, avagy Delage-on indul-e, az még 
kétséges. — Az Indianapolis Speedway igazgatósága úgy ha-
tározott, hogy a jövő esztendőre is meghagyja az 1.5 literes 
motorstamdardot, 635 kg. minimálsúllyal. Az Indianapolis 
Grand Prix jövőévi terminusa május 30. — Az őszi szezón ne-
vezetesebb versenydátumai a következők: Augusztus 16: 
Angol Tourist Trophy kocsiknak. Ulster. — Augusztus 26: 
Rekordnap. Arpajon. — Szeptember 3—9: Boulogne sur Mere. 
— Szeptember 2: Rekordnap a Monthléry autodromban. — 
Trouville-ben, a Croix-Sonnet-hegyre kilométerversenyt ren-
deztek a franciák. A legjobb időt (33.2) Coulon érte el Terrot-
Jap motorkerékpáron, míg a kocsik között Valcourt 1.5 lite-
res Bugattija bizonyult leggyorsabbnak. Ideje 33.6 mp volt. 
— A St. Germain-circulten női versenyt rendeztek a fran-
ciák. Távolság 36 kör, vagyis 150 km volt. Győzött Mde. Ver-
signy kétliteres Bugattin. Ideje 1:27:28.8 volt, ami 92.634 km 
sebességnek felel meg. Második Blanche Megnan (Sizaire) 
2:10:07.4, harmadik Mde. Lejeune (BNC) volt. Madame Ver-
signy férfiklasszist képvisel. — A négykilométeres távon 
rendezett St. Albanhegyi-versenyt egy eddig ismeretlen ve-
zetői tehetség, Rhodes nyerte kétliteres Bugattin, 3:20.2 alatt, 
megjavítva Benoist (Delage) rekordját. — A francia-svájci 
határon, Chamonix közelében rendezett Martigny— La 
Forclaz-hegyiverseny (11 km) legjobb idejét Baettig futotta 
svájci Condor motorkerékpáron, 12 p-es időt érve el. A ma-
gasságkülönbözet a start és a cél között 980 métert tesz ki. —-
Aymo Maggi gróf, Borzarchini és Alfleri Maserati fogják ve-
zetni a három Monzára nevezett Maseratit az Európa Grand 
Prix-ben. Mindhárom név eléggé ismert. Különösen a két 
első képvisel ma Itáliában extraklasszist. — A nemzetköz! 
Arlberg-verseny helyett most a Vorarlberger Automobil Club 
rendezésében országos verseny lesz augusztus 26-án az Arl-
bergre. — A híres német Wanderer-gyár, mely tudvalévőleg 
az automobilok mellett a motorkerékpárgyártással is foglal-
kozik, egy préselt acélvázas új ohv. 500 kein modellt hozott 
ki. A meghajtás kardántengely útján történik. A Wanderer 
most már a harmadik német gyár a BMW után, mely a hátsó 
kpreket nem lánccal hajtja meg. — A préselt acélvázú belga 
La Mondiale-gépek győzelme a Belga Grand Prix 350 kem 
kategóriájában nagy feltűnést keltett. A La Mondiale tulaj-
donképen beépítőgyár és hasonlóan a magyar Mérayhoz, 
Jap- és Blackburne-motorokkal hozza forgalomba gépeit. 
A La Mondiale-nak még nincs Budapesten képviselete. — 
November 5—10. között lesz az idei angol motorkerékpár-
kiállítás az Olympia-csarnokban. A világhírű Olympia 
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Show-ra ezidén, mint értesülünk, ismét igen sok honíitár-
sunk fog kilátogatni, líem lehetetlen, hogy szerkesztőségünk 
egy tagja is fel fogja keresni ezt a világhírű kiállítást, hogy 
részletcsen számolhassunk be olvasóinknak az újdonságokról. 
W. L. Handley, aki csak pár nap előtt nyerte meg Moto-
sacoche-on az Európa Grand Prix-t, angol forrás alapján 
az AJS-gyárhoz szerződik. Ha a tény valóra váhk, ugy az 
AJS nemsokára a Brooklandon is megjelenik. — A német 
motorkerékpárok mindinkább térthódítanak Magyarorszá-
gon. A mult évben mégcsak a BMW volt képviselve, míg ma 
már 7—8 német gyár termékei futnak közmegelégedésre 
Magyarországon. Üjabban a Viktória nyert képviseletet az 
Unitas-nál. — Viktor Junek halála miatt felesége, Junek 
asszony nem indult San Sebastianban a Grand Prix-hen. 
Így a várt Junekné-, Divo-, Ghiron- stb. Targarreváns elma-
radt. Mint hírlik, Junek asszony gyásza miatt egyidőre tá-
vol marad az aktív versenyzéstől. — Blaskovich Péter, aki a 
múltban Royal-Enfield motorkerékpárjával igen tehetséges 
versenyzőnek bizonyult és több magyar versenyben ért el 
szép helyezéseket, egy Coppa Mille Miglia-típusú Lancia-
Lambdát vásárolt. Gépével eisőízben az őszi versenyekien fog 
startolni. A gyors és hosszú túraversenyekre, valamint 
alpesi triálokra konstruált kocsinak 140 literes benzintaukja 
van és a gyár 140 kilométeres sebességet garantál. — 
Delmár Walter, sajnos, nem vehet részt az idei nagy 
Alpesi Triálban. A Steyr-gyár ugyanis az idei év fo-
lyamán már annyi nagy versenyben indult és oly sokat ál-
dozott a versenyzésre, hogy a gyár vezetősége „Állj"-t pa-
rancsolt. Bár Delmár nem gyári vezető, a gyár kérelmére 
mégis el kellett tekintenie a résztvételtől. A gyár ugyanis 
hivatalosan nem vesz részt a nagyjelentőségű versenyben és 
Oelmár esetleges startját, akinek neve annyira összeforrt a 
Steyr-névvel, a külvilág gyári nevezésnek tekinthetné. — 
Lantai Ede, aki már ezidén is komoly szerepet vitt volna 
HRD sídecarjával az oldalkocsibajnokgágban, liu sorozatos 
balszerencse nem kíséri, egy 080 kem ohv. Jap kéthungeres-
sel szerelt ASW sidecart hozatott magának Angliából. A gép 
már útban van és, mint értesülünk, Lantai már az Őszi ver-
senyeken indulni is fog vele. — Az idei TT-re érkezett spé-
ci ál Velocette-motorokat már beépítették a vázakba. Az 
egyik motort Hűmmel Endre, a másikat Meggyessy Zoltán 
kapta meg. Mindketten indulnak vele az őszi versenyeken. 
— Sajnálatos baleset érte a szimpatikus íiatal Ariel-verseny-
zőt, Wiesengrund Ferencet. Wiesengnind sidecarjával a Ba-
latonról visszatérőben összefutott egy, a kanyart rosszul vevő 
szóló motorossal és az összeütközés pillanatában az alsó láb-
szárát törte. Istennek hála, a törés nem volt nyilt és így a 
javulás hamarosan be fog következni. — A Cordutic Service 
működése a Budapest—siófoki országúton általános tetszést 
kelt. Sokan ugyan még nem tudják, mit keres a Cordatic-
koesi az útszélen és meg-megállanak esetleges segítség-
nyújtásra, sokan azonban, már értesülve a gumigyár akció-
járól, gyakran igénybeveszik a jól felszerelt segítőkocsit. — 
Nagy a keserve a motorosoknak. Mint hírlik, a BÉMAC ál-
tal tervezett Miskolc—Zsolca—Onga-verseny ezidén sem jön 
létre. Az útháromszög egyik szárnya nincs megfelelő álla-
potban és így a pálya nem kielégítő. Nemcsak a BÉMAC-
nak a szégyene ez, hanem egész Borsod vármegyének, 
amely, úgy látszik, éppen annyira nincsen tisztában a 
megye propagandájával, mint maga az anyaország. — 
Angliában a mult év folyamán 13.500 büntetést hoztak mo-
torosok ellen a nyitott kipuffogó miatt. Egyszóval Angliában 
is szaladgálnak még motorosok nyitott kipuífogóval. Mit 
szóljunk akkpr mi? — A híres Holland Tunnel, amit az ame-
rikaiak Newyorknál a Hudson-folyó alatt építettek, egy hó-
nap alatt az átjárási díjakból 2,350.000 dollárt forgalmazott. 
Ebből a számból fogalmat alkothatunk magunknak az ame-
rikai forgalomról. — Siófokon, egy penzióban, kitűnően ebé-
deltünk 3 pengőért. Ha meggondoljuk, hogy Székesfehér-
váron az oda-visszavámért 4 pengőt fizettetnek az automo-
bilistákkial, ökölbe szorul az ember keze. Igazán ideje volna 
már, hogy az ember saját hazájában ne legyen kitéve ha-
sonló vexaturáknak. — Hírek szerint az amerikai Studebaker-
gyár fuzionál a Piex-ce-Arrow-val. Ha sokáig így megy, akkor 
az USA-ban alig lesz több négy-öt konszernnél. Nálunk, saj-
nos, még az a helyzet, hogy nincsenek, akik fuzionálhassanak. 
— A német lapok szerint Ettore Bugatti annyira el volt ra-
gadtatva a Nürburgringtől, dacára a kellemetlen vereségnek, 
hogy szavával fogadta, hogy a következő évben ismét részt-
vesz teljes csapatával. Szemével hunyorítva azonban hozzá-
tette, hogy akkor már neki is legalábbis négyliteres motorjai 
lesznek. 

Tirolban megmaradt a balrahajtás, csak Yorarlbergben 
változott. Mult számaink egyikében megírtuk, hogy te-
kintettel a nagy átutazó forgalomra, ami Németország és 
Olaszország között fennáll, a tiroliak úgy határoztak, hogy 
behozzák a jobboldalon való hajtást. Ezzel akarják elejét 
venni, az újabban mind sűrűbben előforduló baleseteknek. A 
most Tirolból visszatért munkatársunk tudatja velünk, hogy 
Tirolban maradt még a régi rendszer és csupán Vorarlberg 
tért át teljesen a jobboldali hajtásra. Vorarlberg az Arlberg-
hágótól nyugatra eső része Ausztriának. Az útvonal St. Cris-
tof, Stuben, Langen, Bludenz, Feldkirch és Bregenz, valamint 
a Stubenből kiinduló és a Leichthalba vezető Flexenstrasse. 
(Flexenpass, Zürs.) 

Felelős szerkesztő és kiadó: D É V A N ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-körűt 64/a. V. em. 2. T.: A. 528—2i. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Automata 136—6i. 
Stádium Sajtóvállalat Rt.— Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

A 8 hengeres 

ELCAR 
a legszebb és legtökéletesebb automobil-

konstrukció 

5*í 

fi 

V I S C O S O L 
I I I I I M I llll" 

a legnagyobb viscositású amerikai autóolaj 
A z összes amerikai versenykocsik 

Viscosolt használnak 

Vezérképviselet: 

FARM Gazdaságfelszerelő 
Részvény-Társaság 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 27 
T e l e f o n : József 440 - 47 
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égtelen megbízhatóság! 

lsőrendű precíz kivitel! 

egszebb, ízléses kidolgozás! 

lcsó, mertévekig üzemképes! 

sekély havi részletre kapható! 

lsó a legeisók között: 

ourist Trophyk győztese Angol-
országban 

ökéletes technikai megoldású! 

zt vegye meg, mert: 

megelégedett, 
akinek motorkerékpár ja 

VELOCETTE 
Kér jen ábrás ka ta lógus t ! 

LANTAI 
IV., Magyar-utca 27. és 40. sz. 

N e w Henley , Ok S u p r e m e motorok 
V i i á g h i r U M o r g a n s z e i k l k á r o k 
A l k a t r é s z r a k t á r Jav í tóműhely t 

IMII 

A legjobban terjedő német márka! 

1 és 2 hengeres 250-500 kcra-es 
túra- és sportmotorkerékpárok 

6/30 HP hathengeres, 4-5 üléses 
automobilok 5 % - o s luxusadóval 

Elpuszt í thatat lan m i n ő s é g ! 

Pneumatik Árusító r.-t. 
Budapest, VI., Andrássy-út 27. 
Telefonszám: Teréz 134—78. 
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SHELL KOOLAJ RT. 
B U D A P E S T , V., A L K O T M Á N Y U C C A IS. 

BENZINKÚTJAI ÉS BENZIN KISZOLGÁLTATÓ TELEPEI 
BUDAPESTEN: 

L, Gellért téri nyilvános kút 
o II., Clark Ádám tér, Síklónál 

II., Ganz ucca 4., Flórián Garage 
IV., Petőfi tér 5., Carlton Garage 
IV., Eskü tér 5., nyilvános kút 
V., Katona J. u. 5/7., Frank, Heller és Társa 

o V., Lipót körút, Vígszínházzal szemben 

V., Szabadság téri nyilvános kút 
VI., Zichy Jenő ucca 11., Mercur Garage 

VII., Baross téri nyilvános uccai kút 
VEL, Francia út 43/44., Darvas Garage 
VII., Garay u, 13., Liget Garage 
VEI., Rottenbiller u. 11., Lukács és Böhm 
VII., Szent László út 29., Görlinger Rudolf 

VIDÉKÉN: 
o Aszód: Polacsek Dezső, vaskereskedő 

Balatonboglár: Simon Géza, kereskedő 
o Békéscsaba: IV., Baross u. 5. Bonyhárd Imre 

Balatonföldvár: Holovits György, vendéglős 
Beled: Heimler Márkus, kereskedő 
Budafok: Kern János és Tsa., Ország út 56. 

o Barcs: Fogy. és Értékesítő Szöv., Fő u. 
Berettyóújfalu: Kondor Ferenc, kereskedő 
Budaörs: Kruck József, kereskedő 

o Csillaghegy: Fehrer Ferenc, vendéglős 
o Celldömölk: Domokos István, vendéglős 

Csorna: Papp Géza, vaskereskedő 
Debrecen: Csapó u. 10. Auspitz József 

o Devecser: Kollin Adolf és Fia 
Esztergom: Kossuth Lajos u. 50, Nyilv. kút 
Gyöngyös: Fő tér, Forgalmi Bank 
Győr: Árpád út 30., Fejes László 
Hegyeshalom: Nits Márton, kereskedő 

+ Hódmezővásárhely: Beregi Lajos, kereskedő 
Harkányfürdő: Gróf Károly, vendéglős 

o Hatvan: Magyar Keresk. R.-T. fiókja 
Jászárokszállás: Kántor Zs. Lajos, keresk. 
Jászapáti: Demeter József és Fia, keresk. 

+ Kalocsa: Forgalmi R.-T. 
Kaposvár: Antal József és Társa, Fő u. 22. 

+ Kaposvár: Somogymegyei Gazdák R.-T. 
Kápolnásnyék: Hirschler Dezső, kereskedő 

+ Karcag: Fodor Sámuel, kereskedő 
+ Kemecse: Zwiebel Testvérek és Társai 

Keszthely: Faragó Ferenc, kereskedő 
Kecskemét: Mátyás király tér, nyilvános kút 

° Kiskunfélegyháza: Kaiser E. műszerész, Piac u. 
+ Kiskőrös: Grosz Adolf, kereskedő 
° Komárom: Borbély Gusztáv, kereskedő 

Kunszentmárton: Klein Adolf, kereskedő 
Lengyeltóti: Szűcs József, kereskedő 

o Leányfalu: Kecséri Roth István, vendéglős 
Marcali: Kopári Jenő, kereskedő 
Miskolc: Széchenyi u. 28. 

o Építés alatt levő nyilvános 

Mezőcsát: Friedmann Hermann, kereskedő 
o Mezőkövesd: Reich Sándor, kereskedő 

Mágocs: Mágocsvidéki Takarékpénztár 
° Mohács: Bauer Károly, vaskereskedő 

Nagykanizsa: Szabó Antal, Deák tér 
Nagyatád: Szabó és Burits, kereskedő 
Nagydorog: Fischl Mór 
Nagykáta: Czakó András, kereskedő 

+ Nyíregyháza: Zwiebel Testvérek és Társai 
Orosháza: Beregi Lajos, kereskedő 
Ózd: Weinberger Bernát, kereskedő 
Pápa: Kohn Adolf, kereskedő 

oPaks: Resch István, kereskedő 
Pécs: Majláth ucca, Pannónia Garage 
Pécs: Kórház tér, Zakovszky István 
Püspökladány: Universum Kereskedelmi r.-t. 

o Pásztó: Eichler Márton, kereskedő 
° Piliscsaba: Tamás Mihály, gyógyszerész 

Révfülöp: Török Imre, kereskedő 
Rákospalota: Bocskay u. 82., nyilv. kút 

+ Salgótarján: Krausz Jenő, kereskedő 
Sásd: Fuchs József, kereskedő 

° Siófok: Hajóállomás, nyilvános kút autók és 
motorcsónakok részére 

° Szeged: Jámbory Lajos, Tiszalajos körút 69. 
+ Szekszárd: Müller Testvérek, kereskedő 

Székesfehérvár: Nádor u. Libermann Lajos 
Székesfehérvár: Széchenyi u., vasúti átjáró 

+ Szolnok: vitéz Sebő György, műszaki ker. 
+ Szombathely: Pannónia Vasmegyei Árufor. 

Sopron: Lenek Samu utóda Varga Ferenc, 
Várkerület 117. 

Tiszafüred: Weiszmann József, kereskedő 
+ Törökszentmiklós: Lábassy-féle mezőgazd. 

Ipar- és Gépgyár r.-t. 
Tiszaföldvár: Komondy Imre, kereskedő 

o Visegrád: Fő u., templom mellett 
Vác: Kiszner Márton, kereskedő 
Zirc: Rosenberger Mór, kereskedő 

kutak, + benzin lerakatok. 

l ! ! ! ! í ! « ® 
,Univer»al" Nagymezö-u. 41. 



Kérjen ismerősei részére mu-
tatványszámot. 

Töltse ki ezeket a rovatokat. 
A következő címekre szíves-

kedjenek mutatványszámot kül-
deni : 

NYOMTATVÁNY 

i 

NYOMTATVÁNY 

NYOMTATVÁNY 

AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

t. Kiadóhivatala 

B u d a p e s t , 
VI., Rózsa-utca 111. sz. 



Hirdetőinktől 
ezúton kérjen ajánlatot, prospektust, felvilágosítást stb. 

IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG ! 

1928 : hó 

Hivatkozással az „AUTOMOBIL-MO TOR-
SPORT"-ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

küldeni. 

Név: 

Cim : 

1928 hó 

Hivatkozással az „AUTOMOBIL-MOTOR-
SPORT"-ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

küldeni. 

Név: 

Cím. 

•\r\r\r\r\r\r\r\r\r\/\rM 

1928 hó 

F IZESSEN ELO 
az AUTÓMOBIL-MOTORSPORT-ra 

Előfizetési megrendelés. 
Ezennel megrendelem az „AUTOMOB1L-MOTOR-
SPORT"-ot 1928-ra, az itt közölt előfizetési felté-

telek szerint. 
AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

Előfizetési ára: 
Egy évre P 20'— Név: 
Egyes szám ára : 

1— pengő. r 
Megjelenik évente: • -

24-szer. 
1 7 7 4 9 — STÁDIUM S A J I Ö V A L L A L A T BT. 
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G R A N D P R I X 

S A N - S I l l l A S I I A > 

' Ö 2 Ö i 

1. Chiron (BUGATTI) 
2. R. Benoist (BUGATTI) 
3. Lehoux (BUGATTI) 

Távolság: 692900 km. Idő: 5 : 2 0 : 3 0 
Átlagsebesség: 129 659 km. REKORD 

A LEGGYORSABB KÖR: 

CHIRON 
(BUGATTI) 
I d ő : 7 : 1 9 : 0 S e b e s s é g : 1 4 1 9 9 0 km. 

REKORD 

Vezérképviselet: 

V., JÓZSEF-TÉR 11 
TELEFON: AUTOMATA 802—05 

E U R Ó P A 
N A G Y D I J A 

19 2B 
Genéve. Circuit de Meyrin 

Kettős 

Motosacoche 
győzelem! 

350 kem kategória. Távolság 399.900 km. 

Győztes: W. L. HANDLEY 

Motosacoche 
Idő: 3:38:07. Átlagsebesség: 109.757 km. 

+ 

500 kem. kategória. Távolság 399.900 km. 

Győztes: W. L. HANDLEY 

Motosacoche 
Idő: 3:19:03. Átlagsebesség: 120.542 km. 

R E K O R D K Ö R ! 

Magyarországi vezérképviselet: 

ZAMECSNIK TIVADAR 
Budapest, VI., Gyár-utca 8 
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Ha komoly próbát tesz az 
üzemanyagok között, azt 
tapasztalja, hogy kocsija 

REX 
Vegyen 

REX 
kútból benzint! 

benzinnel gyorsabb, job-
ban akcelerál és soha 
sincs karburátordefektje 

Miért van ez ? Azért, mert a 

R E E X 
üzemanyagok a legjobbak, a 
legtisztábbak és hatásfokuk 
k é t s é g k í v ü l a l e g n a g y o b b 

Vegyen 

REX 
kútból benzint! 

Ennek eklatáns bizonyí-
téka, hogy a nagy magyar 
hegyi- és síkversenyek 
állandó győztesei és he-
lyezettjei rendíthetetle-
nül kitartanak a bevált 

REX 
üzemanyagok mellett és 
dacára az óriási konkur-
renciának, csak a Steaua 
KőolajkereskedelmiR.-T. 
által forgalomba hozott 
üzemanyagokkal verse-
nyeznek ! 

STAOIUM SAJTÓV. 




