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DACARA AZ ORIASI 
konkurrenciának a 

Magyar Automobi lbajnokság mindhárom 
kategóriájában az élen vannak 

/• r 

WOLFNER LASZLO (STEYR) túrakocsin 141 km pom-
pás eredménnyel győz a T T A C 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 e r h e g y i v e r s e n y e n 

r 
D E L M A R WALTER ( S T E Y R ) dacára kompresszor 

nélküli kocsijának a versenykocsibajnokságban e l ső h e l y e n áll 

Vegyen STEYR TYPE XH-őt! 
Ez a lengőtengelyes 6 hengeres \'6 literes kitűnő 
átlagtartó, alacsony építésű kiskocsi csak 5% luxus-
adót fizet! A STEYR TYPE XII. a magyar utak 
igazi kiskocsija. Olcsó! Üzembiztos! Szép! 
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W E B D v I E S I T E N V T 1 I I A I A I 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 219-45 
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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 t e n ! 

+ 
A vidékeken gombamódra szaporodó „ V u l k á n " néven nyíló műhelyekhez semmi közünkI 

i l l lEI 
a legmodernebb, legmegbízhatóbb, legjobb és legszebb 

motorkerékpárkonstrukció. 
F e n t i t u l a j d o n s á g a i m e l l e t t a l e g o l c s ó b b . 

B A U E R J Ó Z S E F 
Budapest, VII., E l e m é r - u t c a 41. 

Aréna-út sarok. — Tele fon : J . 396 40 

MAC II. FUTÁRVERSENYE 

az automobilok klasszikus erőpróbája. 

t e a m - d í j 
győztes a 

Hotchkiss 
csapat 

Schmalcz Józsefné, 
dr. Pethes Antal 
és Schmalcz József 

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

Telefonszám: József 425-68 
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O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

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

Te le fon: József 4 6 0 - 3 8 és József 4 2 8 - 4 0 

• > V í > r > / . 
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M A G Y A R F I A T A U T O M O B I L R . T . 
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Automobil-Motorsport 

Hírek 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 
Helyettes szerkesztő: D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest, VI., Rózsa-u. 111 sz„ II. em. 

Te le fon : Automata 136- 64. Hivatalos orak délelőtt 9-1-1 , ; . 

Postatakarékpénztéri csekkszámla : 84240. 

Előfizetési di jak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába : évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehszlovákiába : évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 1200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatlk. 
'•lll|('a>llf|i*'<IIJ|B'-i||||i>*«l|||i'*i||||i''t||lti'*il||l>'*t||||i''«i|||i'M||||i'*i||||i>-i||||i'<a||||i*Mi|||i"iiaii«-M||||c>'ai|||i'M||||i"it|||i' 

Versenyeredmények 
A német 6 napos verseny 

BMW, Viktória, Schüttof és 6 Zündapp 
futottak be büntetőpont nélkül 

Lefutották a német 6 napos motorkerékpárversenyt, mely 
egyike volt az év legnehezebb versenyeinek. A 6 nehéz nap 
megnehezítve a különleges próbákkal, úgy a gépeket, mint a 
vezetőket nagy próbának tette ki. A 87 benevezett gépből, 
melyből 30 a benevezett gyári teamok tagja volt egy sem 
hiányzott a startnál, ami már maga egy kolosszális teljesít-
mény és óriási motoros fegyelemre vall. A német gyárak közül 
a: DKW, Wanderer, Schliha, Triumph, Zündapp, Diamant, 
Schüttof, BMW, S. & G., EBS, D-Rad, Ernst-MAG, Stan-
dard, Hecker, Mabeco, Ardie és a Viktória voltak képviselve, 
míg a külföldet az FN, a BSA, az AJS, a New-Imperial, a 
Rudge, az Indián és a Harley-Davidson képviselték. A részt-
vevők javarésze német pneukon, mint Continental, Dunlop, 
Peters Union és Excelsior futottak, míg a külföldieken sok 
Good-Yeart, Firestonet és Englebert láttuk. A versenyt a 87 
indulóból csupán 9 versenyző futotta be büntetőpont nélkül. 
Ezek a következők voltak: Ernst Henne (BMW), v. Krohn 
(Zündapp), Kittner (Zündapp), Siekmann (Zündapp), 
Hyeronimus (Zündapp), Vielhauer (Zündapp), Schlesinger 
(Schüttof) és Mauersberger (Viktória). A fentiekkel együtt 
48 versenyző fejezte be a 6 napos versenyt, tehát a verseny-
zőknek csaknem a fele kiesett, ami jellemző a verseny súlyos 
feltételeire. A teamdíjban első a Zündapp 0 pont. Második a 
Zündapp 9 büntetőpont. Harmadik a DKW csapat 22 büntető-
pont. Hét gyáriteam kiesett. Az egyes kategóriákban a követ-
kezők futottak be: 

250 kcm.: Glass (Zündapp) 1, Kokrausch (Wanderer) 7, 
Felischmann (Triumph) 4, Weiszmantel (Zündapp) 8, Machus 
(DKW) 10, Lei (Triumph) 22, Moskovski (Zündapp) 31, 
Kansal (Triumph) 45, Leimer (New-Imperial) 45, Tuchen-
hagen (Zündapp) 62, Maas (Zündapp) 69, Saalbach (Zün-
dapp) 81 és Stein (DKW) 131 büntetőponttal. 

350 kcm.: Friedrich (DKW) 2, Bartels (DKW) 20, és 
Thönus (FN) 36 ponttal. 

500 kcm.: Poltser (D-Rad) 6, Köppen (BMW) 11, Wei-
chelt (D-Rad) 13, Tuttins (BSA) 39, Winkler (Viktória) 66, 
Baylon (BMW) 46, Schmidt (Triumph) 78, Staub (AJS) 
310, Tietgen (FN) 113, Trantris (Standard) 103, Westen-
berger (BMW) 143 pont. 

500 kcm. felül: Birnholz (Mabeco) 23, Hanny Köhler 
(Mabeco) 222, Schroth (Indián) 37, Rhoda (Ernst-Mag) 28, 
Heck (Harley-Davidson) 33, Ratge (Harley-Davidson) 25, 
Grob (Wanderer) 31 pont. 

Oldalkocsik 600 kcm.: Uhlig (Ardie-Jap) 61, Richter 
(Viktória) 44 pont. 

Oldalkocsik 1000 kcm.: Millauer (Wanderer) 1, Glausz 
(Harley-Davidson) 46 és Gubela (Harley-Davidson) 9 pont. 

A Gabelbach hegyiverseny 
Abszolút győztes: Carraciola (Mercedes-Benz). 
Távolság 4 km. Összemelkedés 300 méter. 30.000 néző. 

Pompás időben zajlott le Ilmenau mellett a Thüringiai erdőben 
a Gabelbach hegyiverseny. 90 szóló motorkerékpár, 20 sidecar 
és 40 túra-, sport- és vei-senykocsi állott starthoz. A pálya 
átépítése és a helyes oldalon ( ! ) emelt fordulók lehetővé tet-
ték, hogy a multévinél sokkal jobb időket érjenek el. így az 
automobilkategóriákban a Heusser (Steyr) által 2:32.6-os 
rekordot Carraciola (Mercedes-Benz) 2:11.8-ra javította, míg 
a Gehrung (UT) 2:43.6-os motorkerékpárrekordját Greifzu 
(BMW) 2:32.4-re hozta le. A versenyben résztvett Heusser is 
Bugattiján, aki szintén saját rekordján belül, de 2:19.8 alatt 
futott be. Részletes eredmények a következők: Motorkerék-
párok 250 kcm. 1. Gehrung (UT) 2:54.2. — 350 kcm. 1. 
Seifert (AJS) 2:40.6. — 500 kcm. 1. Greifzu (BMW) 2:32.4. 
— 1000 kcm. 1. Heck (Harley-Davidson) 2:32.6. Sportkocsik: 
1100 kcm. 1. Morgen (Amilcar) 3:43.6. — 1500 kcm. 1. Ker-
sting (Bugatti) 3:07.6. — 2000 kcm. 1. Karstens (OM) 3:51.6. 
— 3000 kcm. 1. Heusser (Bugatti) 2:19.8. 2. gróf Kalnein 
(Bugatti) 2:36.0. — 5000 kcm. felül. Karstens (Mercedes-
Benz) 2:27.4. Versenykocsik: 1500 kcm. 1. Willy Scholl (Amil-
car) 2:33.0. — Unlimited: 1. Carraciola (Mercedes-Benz) 
2:11.8. A nap legjobb ideje. Űj útvonalrekord. 

ADAC hegyiversenye Fre burgban 
Abszolút győztes: Heusser (Bugatti). 

Hatalmas közönség jelenlétében meglehetős hideg időben 
folyt le az ADAC által rendezett hegyiverseny Freiburg in 
Breisgau mellett 12 kilométeres távon, 800 méteres összemel-
kedéssel. A tervezett síkverseny, amit a mult évben Delmár 
nyert meg Steyr-jével ezúttal az út romlása miatt elmaradt. 
Az abszolút győzelmet ezúttal az igen sok utóbbi versenyen 
nagy balszerencsével küzdő svájci német Huldreich Heusser 
szerezte meg, aki a távot 9:44.4 új rekord alatt futotta be 2.3 
literes Bugatti Grand Sport kocsijával, megverve az egyenlő 
időket (9:52.4) futó Carraciolát és Chiron-t. Előbbi Mercedes-
Benzet, utóbbi egy 2 literes Bugatti versenykocsit vezetett. 
Carraciolának ez hosszú időt óta az első veresége. Chiron 
egyébként megismételte a multévi Klausenpass bravúrját. Ez-
úttal útlevél nehézségek miatt csak későn érkezett és most 
sem futotta végig a távot saját kocsiján, csupán egy teher-
autón közvetlenül a verseny előtt. A motorkerékpároknál 
Stegmann (DKW) futotta a nap legjobb idejét. A részletes 
eredmények a következők: Motorkerékpárok 250 kcm.: 1. 
Derlach (Standard-MAG) 10:56.2. — 350 kcm.: 1. Frentzen 
(UT) 11:06.8. — 500 kcm.: 1. Stegmann (DKW) 10:21.6. 
Átlagsebesség: 69.618 kilométer. A nap legjobb motor-
kerékpárideje. — 500 kcm. felül: 1. Franconi (Stan-
dard-MAG) 10:38.4. Sidecarok 600 kcm.: 1. Stárkle (Scott) 
11:52.6. — 600-on felül: 1. Thumshirn (Ardie-Jap) 10:23.8. 
— Sportkocsik 750 kcm.: 1. Macher (DIXI) 12:58.6. — 1100 
kcm.: 1. Morgen (Amilcar) 10:47.4. — 1500 kcm.: 1. Burg-
galler (Bugatti) 10:46.6. — 3000 kcm.: 1. Heusser (Bugatti) 
9:44.4. A nap legjobb ideje. Rekord. — 5000 kcm. felül: 1. 
Kimpel (Mercedes-Benz) 10:35.2. — Versenykocsik 1500 kcm. 
1. Leiningen herceg (Bugatti) 10:42.0. — 2000 kcm.: 1. Chiron 
(Bugatti) 9:52.4. 2. Kappler (Bugatti) 9:55.4. 3. Probst 
(Bugatti) 10:41.8. — 2000 kcm. felett: 1. Carraciola (Merce-
des-Benz) 9:52.4. 
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A Brookland Grand Prix 
Velocette 2, Cotton, Excelsior és Norton 

l - l győzelem 
Július 28-án rendezték Brooklandban az idei Grand 

Prix-t, a mult évi októberrel szemben. A táv ugyancsak a fele 
volt a mult évinek. Tavaly 50 mértföld, most 25.7 mfd, azaz 
41.405 km. A pályán az automobilversenyekhez hasonlóan 
most is földakadályokat emeltek, ami a versenynek országúti 
jelleget adományozott. A legjobban a Velocette-vezetők végez-
tek, akik 6 versenyszám közül 4-ben győztek. A részletek a 
következők: 250 kcm.: 1. O. S. Staniland (Excelsior-Jap) 
29:17.0. Átlagsebesség: 84.926 km. 2. F. L. Taylor (OK—Sup-
reme JAP), 3. E. Ventura (Cotton-Blackburne). — 350 
kcm.: 1. H. J. Willis (Velocette) 27:13.6. Sebesség: 91.149 
km. 2. Staniland (Excelsior-Jap). 3. G. C. Cobbold (Sun-
beam). — 500 kcm.: 1. B. L. Hieatt (Cotton-Blackburne) 
26:24.0. Sebesség: 94.126 km., 2. F. G. Hicks (Velocette) 
3. P. M. Walters (Sunbeam-Jap). — 350 kcm. Sidecar: 1. F. 
G. Hicks (Velocette) 31:35.2. Sebesség: 78.680 km. 2. Stani-
land (Excelsior-Jap), 3. L. J. Archer (New-Imperial). — 
600 kcm. sidecarok: 1. G. Tucker (Norton) 31:23.6. Sebesség: 
79.178 km. 2. Hicks (Velocette), 3. Driscoll (Norton). A ki-
rálytengelyes Velocettek excelláltak.. 

Lillafüred 
A TTC motorosztályának propagandatúrája. 

Felejthetetlen szép napja volt augusztus 19-én 
vasárnap a magyar motorosoknak. A Terézvárosi Torna 
Club agilis motorkerékpárosztálya rendezte meg ezen a 
napon propagandaútját a kies Lillafüredre. Mindazok 
akik 19-én délután 1 óráig befutottak Lillafüredre, egy 
szép emlékserleget kaptak. Körülbelül 150 nevezés érke-
zett a túraútra, mely tisztán propagandajellegű volt, 
minden standardtól és sebességlimittöl mentesen 

* 

Reggel 8:15-kor indultunk el a Lánchídfőtől és egy 
pneucseréved, olaj- és benzintöltéssel, egy vasútsorompó-
megállással 12:05-kor értünk Lillafüredre. Tehát 199 
kilométeret 10 perc híján négy óra alatt futottunk be, 
ami valamivel jobb az 50 km-es átlagsebességnél. Ekkor 
már 120-an érkeztek be. Az időjárás pompás volt, Lilla-
füred visszhangzott a motorzajtól. Sajnos, motorosaink 
ezt nem tudják leszokni. OHV-sportgépek teljesen lesze-
relt hangtompítóval, fülsiketítő lármával cikáztak ide-
oda. Tisztelet a kivételnek. Ezek után azután nem szabad 
csodálkozni, ha a hatóságok keményen eljárnak az össz-
motorostársadalom ellen. Hasonló eseteknél ajánlani fog-
juk az egybegyűlteknek a mogyorófavesszőt. Szívesen 
előljárunk. A hangos motorost saját magunk fogjuk ön-
bíráskodással elítélni és a büntetést végre is fogjuk haj-

MOTORSPORT 1928 augusztus 27. 

tani. A kép kedve3 és impozáns volt. Boldog családapák 
feleségeikkel és a kisgyerekkel a csomagtartón hatalmai 
Harley-Davidsonokon. Piros Indiánok rézbőrűre sült 
fiúkkal és szőkefürtű kislányokkal. OHV-sportgépek 
merész girl-ükkel a pótülésen, idősebb urak állig burkolt 
owerall-okkal. Sok-sok gép, mind masszívak és jól tar-
tottak. A vidék alaposan felvonult. A legtöbb a Méray. 
Igen sok az AJS, az Ariel, a Gillet, a Sarolea, a BMW, 
a BSA, a Royal-Enfield, néhány Super-X. Ott látjuk az 
örökké jókedvű Kepest egy miniatűr Peugeot-val. A TTC 
teljes rendezőgárdája ott van a célnál. Az Automobil-
klubból senkit sem látok. Ügy látszik, kimerültek az ola-
szok fogadásában. A miskolciak részéről Siposs tevé-
kenykedik és segít a TTC-nek. 

w 
Az utak. őszintén szólva meglepően jók voltak. El-

tekintve Budapest közvetlen hataráoan egy ko. 4—50D 
méteres szakaszt, valamint a 100—110 kilométerköveK 
közötti szakaszt, ami kezd romlani, no és a Miskolc— 
diósgyőri részen egy kétkilométeres darabot, a többi 
bamuiatosan jo, amit kuionoen a iwagyarorszagon masuu 
nem igen futnató 50 kilométeren felüli átlag is fényesen 
bizonyít. A jelzetlenség nem újság. Ezúttal azonban fel-
fedeztünk derékszögű és szerpentin kanyarokat, ahol 
még a fehér KMAC-háromszogek is hiányzanak. Ajánl-
juk az illetékesek figyelmébe. A budapesti utat jelző 
nagy jelzőnyilak vagy táblák bizony nagyon is hiány-
zanak. Mikor érjük már meg egyszer, hogy egy idegen 
kérdezősködés nélkül is eltalál Miskolcról Budapestre 
vagy vissza? Talán sohase, őszszakállú öreg zsidók le-
szünk akkora. És a bukkanok, no meg a vasútátereszek! 
Mikor tanulnak már meg a mieink utat építeni? Talán 
sohase. Mikor jön el mar az az idő, amikor simák lesz-
nek az utaink, amikor a vasúti sín egymagasságban lesz 
az országúttal, amikor nem lesznek mélyített gyalog-
járók keresztben a főutakon? Az ember ma önkénytelen 
lassít, mert fél, holott már akad köztük olyan is, ami 
rendesen van építve. Haladunk. Ha minden jól megy, 
15 év múlva kitűnő utaink lesznek. 

* 

Az automabilista erkölcs határozottan nő. A duda-
jelre úgy az autós, mint a lovaskocsi vezetője szépen ki-
tér. Az egész 400 kilométer alatt nem akadt feljegyezni 
való esemény, ami az automobilista- és motorkerékpáro3-
crkölcs ellen szólna. De por, az volt. A magyar utak pora 
rettenetes. Különösen most, hogy kevés az eső és az uta-
kat is kevesebb vízzel készítik, mint ezelőtt. Itt volna 
már az ideje a bitumenutakra való teljes áttérésnek. 
Legalább a nagy főutaknál. 

" i i f J k P I I C ^ 
AutomobH- f f f # l f T C / 0 Repülőgép-

hÜtŐk Hűtő- és Fémárú hűtők 

Benzintartányok 
Részvénytársaság Benzintartányok 

Javítások VI., Országbíró-u. 26 h Javítások \ 
Telefont L. 978-93 
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A francia Alpokon keresztül vezető hágók 
A m i r ő l c s a k i g e n k e v e s e n t u d n a k — M i f e k s z i k N i z z a é s Genf k ö z ö t t ? 

Legutolsó alkalommal ígéretet tettünk olvasóinknak, 
hogy ezután minden számunkban autóturisztikai problé-
mákkal is fogunk foglalkozni. Útvonalakat, egyes orszá-
gokat, avagy országrészeket fogunk isimertetni olvasóink-
kal, hogy ha azután alkalimuk nyílik egy-egy nagyobb 
motoros, vagy autós utazásra, már kész anyag álljon ren-
delkezésünkre. Az igazi automoibilista, vagy motorkerék-
páros, ha nyári, mondjuk szünidei útjára indul, szépet 
akar látni. Nem az a célja, hogy a síkon egye a kilométe-
reket, hanem hogy idejét olyan vidékeken töltse el, 
ahol a természeti szépségek ezrei kínálkoznak. Éppen ez-
ért az igazi autós, vagy motoros, aki emellett sportot is 
űz a volán mellett, nem szereti a síkvidéket. A síkvidék, 
bár annak is megvannak a maga szépségei, nagyjában 
mégis csak unalmas. Éppen ezért elhatároztuk, hogy első-
sorban Európa legszebb hegyvidékeit tárjuk fel olvasóink 
előtt. Ne haragudjanak kedVes olvasóink, határozottan 
..feltárásról" kell beszélnem. A magyarok 80—90 száza-
léka nem szereti a földrajz tudományát. Lépten nyomon 
van alkalmunk tapasztalni a középiskolai oktatás teljes 
hiányosságát. Most az életben látjuk, hogy bizony a latin 
és görög hexaméterek, a sinus és cosinus alfák birodalma 
mennyire nem az életre készíti elő a növendékeit. Érett-
ségizett urak és hölgyek nem ismerik saját hazájukat, 
nem is szólva arról, hogy tájékozódni tudnának Európa 
földrajzi fekvésében. 

Kisebb és nagyobb túrákat fogunk szerkeszteni Buda-
pest kiinduló ponttal. Kisebbeket kezdő motorkerékpáro-
sok és automobilisták számára, nagyobbakat olyanoknak, 
akik éveken keresztül túrázgatva, egész Európát meg akar-
ják ismerni. Feltárjuk az Alpok legszebb vidékeit, az 
olasz és francia tengerpartot, az Appenineket, a Pyreneu-
sokat, a németországi hegyvidékeket, az Északi-tenger 
partvidékét. Belgiumot. Hollandiát, Dániát, sőt még 
északra, a fjordok vidékére is el fogunk látogatni. 

Jelen esetben Európának egy olyan részét mutatjuk 
be olvasóinknak, amelyet talán a legkevesebben ismernek. 
Ismertetni fogjuk a francia Alpokat, a híres Haute 
Savoy-t és a Dauphiné-t. Az Alpoknak ez a szakasza, mint 
a mellékelt skiccek is mutatják, Svájc déli részétől, 
Genftől, illetve a Genfi-tótól (Lac Léman) a Földközi-
tengerig, illetve az olasz és francia Riviéráig terjed. 
Hossza Genftől Nizzáig kb. 250 km., szélessége 100—-
150 km. 

Ezen a vidéken húzódik több mint 300 kilométeres 
vonalban a Mont Blanc 4810 méteres csúcsától' egészen 
Mentone-ig a Földközi tengerig, észak-déli irányban az 
olasz-francia határ. A francia Alpök tehát stratégiailag 
is nagyfontosságúak. Itt kelt át annakidején Napoleon is 
az Alpokon és ennek köszönhető, hogy az Alpok eme déli 
nyúlványai, melyek bizony még erősen bővelkednek a 
3—4000 méteres, hófödte csúcsok tömegében, utakban 

olyan gazdagok, mint a svájci és az osztrák Alpok. A 
franciák stratégiai okokból keresztül-kasul hálózták bp 
ezt az aránylag rövid hegyi szakaszt, úgy hogy míg a 
svájci hágókat két ember az ujjain is megszámlálhatja, 
addig a Haute Savoy és a Dauphiné hegyiútjai nemkeve-
sebb, mint 48 hágón vezetnek keresztül. 

A hágók közüli hét haladja meg a 2000 métert. A Col 
du Parpaillon 2642 m„ Col du Galiibier 2553 m.. Col 
d'Izouard 2402 m„ Col de la Cayolle 2345 m„ Col d'Allos 
2244 m., Col de Vars- 2109 m. és a Col des Ohamps 2064 
m„ míg huszonötnek a magassága eléri az 1000 métert. 

A francia Alpok hágóit mindazonáltal másképpen 
kell értékelni, mint a magas svájci és osztrák hágókat, 
melyek csaknem mindenike 2000 méteren fekszik. A fran-
cia Alpok tulajdonképpen az Alpok nagy tömegének déli 
nyúlványai, amelyek mennél közelebb esnek a Földközi 
tengerhez, annál alacsonyabbak. Mennél délebbre esnek 
tehát a hágók Nizzához, illetve a tengerhez, annál alacso-
nyabb a tengerszínfeletti magasságuk. Ez azonban na-
gyon csalóka. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a ten-
gerhez közel eső hegyekben a völgyek is jóval alacsonyab-
bak mint északabbra, úgy, hogy a hágók relatív magas-
sága semmivel sem kevesebb, mint az északabbra fekvő 
d'Izouard (2402 m.) Briangonbóll, ami már maga 1326 mé-
teren fekszik, csupán 1068 méter, a Col de Vars (2109 m.) 
jóval 2000 méteren felüli hágóknál. így például a Col 
Condamine-ből, melynek magassága 1304 méter, 805 mé-
ter emelkedést mutat. Ezekkel szemben a délen fekvő ab-
szolút magasságban jóval alacsonyabb hágók, mint a 
Digne-ből (593 m.) kiinduló Col du Labouret és Col de 
Maure (1346 m.) emelkedése éppen úgy megvan a 853 mé-
ter. Például a közvetlenül Nizzából (10 méter) kiinduló 
Col de Vergons (1122 m.) emelkedése 1112 méter. A fent-
említett 4 példán kívül a többi is fedi állításunkat. A ma-
gasabban fekvő hágók legfeljebb kilátás szempontjából 
nyújtanak többet, megközelíthetőségük sokszor jóval kön-
nyebb, mint sok alacsonyan fekvő hegyi átjáróé. 

Az alantiakban mindenekelőtt vázolni fogjuk a mult 
számunkban lefektetett Budapest—Milánó {Monza)—Tu-
rin—Nizza útvonal folytatását. Részünkről Nizza—Genf 
(Genéve) útvonalat ajánljuk a visszatérés alapjául. Genf-
ből azután Bern—Zürich—Buchs—Feldkirch—Arlberg— 
Innsbruck—Lofer—Reichenhall—Salzburg—Linz—Wien 
—Budapest útszakaszon haza. 

A következőkben azutáni ismertetni fogunk több át-
kelési módot a francia Alpok bevonásával. így a közvetlen 
átjárót Turin—Lyon között, egy tervezetet Chamonix, 
valamint a Grand St. Bemard érintésével stb. Olvasóink-
nak csak azt ajánljuk, gyűjtsék össze szorgalmasan az ál-
talunk vázolt részleteket is és annakidején a gyűjtött 
anyagból állítsák össze túráikat, aszerint, hogy mennyi 
idő, mennyi pénz áll rendelkezésükre és mely hágókat, il-
letve városokat óhajtják előnyben részesíteni. 

E l f e l e j t i az üzemzavart, ha j 

ISEW'IMVEUlJlC't vásárol! 1 
T ö k é l e t e s meqbízhatósáq! vezérképviselet: j 

* IX., Káday-utca 12 (Kálvin tér mellett) < 
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Nizza—Genéve. 549.5 km. 
Az alábbiakban összeállítottak a Nizza—Genéve-út-

vonalat különös tekintettel arra, hogy érintse Grenoble-1 
és Aix Les Bains-t, valamint a legnevezetesebb hágót, a 
Col de Lautaret. 

m km km 
Nizza 10 
Var 5.0 5.0 
Colomars 54 12.0 17.0 
Levens-Vesubie 139 12.0 29.0 
La Mescla 189 7.0 36.0 
Touet-de-Beuil 329 18.0 54.0 
Puget-Theniers 404 9.5 63.5 
Entrevaux 483 7.0 70.5 
Pont de Gneydan 533 5.5 76.0 
Scaffarels 653 6.5 82.5 
Annot 708 2.0 84.5 
Fugeret 857 5.5 90.0 
La Colle St. Michel 1501 11.5 101.5 
Verdon-híd 1057 9.0 110.5 
Bauvezer 936 6.0 116.5 
Villars 1216 3.0 119.5 
Colmars 1241 2.5 122.0 
Allos 1436 8.0 130.0 
La Baumelle 1575 4.5 134.5 
La Foux 1695 2.5 137.0 
Col d'Allos 2244 8.5 145.5 
Mourjuan 6.0 151.5 
Pont du Faut 1336 8.0 159.5 
Barcelonette 1136 6.0 165.5 

Mint a fentiekből kitűnik, hatalmas emelkedés 
kell megmásznunk. Mindezek dacára az útvonal könnyű és 
sehol sem több az emelkedés, mint 7—8%. A kilátás 
mindkét hágón pompás. A mellékelt térképskiccen a La 
Colle St. Michel 41., 
jelezve. 

a Col d'Allos 38-as számmal van 

m km km 
Barcelonette 1136 165.5 
Condamin 1304 17.0 182.5 
Útkeresztezés 1316 1.5 184.0 
Gleizolles 1346 0.5 184.5 
Pas de la Reysole 3.5 188.0 
St. Paul 1466 2.0 190.0 
Le Mélézin 1660 3.5 193.5 
Intra — 1.0 194.5 
Col de Vars 2109 4.5 199.0 
Hospiz 1994 2.3 201.3 
Sainte Marié 1640 5.5 20K.R 
Vars 1fifi1 l.fí 207.4 
Col de la Viste 1600 3.5 210.9 
Hai'te Peyre 1JWW 3.2 214.2 
Guillestre 987 3.0 217.2 

A két fenti hágó, melyek a skicceken 26. és 25. szá-
mot viselik, elég nehezek. Az emelkedések és esések 6— 
14% között váltakoznak, amihez bizony már jó kocsival 
kell rendelkeznünk. A Col de Vars képezi a határt a 
Hautes és a Basses (magas és alacsony) Alpok között. 

m km km 
Guillestre 987 217.2 
Útkeresztezés 1346 17.0 234.2 
Les Moulins — 2.0 236.2 
Arvieux 1555 2.0 238.2 
La Chalp — 2.0 240.2 
Brunissard 1750 1.0 241.2 
Col d'Izouard 2042 8.0 249.2 
Le Laus 1740 7.5 256.7 
Cerviéeres 1600 1.5 258.2 
St. Catherine 1211 10.0 268.0 
Briancon 1336 1.0 269.0 
A Col d'Izouard a francia Alpok egyik legmagasab-

rendszerint hosszú szakaszokra vannak megosztva, úgy 
hogy az emelkedések alig haladják meg a 7%-ot. 

Briangon 
St. Chaffrey 
Chantermerle 
Villeneuve 
Monetier les Bains 
A Galibierpass kiinduló-

pontja 
Col du Lautaret 
Villard d'Arene 
La Grave 
Les Freaux 
Le Dauphin 
Le Freney d'Oisans 
Le Clapier 
Bourg d'Oisans 
La Paute 
Les Grandes Sables 
Livet 
Séchilienne 
Vizille 
Vaulnaveys 
Uriage-les-Bains 
Giéres 
Grenoble 
A Col du Lautaret arról is híres, hogy itt is közvet-

len közelségébe kerülünk a gleccsereknek, akárcsak a 
Passo Stelvion és a Furkapasson. Grenoble-ből Genfbe 
Chambery—Aix les Bains—Annecy a fővonal, illetve 
a francia Route Nationale. Ha a fővonaltól eltérünk Gre-
noble és Ohambéry között újabb négy hágón át vihet 
utunk. Ezek a Col du Fréne (1160 m), a Col du Cucherori 
(1176) m), a Col de Porté (1346 m) és a Col de Vencj 
(748 m). Mindenesetre ez az út feltétlenül érdekesebb, 
mint a síkon futó Route National. 

m km km 
1336 269.0 

— 4.0 273.0 
— 1.5 274.5 
— 2.5 277.0 

1486 6.0 283.0 

12.0 295.0 
2064 2.0 297.0 
1646 8.0 303.0 
1500 3.0 306.0 
1386 2.0 308.0 
997 10.0 318.0 
939 3.5 321.5 
— 6.5 328.0 
717 5.0 333.0 
— 2.5 335.5 
— 4.5 340.0 
660 6.0 346.0 
— 11.0 357.0 
279 8.0 365.0 
343 6.0 371.0 
413 3.0 374.0 
— 6.0 380.0 
210 6.0 386.0 

m km km 
Grenoble 210 386.0 
La Tronche — 2.0 388.0 
Corenc 3.0 391.0 
Col de Vence 748 3.0 394.0 
Le Sappet 957 4.0 398.0 
Col de Pote 1346 5.0 403.0 
La Martiniére 887 6.0 409.0 
La Chartreuse 

Útkeresztezés 777 2.0 411.0 
St. Pierre de Chartreuse 877 1.5 412.5 
Col du Cucheron 1176 3.5 416.0 
Les Vialles 947 2.0 418.0 
Chenevez 767 4.0 422.0 
St. Pierre d'Entremont 638 2.0 424.0 
Entremont les Vieux 837 5.0 429.0 
Col du Fréne 1160 4.0 433.0 
Alagút 862 6.0 439.0 
Chambery 263 9.0 448.0 
A Chambéry—Annecy főútvonalnak csak egy vonzó-

ereje van és ez Aix les Bains. Ez az útvonal azonban végig 
a síkon vezet. Aki szereti a hegyeket, az egy kis kerülő-
vel két újabb, igen szép hágó megmászásával juthat 
Chamberyből Annecybe. A különbözet kilométerekben ki-
fejezve csekély 6—7 km. Mindenesetre Aix les Bains igen 
szép fürdőhely, amit szintén nem szabad elmulasztani. 
Aix les Bains kihagyásával a hegyeken keresztülmenő 
útvonal a következőképen alakulna: 

ban fekvő hágója. Az emelkedések ismét elérik helyenkint 
a 12—14%-ot Briangonból utunk a világ egyik leghíre-
sebb hcgyiútján, a Lautaret-en vezet Grenoble-ba. A 
Lautaretpass igen könnyű. A magasságkülönbözetek 

m km km 
Chambéry 263 448.0 
Villaret 314 3.5 451.5 
Alagút 488 1.5 454.0 
St. Jean d'Arvey 578 2.5 456.5 
Les Deserts 902 5.5 462.0 
Col du Plainpalais 1176 4.0 468.0 
Le Mont 822 7.0 475.0 
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Az Alpok a Genfi-tótól a tengerig. A fekete körök az alpesi hágókat jelzik. 
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Sebességből is vizsqázik, 
Bár a gyáros ettől Iázik, 
Ha megy 100-as sebességgel, 
baj van ám a rendörséggel. 

m km km 
Lescheraines 658 3.5 478.5 
Col du Leschaux 901 9.0 487.5 
Sevrier 463 12.0 499.5 
Annecy 448 5.0 504.5 
Genfbe ezután a Mont Sion-hágón át jutunk. A h 

maga nem magas, de annál szebb. 
Annecy 448 504.5 
Pringy 6.0 510.5 
Allonzier 7.5 518.0 
Pont de la Caille 738 2.5 520.5 
Cruseilles 783 3.0 523.5 
Col du Mont Sión 788 7.0 530.5 
St. Julién — 9.0 539.5 
Genf (Genéve) 377 9.0 548.5 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra a körülményre, 

hogy a mellékelt térképskiccben csupán azok az utak 
vannak feltüntetve, amelyek a hágókon vezetnek keresz-
tül. A skicc a hágók bemutatására készült. A Savoy és a 
Dauphiné többi utai nincsenek belerajzolva a térképbe. 

Az alantiakban közöljük még a francia Alpesek 
(Haute Savoy és Dauphiné) összes hágóit magasságuk 
szerint csoportosítva. A rajzon fekete pontok jelzik a há-
gókat, míg a mellettük levő számok segítségével a hágók 
neve könnyen megtudható a táblázatból. A mellékelt rajz-
ban nemcsak a szorosan vett franciaországi hágókat vettük 
fel, hanem azokat a svájci és olasz hágókat is, amelyek 
szorosan csatlakoznak a francia Alpesekhez. 

Szám m 
Col du Parpaillon 28 2642 
Col du Galibier 18 2553 
Col d'Izouard 25 2402 
Col de la Cayolle 39 2345 
Coll d'Allos 38 2244 
Col de Vars 27 2109 
Col du Lautaret 19 2064 
Col des Champs 40 2064 
Col de Larche 29 1989 
Col du Glaudon 17 1945 
Col de la Viste 26 1600 
Colle St. Michel 41 1501 
Col des Aravis 9 1494 
Col des Montets 13 1441 
Col des Morgins 12 1377 
Col de Porté 7 1346 
Col de Maure 31 1346 
Col de la Faucille 1 1316 
Col d'Ornon — Í316 

Szám m 
Col St. Jean 30 1316 Col di Tenda 42 1316 Col du Rousset 23 1306 Col Bayard 24 1251 Col du Labouret 32 1228 
Col du Cucheron 6 1176 
Col de Plainpalais 4 1176 
Col de la Croix Haute 22 1175 
Col des Gets 10 1168 
Col du Fréne (Chambéry) 5 1160 
Col St. Pierre 34 1146 
Col de Megeve 14 1116 
Col des Vergons 37 1027 
Col de Moriez 33 1002 
Col de Braus 45 997 
Col de la Savine _ 987 
Col de la Faye 35 982 
Col du Fréne Bauges — 952 
Col du Fau 21 907 
Col de Leschaux 3 901 
Col de Brouis 43 877 
Col de Mont Sión 2 788 
Col de Pilon 36 782 
Col de Vence 8 748 
Col de Castillon 47 748 
Col de Chatillon 11 638 
Col de Pérus 44 658 
Col de St. Jean (Nice) 45 643 
Col du Chat 638 
Col de Nice 46 379 
A Cdl de Savin (987 m) Genéve-től északnyugatra 

kiesik a térképből. A Col du Chat (638 m) kiesik a tér-
képből, Chambérytől és Aix les Bainstől nyugatra. A Col 
du Fréne (Bauges) Aix les Bainstől keletre, École mellett 
(952 m). Col dü Rousset (1306 m) Grenoble-tól dél-
nyugatra Die felé. A Col d'Ornon (1316 m) Bourg 
d'Oisans-t köti össze Valbonnais-val. Bourg d'Oisans a 
Lautaretpasson fekszik. 

A fentieken kívül számozva vannak még a térképen 
a francia-olasz határon lévő hágók, valamint a francia 
Alpok tömegével szorosan összefüggő Grand St. Ber-
nard (48). 

Grand St. Bernard 
Petit St. Bernard 
Mont Cenis (Cenisio) 
Mont Genévre 

Szám 
48 
ÍR 
Ifi 
20 

m 
2467 
2122 
2184 
1854 

Következő számunkban az olasz-francia átjárókra 
kerül a sor. Kérjük olvasóinkat, hogy a mellékelt térkép-
skiccét tegyék el, mert arra a következő számokban sok-
szor lesz hivatkozás. Esetleges hibákért elnézést kérünk, 
tekintettel arra, hogy még a legjobb francia és olasz tér-
képek is hibásak és pontatlanok voltak, úgyhogy egyes he-
lyeken bizony csak a legnagyobb nehézségek árán tudtuk 
megtalálni a helyes adatokat. 

Mégegyszer tudatjuk olvasóinkkal, hogy az ősz és tél 
folyamán minden számunkban közlünk kisebb és nagyobo 
túrákat és útvonalleírásokat. Kérjük olvasóinkat, hogy ez-
irányban esetleges kérdésekkel bizalommal forduljanak 
hozzánk, mert célunk a túrizmus legszélesebb mértékben 
való propagálása. Ebben a tekintetben kérdés-felelet ro-
vatot is nyitunk. 

Jluíóruj&á&ai 
Berendezett toilette- és étkezőbórőndők. 

Wesszely István 
B o d a p e a f , IV. k e r ü l e í , Václ-uíca 9 
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1928. évben eddig a M a g y a r o r s z á g o n r e n d e z e t t 
összes k l a s s z i k u s v e r s e n y e k e t 
C A S T R O L - o l a j j a l n y e r t é k ! 

Wakefield 
Castrol Motor Oil 

Kocsi ja é l e t t a r t a m á t é v e k k e l h o s s z a b b í t j a m e g 

Használjon maga is CASTROL-t! 

Mindenütt kapható! 
• 

A K i l o m é t e r - r e k o r d n a p o n , a T T A C 10 k m - e s 
sebességi v e r s e n y é n , a M a g y a r T ú r a ú t k i lo -
m é t e r v e r s e n y é n , a M á t r a hegy iversenyen , a 
Guger -hegy i v e r s e n y e n és a T o u r i s t T r o p h y n 
a z a b s z o l ú t győztesek m i n d e g y t ö l - e g y i g 

• ^ + • m m a A m 

w w wwww 
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Egy nap a Stilfser-Jochon, az „Alpenfahrt" 
résztvevőinek átfutásakor 

Dárday-Abrinai Dezső h. szerkesztőnk levele a Stilfser-Jochról. 

A békeidők leghíresebb automobil megbízhatósági verse-
nyei, az Alpenfahrt-ok divatja egynéhány évvel ezelőtt lejárt. 
Kétségbevonták létjogosultságukat, megállapították, hogy nem 
teszik komoly próbára a kocsikat és — nem rendeztek többet. 
Idén a német, olasz, svájci és osztrák automobilklubok már 
évek óta tartó kezdeményezésére, újra rendeztek egyet. A 
rendező egyesület ezúttal nem az alpesi vidékek megszemlé-
lésére helyezték a fősúlyt, hanem jóformán kizárólag a gyor-
saságra. A napi etappok távjai nem haladták meg egyetlen 
esetben sem a 10O km-t, de a céltól a startig miiiüeu Kate-
góriának hallatlanul magas átlagokat kellett betartani. Ha 
megemlítjük, hogy a legnagyobb Kocsik számára előirt átlag 
49 kilométer volt és hozzávesszük ehhez az Alpesek és Dolo-
mitok legnehezebb hágóit, már világosan áll előttünk a ver-
seny lényege és a tény, hogy ez az alpesi túraút nem volt 
egyeb, mint egy hosszutávú gyorsasági verseny. Nem akarunk 
enelyutt a verseny feltételeinek bírálatába bocsátkozni, da 
meg kell állapítanunk azt, hogy évek óta ez volt az első „meg-
biznatósági" verseny, mely abszolút komoly próbára tette mind 
a vezetőket, mind a gépeiKet. Noha egyes-egyedül a gyorsasag 
képezte a nehézséget, ez teljesen elég volt ahhoz, hogy fogal-
mat alkothassunk magunknak a kocsik megbízhatóságáról. A 
magas átlag megkívánta, hogy a hágókat megállás nélkül és 
gyorsan abszolválják a résztvevők. Mi szükséges ehhez? Egy 

„kormány-Einscnlag"-gal renuelKezó kocsi, mellyel a hágoK 
éles kanyarjait reverzálás nélkül lehet venni, egy jól hűtött 
motor, mely a hosszú emelkedések, aránylag csöKKent tempó 
és folytonos magas fordulatszám mellett sem melegszik túlsá-
gosan, kifogástalan fékek, melyek megengedik, hogy gyors 
tempóban lehessen lefelé hajtani a meredeken és végül príma 
pneuk, melyek a számtalan eles kanyar és kavicsos, felszán-
tott útrészletet a legkisebb kopás mellett képesek abszolválni. 
A sík részletek előre nem látott bukkanói, melyeket a legtöb-
ben kényszerűségből nagy sebességgel vettek, erős alvázat és 
jó rúgózást kívánták, i iu meggondol uk, nogy az eloDbi köve-
telmények a túrakocsiknál elsőrendű fontosságúak, rögvest 
rájövünk, hogy a versenyfeltételek kigondolói helyes nyomo-
kon haladtak és az idei Alpenfahrt igenis minden tekintetben 
kiváló tapasztalatokat hozott az azon résztvett kocsik kon-
struktőrjeinek. 

* 

Lapunk szerkesztősége, melynek célja, hogy olvasóit lehe-
tőleg minden nagyobb külföldi versenyről behatóan tudósítsa, 
ezúttal elhatározta, hogy az idei négy országon keresztülfutó 
alpesi túraúton is képviselteti magai. E célból felkerestük a 
verseny egyik legérdekesebb részletének színhelyét, a 2775 mé-
ter magas Stilfser-hágót, melyet a versenyzők a verseny má-
sodik napján, Luganoból kiindulva, Como, Sondrio, Bormio, 
Giogo dello Passo Stelvio, Trafói, Spondinig, Meran útvona-
luk alatt útbaejtettek. 

* 

Kora hajnalból indultunk suldeni szállásunkról oldalko-
csis Sunbeam-gépünkkel Gomagoi felé, hogy idejében elérjük 
a Stilfser-hágó legmagasabb pontját, ahonnan az Alpenfahrt 
résztvevőinek felvonulását a legszebben véltük látni. Teljes 
gázzal vágunk neki a Stelvio meredek és széles kanyarjainak, 
elvezve az ürtler hegycsoport csodás panorámáját. A kora reg-
geli órák dacára már élénk élet folyik a hágón, sok autó igyek-
szik a tetőre, noha senki sem számít arra, hogy a több mint 
200 km-re fekvő Luganóból reggel 4 órakor startolt vezetők fél 
9 előtt érhessék el a Stelviót. A suldeni, gomagoi-i és trafoi-i 
nyaralóközönség társas és magánautókon igyekszik a ver-
senyre, mindenki, aki csak tud, ott akar lenni, hogy láthassa 
a szenzációt. Egy hatalmas hathengeres Minerva szállítókocsi 
az első, mely a verseny előszelét elhozza nekünk. Hangtalanul 
cs kényelmes tempóban suhan el lefelé mellettünk, oldalára 
nagy betűkkel rá van írva: Minerva Coupe des Alpes Service. 
Úgylátszik, hogy a gyárak komolyan veszik a versenyt, ha egy 
külön „Service" kocsit menesztenek a résztvevők előtt. Noha 
a nagy Minerva lassan jött, mégis növekvő izgalommal fokoz-
zuk a sebességet (30 km-re), hogy el ne késsük valahogy a 
versenyzőket. 20 km. van még előttünk, de olyan 20 km., mely 
minden autót és motorkerékpárt komoly próbára tesz. A hágó 

igen meredek utolsóelőtti egyenesén éppen egy alpini-ket szál-
lító teherkocsit akarunk előzni, mikor hirtelen kiugrik az éles 
haj tűből egy alacsony sportkocsi és 75—80 kilométeres tem-
póban rohan pont szembe velünk. A pillanat tört része alatt 
elállunk előzési tervünktől és a teherautó mögé bújunk, hogy 
a mellettünk jóformán ugyanakkor elszáguldó kocsinak szabad 
utat engedve elkerüljük a karambolt. Közelről megismerjük 
a kocsit, egy 1.5 literes Alfa-Romeo Sport, elől ketten ülnek 
provizórikus üléseken, hátul pedig egy ember kapaszkodik, 
vörös zászlót lengetve kezében. A verseny megnyitását akarta 
jelezni ez a robogó téboly, még hozzá teljes sikerrel. „Ha így 
megy a jelzőkocsi, hogy jöhttnuk a versenyzők!" csatakiáltás-
sal visszakapcsoltunk négysebességes gépünk egészen kicsire 
áttételezett elsőjére és most már 30 km-es, sőt még azt is meg-
haladó sebességgel száguldottunk fel a Stelvio utolsó egyene-
sére, melyen autós kollégáink átlagsebessége 12—16 km. kö-
zött szokott mozogni. Felérve a magaslatra már nagy társasá-
got láttunk. Milánóból rengeteg automobil és motorkerékpár, 
Kormióból az előkelő fürdőző közönség már mind itt van és 
érdeklődve lesik az első résztvevők megérkezését. Még egyszer 
utána számítunk a távnak és megkapva a megnyugtató ered-
ményt, hogy a versenyzők még legalább egy óráig nem lehet-
nek itt, a túlságos sietésünket megbánva, hozzákezdünk a reg-
gelihez. Alighogy kicsomagoljuk príma svájci csokoládénkat, 
erős motorbúgás veri fel a Stelvio reggeli nyugalmát. Pillanat 
alatt előretolakszunk az úthoz, ahol csodás tempóban egy ala-
csony, vörös versenykocsi közeleg. Felérve a tetőhöz, elengedi 
jobbkezével a kormányt, int az egybegyűltek felé, s lassítás és 
nabozás nélkül, egészen benn véve a kanyart, már rohan is le 
a hágó szédületesen meredek túlsó oldalán. Egy pillanatra 
kételkedünk, de a kocsin elhelyezett startszám nem csalhat. . . 
Ez volt az első versenyző! Kihúzzuk óránkat: fél 8! Ez tehát 
70 kilométeren felüli sebességgel abszolválta a Lugano-Stelvio-
szakaszt! Utánanézünk ki volt? „Morandi, O. Emme" mond-
ják az olaszok. Most már el kell hinni. A gyorsasági verse-
nyek hőse, a tavalyi Grand Prix d'Európa másodikja, a több-
szörös világrekorder, ő képes erre! A gyárak ugyancsak rá-
feküdnek erre az alpesi „túrára", gondoljuk, mialatt rohanunk 
lefelé, hogy egy kanyarban láthassuk a többieket. Jókor érke-
zünk. A csodás helyről, ahonnan kereken 10 teljes hajtűt lehet 
végignézni, már látni, amint még két kis vörös kétüléses ka-
paszkodik fel az erős emelkedéseken. Messziről úgy festenek, 
mint szépen kidolgozott, élethű gyermekautók, csak a hegyi-
versenyszerüen teljesen bent vett, vágott kanyarok és a 
nagyon is valódi kocsikhoz illő dörej jelzi, hogy itt komoly ko-
csik komoly versenyéről van szó. Percek alatt elérik azt a ka-
nyart, ahol mi jegyezünk. Nézőink az első vezetőnek intenek, 
mire ő közvetlenül a teljesen éles hajtű előtt mindkét kezével 
elengedve a kormányt üdvözli őket, pillanat alatt visszakap-
csol és már is vágja a kormányt jobbra. A kocsi benn van az 
egyenesben és túlpörgő kerekekkel akcelerál ki a 12 százalék-
nál erősebb emelkedőn. Utána a harmadik O. M., hasonló re-
mekül véve a kanyart 50-—60 km-es tempóban abszolválja a 
„célegyenest", melyen szemünk láttára erős nagy automobilok 
mindössze 40 km-es tempót voltak képesek futni. Az élen tehát 
Morandi, utána szünet és utána a két másik gyári O. M., 
Masperi és Coffani-val kormányánál. Az O. M.-ek és vezetőik 
teljesítménye, amit egyébként a többi napok etappjain is meg-
ismételtek, fantasztikus és még kimondott gyorsasági verse-
nyen is csak nehezen volna túlszárnyalható. Aki ismeri a 
Lugano—Stelvio útvonalat, nevezetesen a Como-tó balpart-
jának számtalan éles és beláthatatlan kanyarját és tudja, 
hogy az útvonal nem volt lezárva, értékelheti csak kellően azt 
a pompás teljesítményt, amit az O. M. kocsik és vezetői vég-
hezvittek. Igaz, a kocsik benyomásunk szerint sárhányóval fel-
szerelt versenyautomobilok voltak, de ez mitsem von le a ve-
zetők érdemeiből. Szünet következik, mialatt körülnézve a 
hajtű elegáns nézőközönségén, azon tünődünk, hogy milyen 
jó volna, ha a szériakocsik is ilyen jól mennének!? Osztrák, 
német, olasz publikum. Egy elegáns osztrák úr nálunk érdek-
lődik, hogy a Steyr-gyár nevezett-e vagy sem. Elbeszélgetünk, 
csakhamar kiderül, hogy az illető úr ismeri Delmárt és Fele-
dyt és Ausztriából Type XIL-vel jött a Stilfserre, az Alpen-
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ismerik az ilyen éles hajtűket, kifogástalanul és könnyen 
csúszik át a fordulókon. Most szép látványban van részünk. 
Számtalan kocsi van az útvonalon és az élénkszínű ameri-
kaiak már távolról látszanak, amint egymást követve kígyóz-
nak felfelé. Már több kocsi áll az útvonalon, nyilván defekt-
tel, noha ami a melegedést illeti, az idő különlegesen kedvező. 
Hűvös, felhős égbolt és néha metszően hideg szél. Igaz, közel 
3000 méter magasan vagyunk a tenger színe felett. Most 
észrevenni egy alacsony, lapos kocsit, amint szokatlan sebes-
séggel rohan a hajtűk közötti egyenesekben. Mindinkább na-
gyobbodik, de nem lehet még megismerni. Egy távolabbi haj-
tű előtti egyenesben erősen a sarkában van az előtte lévőnek, 
egy Peugeot-nak. A francia kocsi azonban mindég előbb éri el 
a kanyart, mert az egyenes túlságosan rövid ahhoz, hogy a 
lapos szürke előzhesse. Az egyik egyenesben azután egészen 

melléje kerül, már-már 
előzi, de még 50 méter-
rel a kanyar előtt 
együtt vannak. A gyor-
sabbik nem "kockáztat-
hatja, megint egészen 
mögéje kerül. Közben 
mindketten elérik az 
alattunk fekvő egyenest. 
Egymás sarkában jön-
nek ki a kanyarból. Ez 
az egyenes kissé hosz-
szabb. A hátulsó gázt 
ad. Most látjuk csak, 
hogy tud menni. Közel 
25—30 km-es sebesség-
különbözettel, becslésünk 
szerint 75 km-es sebes-
séggel húz el a Peugeot 
mellett és óriási előny-
nyel szalad bele a követ-
kez hajtőbe. A nézőkö-
zönség olasz része mint 
egy ember kiált fel: Bu-
gatti! Hogy nem az, azt 
már régen láttuk, de 
csak mikor hűtőjével fe-
lénk fordul és szédületes 
iramba vág neki annak 
a fordulónak, melyben 
állunk, ismerjük fel a 
pompás 3 literes ADM 
Austro-Daimlert. Üdv-
rivalgás és integetés 
mellett suhan át a haj-
tűn és ma még nem lá-
tott tempóban rohan a 
hágó teteje felé. A leg-
őszintébb csodálattal néz 
mindenki a kocsi után, 
mely kilométerekkel 
ment gyorsabban, mint 
bármelyik előbbi. Így 
még nem ment automobil 
a Stilfser Joch-on. Eb-
ben meg kell egyeznünk 

mindannyiunknak. Utána méltóságteljesen jönnek a La Salle-
team emberei, Guilleamue, Sinn és később Hohmann. Ismét 
egy feltűnően gyors kocsi következik. Már messziről megis-
merjük: Egy nagy 100 lovas hathengeres Gráf! Mikor köze-
lebb jön, észrevesszük kormányánál a kedves Fritz von Zsol-
nayt, a nálunk is jólismert magyar származású, híres gyor-
sasági versenyzőt. Egy speedmenhez méltó tempóban veszi a 
fordulókat és még azt a hajtűt is, melyben mi figyeljük a ver-
seny lefolyását és mely talán az összes között a legélesebb, 
hosszú és széles kocsijával gyorsan és reverzálás nélkül abszol-
válja. Impozáns tempóban, közel 60 km-es sebességgel veszi a 
legfelső egyenest, fényesen demonstrálva az erős kocsik nagy 
fölényét a meredek terepen. Közben megérkezik egy 
„Stampa" (sajtó) kocsi, mely eléggé megkésve olasz újságíró-
kat szállít a Stelvióra. A Minerva-team első kocsija, egy íz-
léses kétüléses kis hathengeres, könnyedén fut fel a lejtőkön. 
Utána két újtípusú német kocsi következik. Az első a tökéle-
tesen megváltozott külsejű Wanderer, kormányánál Max Ma-
derrel. A Wanderer-gyár úgylátszik új típusában is meg-

fahrt-ot megtekinteni. Az érdeklődést hirtelen a távoli kanya-
rokban feltűnő nagy fehér kocsi köti le, mely szépen és gyor-
san közeledik felénk. Találgatás, végre felismerjük! A német 
gyári Hansa (Bremen) team első tagja. A hosszú alvázú 
kocsi jól fekszik az éles kanyarokban és az ügyesen megszer-
kesztett kormányszerkezet lehetővé teszi, hogy a hosszú, nyolc-
hengeres reverzálás nélkül jusson át a hajtűkön. A Hansák 
kimondottan szériajellegűek, nagy négyüléses karosszériával. 
Utána egy 140 H. P. kompresszoros Mercedes jön. Fényesen 
kidomborodnak itt a nagy kompresszoros motor kitűnő képes-
ségei. A magános által nevezett széria Mercedes „sportkocsi-
kat" megszégyenítően akcelerál, reverzálás nélkül kanyarodik 
és tekintélyes tempóban vág neki az utolsó egyenesnek. Saba-
tini Italája a következő kocsi. Az Itala pompásan megy, a 
remekül vett kanyar után szintén túlpörgő kerekekkel akcele-
rál az emelkedőn. Ba-
ragiola új 1.5 literes 
Alfa-Romeo Sportja az 
O. M.-ekhez hasonló se-
bességgel száguld fel-
felé. Valódi olasz elán-
nál veszi a kanyart és 
eltűnik a hágótetőn.' 
Egyhangúan megálla-
pítjuk, hogy az olaszok 
vezetéstechnikája egye-
dülállóan kiváló és noha 
erősen igénybeveszi a 
kocsit, fenomenális tel-
jesítményekre képes. Bi-
zonyos, hogy a hegyre 
épített alacsony és első-
rendű „Einschlag"-gal 
rendelkező olasz auto-
mobilok már igen magas 
fokán állanak a tökéle-
tes sport- és túrakocsi 
felé vezető útnak! A 
Hansa-team másik tagja 
Walter Jáhnig, szép 
stílussal és egyenlete-
sen gyors tempóban kö-
zeledik. Már távolról 
feltűnik a Mitfahrer 
szokatlan póza. Köze-
lebbről vesszük csak ész-
re, hogy a kitűnő utas 
a kocsi hátsó részén 
(majdnem minden kocsi, 
a négyülésesek is, 2 sze-
méllyel mentek), háttal a 
menetiránynak, egy pót-
kerék pneuját szereli. 
Aki megkísérelte, az 
tudja, hogy ehhez vas-
idegek kellenek. Nem 
törődni azzal, hogy a 
gép „éppen hogy" eljön 
a sziklafaltól, hanem a 
körhintaszerűen forgó 
kocsiban gumit szerelni, 
még hozzá háttal a menetiránynak, ez komoly sportteljesít-
mény! Gondoljunk csak a hágókat először járó túrázókra, 
ahol a kocsi minden utasa szinte megmerevedett tekintetével 
drukkol, hogy a forduló „kijöjjön". De verseny az verseny. A 
vezető vezet — a Mithfahrer szerel!! A teamban utolsónak jöt 
Hansa talán a leggyorsabb. Éppen, hogy sikerül a kanyar és 
nem kell reverzálni — ami itt jelentős időveszteséget és ezzel 
győzelmi esélycsökkenést jelent. 

Egy új svájci Martini-Six után jön a kitűnő olasz 
Strazza, széria Lacia-Lambdájával. A Lambda, egyike azon 
kevés szériakocsiknak, melyek reálisan gyorsak és kitűnő 
hegymászók — impozáns tempóban, talán a legszebb stílus-
ban jön át a fordulókon. Egy a nyitottnál jobban menő csu-
kott Martini-Six után feltűnik egy Steyr XII. Tekintve, hogy 
szériakocsi szépen megy, de a kanyarban, bizonyára a vezető 
hibájából, reverzálnia kell. Közvetlenül utána egy sárgabordó 
karosszériás nagy automobil, az első amerikai kocsi, Charles 
Nigg Hupmobilje. Szépen, simán mássza a meredekeket és 
dacára, hogy az amerikai konstruktőrök valószínűleg nem 
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tartotta a régi modell egyik kiválóságát, a kitűnő hegymá-
szási képességét. A Hermann Amtner, Max Mader és Alexan-
der Graumüller által vezetett új 2 literes Wandererek voltak 
talán az összes résztvevők közül a legzajtalanabb kocsik. Az 
Ottó Löhr által vezetett és igen szép tempót futó új kis Adler 
mögött jön a verseny egyik legérdekesebb résztvevője, a világ-
rekorder Bruce asszony, 1.5 literes A. C. roadsterjén. Férfi-
hez méltó biztos, kézzel és nagy rutinnal abszolválja a Stilfser 
éles kanyarjait. Igaz ugyan, hogy kocsija kicsi és nem is 
megy túlságosan gyorsan. 

Az ismert gyorsasági versenyző, Kari Kappler egy nagy 
fehér Simpson-Supra (Suhl, Deutschland) kormányánál 
gyorsan és biztosan veszi a kanyarokat. Egy új, előnyös kül-
sejű hathengeres Brennabor, Ob.-Ing. Niedlich-hel kormányé-
nál, zárja be a sort. Most hosszabb szünet következik. Közben 
a felhők eloszlanak és a tűző napsugár percek alatt meg-
melegíti a levegőt. Ezt a később érkező kocsik is megérzik, 
mert többen közülük nyitott motorfedővel igyekeznek felfelé. 
Az Adler-hölgyteam első tagja, Else Herta Vollbrecht, szép 
stílussal jön át a kanyarokon. Az új Adler, amint alkalmunk 
volt megfigyelni, minden tekintetben beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. A benevezett két team hat háromliteres 
kocsija azonos egyenletességgel és tekintélyes tempóban ab-
szolválta a hágót. Egy reverzáló Austro Daimler után, mely-
nek benyomott sárhányói tanúskodnak a vezető alpesi rutin-
jának hiányáról, üdítőleg hat az Adler-hölgyvezető, Antonie 
Strassmann asszony pompás kanyarvétele. A 7. Hansa 
szalmakalapos szemüveges vezetője szintén reverzálni kény-
telen. Jellemző ez és a vezetők különböző képességeire vet 
fényt. A team többi tagja simán kerül át az összes kanyaron, 
míg a harmadik esetleg többízben reverzálni kénytelen. Bizo-
nyos azonban, hogy a hosszú és nagy nyomtávú kocsik veze-
tőinek teljesítménye lényegesen figyelemreméltóbb a kis-
kocsik vezetőinél. Sciaffino Alfa-Romeo 1.5 literese pompá-
san száguld fel az emelkedőn. Nem is értjük, hogy csak most 
ért ide. Különösen feltűnnek a vezető kitűnő kapcsolásai, 
melyek alig hallhatóan, pillanatok alatt mennek végbe. 

A Studebaker-team első tagjának, Max Voets után, a 
két nappal később a Pordoin szerencsétlenül járt Bally két-
üléses Talbot-ja tűnik fel, amint gyors tempóban abszolválja 
a kanyarokat. Egy Lancia-Lamdba utasa menetközben a nyi-
tott motorfedő mellett a lépcsőn — háttal a menetiránynak 
— szerel. Feltűnően jól mennek a General által nevezett 
kis kétüléses Chevrolet-ek, Islinger, Poensgen, Ernst és 
Merath-tal kormányuknál. Az embernek szinte az a benyo-
mása, hogy jobban, mint a szériakocsik. De ezt senki sem 
tudhatja. Tény, hogy alig lassúbbak a nagy Studebakerek-
nél. A Simpson- és Minerva-team hátramaradt tagjainak 
felvonulása után egy széria ADR Austro-Daimler kelti fel 
pompás menésével figyelmünket. Közben a célegyenesben 
mulatságos jelenetnek vagyunk szemtanúi. Az egyik Simp-
son-Supra ádáz harcot vív a kis kétüléses Minervával. Kerék-
kerék mellett futnak, közel 20 km-es sebességgel és minden 
pillanatban várható, hogy ebben a tempóban elérik a hegy-
tetőt. Végre a Minerva gyorsít (30 km) és „elhúz" a Simp-
son-Supra mellett. Élénk derültség kíséri a gyorsasági ver-
senyek ezen fényesen sikerült paródiáját. (Aki megjárta a 
Stilfser-hágót, kellően tudja értékelni a kocsik sebességét, 
melynél nagyobbat bizonyos, hogy csak igen erős kocsival 
lehet kifutni. A szerk.) Madame Gocht (NAG-Protos) a leg-

merészebb hölgyvezető. Hosszú 6.3 literes kocsiját jóformán 
áterőszakolja a hajtűn. A kocsi eleje szinte a sziklafalba 
látszik vágódni, mindnyájan azt hisszük, hogy itt reverzálni 
kell, de az elszánt hölgy rálép az akcelerátorra és — talán 
súrolva a sziklákat — „knapp" eljön kocsijával. (Gocht assz-
szony később sajnos, szerencsétlenül járt, amennyiben a 
Katschbergről lejövet bukott, megsérült és a versenyt fel-
adni volt kénytelen. A Szerk.) Sorra jönnek a Studebaker-, 
Chevrolet-, Wanderer-, Simpson-és Adler-team tagjai, melyek 
közül ismét ki kell emelnünk az Adler női teamet, mint egyi-
két a legkitűnőbb vezetőkből összeállított csapatnak. Messze 
lenn elakad egynéhány kocsi, nem látni innen, hogy milye-
nek. Lázas munka folyik a kocsik körül, hátha még lehet 
valamit csinálni?! Átfut a Tatra-hoz kissé hasonló első cseh 
Zbrojovka, kövér vezetője jóízűn táplálkozik a kanyarok 
abszolválása közben. A résztvevők legnagyobb része minden 
valószínűség szerint már átvonult, mert most jön a Milánó-
ból, Rómából, Bormióból indult autók és motorkerékpárok 
tömkelege felfelé. Ugyanaz a kép, mint otthon a versenyek 
után. Életveszélyes tempóban vett kanyarok, centiméterre 
való kitérések, vad rohanás az egész Stelvio. Az olasz Guzzi-
vezetők a mélyen felszántott, köves fordulókat olyan stílus-
ban veszik, hogy minden motorosnak a szíve táncol örömé-
ben. A Como-part félelmes hősei most a Stelvion vannak és 
itt rémítgetik a környéket. Az isteni nép között^ elvegyülve, 
lényegesen lassabban egy-egy versenyző is látható. 

Lassan megindulunk felfelé, hogy megtekintsük a hágó-
tető mozgalmas életét. Fenn ujjongás, „II Vesuvio,, il Vesu-
vio" (A Vezúv! A vezuv!) üvöltések. Mint kiderül, az egyik 
hölgyvezető hűtője szökőkútszerűen lövelli az ég felé a vizet. 
A vezető és férfiutasa most azon találós kérdéssel fordulnak 
a közönséghez, hogy mit csináljanak? Soffőriskola az Alpen-
fahrton. Az olaszok öröme határtalan, a tableau teljes. A 
hágótetőn alig lehet állani, minden pillanatban jön valahon-
nan valamilyen jármű. Régi kis Peugeot, Citroen, hat sze-
méllyel megrakott 501-es Fiat-taxi. 1923-ból való Fiat „Lan-
daulet", piros s fekete színezéssel, 5—7 emberrel megrakva, 
másszák a hegyet. A Guzzik, Gilerák stb. száma mindinkább 
növekszik. Közben versenyzők. Egy Grofri jön, hölgyvezetője 
szerint még van egy felesleges órája. Meglehet. Megáll a 
tetőn és beszélget. Trafói felől egy új Lambda közeleg. Kor-
mányánál kis fekete olasz, olyan Nuvolari-szerű, 50 km-es 
sebességgel hajt neki a Stilfser Passhöhe-Hotel falának és 
három cm-nyire áll meg tőle. Egy ős Harley, három személy-
lyel megrakva, készül hazafelé. Még a gumiján is rávulkani-
zált futófelület. De még megy, hiszen fel is kellett jönnie. 
Hátul a Milánó jelzést olvassuk. Egy nagy, sárga, kompresz-
szoros Mercedes, mely mint zárókocsi működik, érkezik fel. 
Soffőrje szerint eddig hét kocsi fekszik az útvonalon, leg-
nagyobb részük kirepülve egy-egy nehezebb helyen. Van, 
akinek elsőkerekei a szakadék felett állanak. Mindnyájan 
dolgoznak, hogy tovább mehessenek. Nem rossz, a második 
nap első 100 kilométerjén hét baleset! Ez még egy Grand 
Prix-nek is becsületére válnék! A Mercedes szimpátikus idő-
sebb tulajdonosa, mint hallom, 1903-ban a harmadik volt, 
aki a Stilfsert megmászta! Indulunk lefelé. Már az első 
egyenes végén ki kell állanunk a szakadék szélére. Megindul 
az autók áradata lefelé. Egyik sem zavar, de a fekete olasz, 
aki az imént majdnem elvitte a szállodát, fantasztikus tempó-
ban rohan lefelé. 60 km-es tempóban jöttünk, neki feltét-
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lenül 75-ön felül kellett mennie. A kanyarba beleszalad, 
blokírozza kerekeit, köszön, hogy félreálltunk és már benn 
is van a vollgáz lefelé, ahol normálemberek bekapcsolt má-
sodikkal és fékkel fékeznek. Nem telik bele tíz perc és már 
Trafói közelében jár. Később még volt alkalmunk vele talál-
kozni. Mindig így hajt. Lassan elül az izgalom. Újra Sulden 
felé igyekszünk, ahol pár napig nyaralunk. A Stilfser alján 
kedves látvány. Tekintélyes tempóban egy kocsi közeleg. 
Hűtője első pillanatra kissé idegenszerű. Nem csoda, hiszen 
két hete nem láttunk Magosixet! Vagy öten ülnek benne. 
Köszönünk. Fasiszta kézfelemeléssel üdvözöl az egész kocsi, 
honnan is tudhatták volna, hogy a két poros, mocskos motor-
kerékpáros is onnan jön, ahol ők vannak otthon? 

Alant adjuk nagyjában a verseny eredményét, ter-
mészetesen a büntetőpontok nélkül. Itt csak azokat említ-
jük meg, akik az öt versenynapon kiestek, illetve baleset 
miatt a versenyt feladni voltak kénytelenek. 

I. nap. Milánó—Lugano 366 km. Start reggel 4 óra-
kor. A táv első része a híres autóstradán futott végig, 
ahol mindenki 100 kilométeren felül kezdte magát bizto-
sítani a kitűzött átlagra. Az első nehezebb emelkedés a 
Simplon, ahol egy Austro-Daimler-vezető, Reichel, ai 
egyik fordulóban kiszáll és kénytelen feladni. Hamar 
utóiérte a sors. A Furkáról lejövet az olasz Alfa-Romeo-
vezető Biella egy kilométerkővel koTlidál és kénytelen 
abahagyni a versenyt. A Simplon, Furka után a Gott-
hárd már a harmadik hegyiverseny, mert az egész túra-
utat méltán nevezhetjük annak. A Gotthárdon az egyik 
Adler egy gyorsan vett kanyar után, kis híján a mélybe 
esik. A kitűnő vezetőnek sikerül' a gépet úgy befékezni, 
hogy csupán első kerekei állanak a mélység felett. A 
gépet azután sikerült kötelekkel visszahozni az úttestre. 
Vezetője egyébként egy nagyon szép német szőke hölgy 
volt, akinek azután a versenyvezetőség, tekintettel, hogy 
nem géphibáról volt szó, megengedte, hogy a versenyt 
folytassa. Kiesett Normann (Minerva'), aki nem tudott 
a három hágóval megbirkózni és jóval a kitűzött időn túl 
érkezett ibe a cél'ba. Sdhlutius (Mercedes-Benz) Iselíénél 
egy falba szaladt, miközben kocsija úgy megrongálódott, 
hogy szintén abba kellett hacrvnia a versenyt. Az e<rvedüli 
Chrysler-vezető Hauser szintén nem érte el a kitűzött 
standardot és a második napon már nem indulhat. Az 
egyik cseh Zbrojovka-vezető. Sossier sem futott be időre. 
Esryébként 85-en indultak Milánóból és 78 érte el Luga-
nót, ami aránylag egészen jó. Az útvonalon mindenütt 
ezrek álltak sorfalat. 

II. nap. Lugano—Meran b22 km. 78 induló — 69 be-
érkező. Ez a nap, amelybe a Passo Stelvio is be volt 
iktatva (Stilfserjoch 2766 m), követelte a legtöbb áldo-
zatot. A félelem, hogy a Stilfserjoch-on sok időt kell le-
adni a megmászásnál, igen sok versenyzőt féktelen roha-
násra kényszerített, aminek az lett a következménye, 
hogy nagyon sokan belerohantak a kanyarokat szegélyező 
falba vagy sziklába és legtöbben elsőtengelytöréssel, 
hűtődefektussal kényszerültek a verseny feladására. Leg-
érzékenyebben a La Salle és Wanderer-teamet sújtotta 
a sors. A La Salle-vezető Sinn farolás következtében az 
árokba került, ahol meggörbült elsőtengellyel vesztegelni 
volt kénytelen. Graumüller egy elnézett bukkanót át-
ugorva Wanderer jével, elsőtengelytörést szenvedett. A 
német La Salle-vezető Schuch egy falnak futott, míg az 
olasz FIAT-vezetőnek. Mercantinak úgyanez hűtőjébe és 
elsőtengelyébe került. Bahr asszony egy Steyr Type 
XIL-vel egy túlgyorsan vett kanyar következtében egy 
telegráfpóznába futott. A Brennabor-vezető Wersch 
kardáncsőtörés következtében volt kénytelen feladni a 
versenyt. A Citroen-vezető Bernstein 'hűtődefekt foly-
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tán adta fel a második napon az Alpenfahrt-ot. Majdnem 
kiesett a Hupmobile-team is. Stuber ugyanazt a bukka-
nót, ahol Graumüller is elvérzett, későn vette észre és 
rúgóbolcnitörést szenvedett. Sikerült neki azonban két-
órai munka után kicserélni a törött alkatrészt és azután 
életveszélyes rohanással behozni a késést és 3 perccel' a 
kitűzött maximális idő előtt béfutni Meranba. Elsőnek 
megint az olaszok, a három OM-vezető és az Alfa-
Romeók, valamint a Lancia-vezető Strazza futott be 
Meranba. Kitűnően tartja magát a Steyr-vezető Guil-
leame, aki eddig mindkét etappon a minimális idő alatt 
futott be. Mazier (OM) szintén nem futott be. 

III. níip. Meúin—Beüurío 361 km. 69 induló — 66 
beérkező. Nem a legnehezebb naD. Indulás reggel 4 óra. 
Felkelés éjjel kettőkor. A második napon elveszett, világ-
rekordjairól híres angol AC-vezető Bruce asszony meg-
került és a vezetőség engedelmével tovább jöhetett. A 
svájciakat nagy balszerencse üldözte. A kiváló Martini-
vezető, a team egyik tagja, Gacon kiválni volt kénytelen. 
Kiválását a svájci lapok a rossz benzin és pneuban lát-
ják. Mondani csak kell valamit. Az Alpenfahrt egy for-
mális rohanás. A versenyzők annyit vesztenek a hágó-
kon, hogy ahol csak alkalom kínálkozik, mindent be kell 
hozni, hogy a megkívánt átlag kijöjjön. Sok a panasz. 
Az útvonaíon mindenütt gvári szerelőkocsikat látni. 
Mindenki nyiltan suttogja, hogy útközben hatalmas ja-
vítások folynak és dacára annak, hogy a Parkplatzon 
minden munka tilos, a rendelkezés teljesen illuzórikus, 
mert az útvonalon mindenki idegen segítséget vesz 
igénybe, ha szüksége van rá. Egy óvás az óvások egész 
lavináját indítaná meg. Mindezek ellenére a verseny 
szép és tényleg megmutatja, melyik kocsi a jó és melyik 
bírta végig hiba nélkül. A harmadik nap egy „nagy 

kanyar"-nak mondható. Az egész táv csupa hágó és 
csupa fordulö. Az olasz OM-kocsikról már mindenki 
tudja, hogy közönséges versenymasinák, felszerelve a 
túragép számára előírt alkatrészekkel. A harmadik nap 
ismét gyönyörű helyeken fut végig. A Mendelpass, 
Madonna di Campiglio, a Val Sugana stb. felejthetetlen 
helyek. (Legközelebbi számaink egyikében autóturiszti-
kai szempontból fogjuk kidolgozni az Alpenfahrt útvona-
lát, ami egy nyári túrára fölséges.) A harmadik napon 
kiesett: Egan Krieger (Brennabor). Gróf Potocky, aki 
3 literes Austro-Daimlerjével' pompásan tartotta magát, 
egy kanyarban pneudefekt folytán a sziklának szaladt és 
nem folytathatta tovább útját. 

IV. nap. Bellimo—Vilíach 392 km. Start reggel 4 
órakor. Teljes sötétségben startolnak a kocsik percenkint 
Nehéz nap a Dolomithágókon keresztül. Az olasz vezetők 
ismét az élen vannak. Elsőnek Morandi éri el a Rolle-
pass-t, természetesen követve Coffani és Masperitől. 
Negyediknek az Al'fa-Romeo-vezető Schiaffino és a Coona 
Mille Migliában is kitűnően végző Strazza (Lancia) jön-
nek. Az első német Sporkhorst (Hansa), aki 5:48-kor 
éri el a Rollepasst. Hosszú szünet következik ezután, 
majd gyors egymásutánban a versenvzők zöme. A Rolle-
piassró'I le Predazzóba, majd ismét fel a 2242 méter ma-
gas Pordoijochra. Le Arabbába, maid' ismét fel a Fal-
zaregopassra. Cortina d'Ampezzo előtt ismét egy bal-
eset. A zürichi Ballv és utasa. Sohmidt Talbot kocsiiuk-
kal az egyik fordulóban a sóderes talaj folytán kicsúsz-
nak és 10 méter mélyre zuhannak. Óriási szerencsével 
e<?vnár bordatöréssel és kartöréssel menekülnek. Ugyan-
itt Sabatini Ttaláia kigvullad és ezáltal1 idővesztesége 
olv na"v lesz. hogy Villachot időre már nem tudia elérni. 
Strazza (Lancia), a versenv egyik nagy favoritja kifolyt 
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csapágy miatt feladni kénytelen. Ő az olasz rámenős 
technika egyik áldozata, ami gépet nem kímélve, az őrü-
letes rohanásban leli élvezetét. Az útvonalon óriási tö-
megek. Az olasz-osztrák határ átlépésével megkezdődik 
az utak bizonytalansága. Bukkanok, elhanyagolt utak, 
be nem épített vasúti sinek stb. (Mit szóltak volna a 
résztvevők, iha véletlenül a Szt. Gotthárd—Budapest sza-
kasz is be lett volna kapcsolva az Al'penfahrtba.) A fen-
tieken kívül Villachba Voets (Studebaker) sem futott 
be. 66 induló — 62 beérkező. 

V. nap. Villach—München S50 km. Cél. Start reg-
gel 5 órakor. A napot a 30%-os Katschberg és a Tauern-
pass nehezíti. A Katsohberget Baragiola (Alfa-Romeo) 
éri el elsőnek. Utána ismét a 'három OM-vezető, Morandi, 
Masperi és Coffani. Az olaszok ezúttal is, mint a vadak 
rohantak elől. A cseh Gocht asszony hatalmas NAG-
Protos-kocsijával a Katschbergről le felbukik. Ok isme-
retlen. Feladja. Az utolsó napon a nőket üldözi a bal-
szerencse. Kotte asszony (Simson-Supra) motorjának 
egy dugattyúkarja törik, ami a kartert is kivágja. Fel-
adia. Salzburgot a három OM-vezető. a két nehéz hágót 
beleértve. 70 kilométeres átlaggal éri el, ami kolosszá-
lis teljesítmény. Tizenöt kilométerrel München előtt 
Ki'miriel (Simson-Supra) kénytelen feladni. Kívüle még 
Witzmann asszony (Grofri) esett ki az utolsó etappon. 
Indultak Villachból hatvanketten és Münchent elérte 
ötvennyolc versenyző. 

Az út jelzés az osztrák és német részeken elég jó 
volt. A svájci gyengébb, míg az olasz mindháromnak 
messze felette állott. A sajtóinformáció gyenge volt, 
hibás sajtójelentések mindennaposak voltak. A kivált 
versenyzők egy része nem tudta elérni a maximális időt, 
mások defektek folytán estek ki. azonban a legnagyobb 
részük balesetek áldozata lett. Gvorsan vett kanvarok, 
falnakmenések, érintkezések a lámpa- és telegráfoszlo-
pokkal. lezuhanások a mélybe és más hasonló körülmé-
nyek kényszerítették a versenyzőket a verseny feladására, 
ami egyébként tökéletes próbája volt az anyagnak. 

A verseny végleges részletes eredményét és mélta-
tását a következő számunkban fogjuk hozni. 

A nemzet hálája 
Miikor a vitézek benzinkutat kérnek 

Érdekes esetről szereztünk a közelmúlt napokban 
tudomást. Az esetet kuriózumképen ismertetjük és fel-
hívjuk rá az illetékesek figyelmét. Két, a hazájáért az 
utolsó csöpp vérig harcoló derék magyar emberről van 
szó, akik becsületes munkával akarják megszerezni min-
dennapi kenyerüket. Kérjük a székesfőváros polgármeste-
rét, hasson oda, hogy az alanti esetek ne igen fordulja-
nak elő szép hazánkban. íme lássuk, mint kezeli a mai 
Székesfőváros két derék magyar fiú kenyerét. 

Vitéz Antal János 50 százalékos rokkant, volt tarta-
lékos főhadnagy, a vaskoronarend, nagyezüst érem stb. 
tulajdonosa átlőtt könyökkel, félkezére bénán, vitéz Ka-
szala Károly a nagyarany, két nagyezüst stb. tulajdonosa, 
a legjobb magyar repülő, aki csak nemrég hozott dicsősé-
get a magyar névnek a Budapest—Róma repülésével, 
1927 decemberében egy olajüzletet nyitottak a Podma-
niczky^u. és Gyár-u. sarkán, a VI., Jókai-u. 29. sz. alatt. 
Ugyanekkor kérvényt adtak a székesfővároshoz, hogy 
olajkereskedésük mellé a Jókai-utcába egy benzinkutat 
engedélyezzen. Miután a Közmunkák Tanácsa sem szépé-

szeti, sem forgalmi tekintetben nem emelt kifogást, a 
derék két vitéz olajkereskedő várta-várta, hogy megkap-
ják a kért kútengedélyt, ami által biztos, jól megérde-
melt keresethez jutottak volna. 

Vártak-vártak, de hiába vártak. Végre ez év júliusá-
ban, jellemző a székesfővárosi rendszer gyorsaságára, 
megkapták a döntést. A döntés beillik a lapok humorom 
rovatába. Vitéz Antal János és vitéz Kaszala Károly kút-
engedélyt kaptak a IX. kerületbe, a Mester-utca és Gróf 
Haller-utca sarkára, ki az Isten hátamögé. Ma úgy áll a 
helyzet, hogy a derék két magyar ember, akik mindenüket 
feláldozták a hazáért, ott állanak olajüzletükkel, küzköd-
nek a házbérre], küzködnek az élettel és van egy benzin 
kútengedélyük a Mester-utca és Gróf Haller-utca sarkán 
amiből semminemű hasznuk sincs, mert ha meg is építik, 
kútkezelőt kell tartani hozzá, ami az egész hasznot fel-
emészti. 

Felkerestük a minap a két elkeseredett magyart a 
kora reggeli órákban üzletükben. Vitéz Antal János ép-
pen seperte üzletét, vitéz Kaszala Károly a port törölte 
és az olajhordókkal bajlódott. Dolgoztak mindketten, 
hogy napi kenyerüket megkeressék. — Kénytelenek le-
szünk nemsokára becsukni a boltunkat — fakad ki vitéz 
Antal János. — Több, mint félévi türelmes várás után 
kaptunk egy elvi engedélyt a legsötétebb Ferencvárosba. 
Ez az engedély részünkre semmit sem jelent, mert nem 
kezelhetjük magunk a kutat. Küzdöttünk a hazánkért, 
mindenünket, életünket, vérünket adtuk oda és amikor 
becsületes megélhetésünkhöz csupán egy elvi engedélyért 
könyörgünk, a székesfőváros semmibe sem veszi kérésün-
ket. Közben könnybelábad a szeme, gondolatai valahol a 
galíciai lövészárkokban járnak . . . Vitéz Kaszala Károly 
már hangosabb. Belőle az elkeseredett ember beszél. — 
Mindenki pártfogolta kérésünket, még maira a kormányzó 
őfőméltósága is. Minden hiába. Amit az olajon keresünk, 
csak éppen arra elég. hogy a házbérünket fizessük. 

Elég, nagyon elég. 
Távozunk a kis Podmaniczky-utcai olajüzletből, ahol 

az 50 százalékos rokkant, sok kemény rohamot átélt vitéz 
gyalogos főhadnagy söpör és a levegő hőse port törölge*. 
Dolgozni nem szégyen. Ilyen emberekre van szüksége a 
mi szegény hazánknak. De ilyen emberek más elbánást is 
érdemelnek. Ajánljuk őket a székesfőváros vezető embe-
reinek szíves figyelmébe. Ha vitéz Antalok és vitéz Ka-
szalák nem lettek volna, ha nem védték volna kemény tele-
ken át a Kárpátok hágóit, ma sok minden másképen 
lenne. Ezeket az embereket urak, meg kell becsülni, ezek 
nek a nemzet hálával tartozik. 

iiBi^ííiffilffiiiK^ 

| WOWIiOWtlil » • ) € ) ! | 
| ANGOL MOTORKERÉKPÁROK | 
jp (Jap és Viliers motorral) megérkeztek, 
j- 175—750 ig összes típusai raktárról 1 
f 18 havi részletre kaphatók. -f 

Vezérképviselet: 

| Motorközpont, VI., Vörösmarty-u. 45. K I S S - | 
gjliljllljllllljjl^^ 
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VEGYEN M A G O S I X - E T 
Gyors. 

Üzembiztos. 
Speciálisan a 

magyar utakra 
készül 

Nem drága. 
A gyár 

közelsége meg-
fizethetetlen 

G y á r i e l a d á s i k ö z p o n t : M é r a y M o t o r k e r é k p á r g y á r rt. B u d a p e s t IV, V á c i - u . 1—3 
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A Brookland Grand Prix egyik jelenete. Két oldalkocsi küzdelme a nvesterségies akadályokkal nehezített 
versenypályán. 

Az Akademischer Sportclub idén rendezte meg másodízben 2U órás országúti versenyét motorkerékpárok számára. 
A start és cél Wien volt. Győztes az lett, aki a start és célbaérhezés között eltelt 2U óra \alatt a legnagyobb távot 
befutotta. Képünk a versenyen fényesen szerepelt Ariel- tefimet mutatja be. Pospischil és Sartorius, mindketten 
500 fccm-as o. h. v. Ari.el-en 2U ÓM alatt 1197.6 km-t tettek meg, mely teljesítményükkel a verseny abszolút 
győztesei lettek. Harmadik társuk, Stühler (Ariel) a 750 kcm-es kategóriában győzött 892.8 km-rel. Pospischil 
nevét egyébként már a Tofana megmászásával is ismertté tette. Az ö és Rübelt sikeres lakciójáról kélszült awnak 

idején a Budapesten is előadásra került „Mo torkerékpáron a felhők között" című film. 
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Eltó outboard-motorra.l felszerelt egyszemélyes siklócsónak teljes sebességben 

A Nürbwrgrmgen eze^ncSéttenM járt cseh Viktor Junek, aki 2 literes Bugattijáml a Német Sportkocsi Gmnd 
Prix-ben kiszaladt egy fordulóból S» oly szerencsétlenül bukott, hogy azonr^al meghalt. Egyike volt a legjobb csfeh 

versenyzőknek, aki féleségével, <i világhírű Junek asszonnyal uralta a csehországi automobilversenyeket. 
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Az olaszok látogatása Budapesten 

A M E R I K A I 

ROYAL CORD U. S. 
G Y Á R I F Ő L E R A K A T 

Autófe lszere lések 

Olaszország egyik vezető motoros egyesülete, az 
Unione Sportiva Milanese nagy, hatnapos túrautat szer-
vezett, amelynek útvonala Magyarországon vezetett ke-
resztül. Az olasz vendégek, akiknek látogatása nagysza-
bású sport- és társadalmi eseménnyé fejlődött, 13-án 
délután érkeztek 
meg Budapestre. 
A túra útvonala 
Milánó — Udine 

Grác—Szent-
gotthárd volt. 

Szentgotthárdnál 
a magyar hatósá-
gok és sportegye-
sületek fogadták 
a versenyzőket, 
akik elragadta-
tással beszéltek a 
magyar közönség 
őszinte rokon-
szenvet mutató 
vendégszereteté-
ről. Székesfehér-
várott ugyancsak 
hivatalos fogad-
tatás volt. 

Délután két 
óraKor érkeztek 
meg a versenyzők 
a Fehérvári-úti 
vámnál felállított 

célhoz, ahol a 
KMAC üdvözölte 
a vendégeket és 
ahonnan a ma-
gyar motorosok 
es autósok kísérő 
menetté alakult 
tömegével együtt 
vonultak be a bu-
dapesti közönség 
sűrű sorfala és 
üdvözlése köze-
pette a Tatter-
sallban levő fe-
dett garázsba. Itt 
Lobmayer Jenő 
dr. tanácsnok üd-
vözölte a vendé-
geket. A keddi és 
szerdai napon a 
székesfőváros ne-
vezetességeit és 
szépségeit tekin-
tették meg és a 
különböző hivata-
los fogadások és 
üdvözlések folytak le. Az olasz vendégek 16-án reggel 
folytatták útjukat Bécs felé. 

A túrán kb. 200 személy vett részt, akik közül mint-
egy százötvenen motorkerékpáron és ötvenen automobi-
lon tették meg az utat. A vendégek között van Comm. 
Erneste Torrusio, az olasz parlament tagja, az Unione 
Sportive Milanese elnöke és Milánó polgármestere, Comm. 

• u) 

i" lí!fji 
iü;///'", 
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'r, 'HUlu; 

l-'rifil&i 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 4 0 

Ing. Conte Alberti Bonacossa, a nemzetközi motorkerék-
párszövetség és a Moto Club Italia elnöke, Avv. Levi, a 
verseny főbiztosa, Cav. Mignani, az OBI vezértitkára. 
Comm. Giovanni Biagioni, a milánói fascista overdan 
politikai megbízottja, Alfredi Mora és A. Ciniselli, to-

vábbá dr. Anto-
nino Lagana ver-
senyfőbiztosok. 

A verseny részt-
vevői között Bu-
dapestre jött a 
milánói városi 

rendőrség egy 
motorkerékpáros 

osztaga, a fascis-
ta önkéntes had-
seregnek számos 
képviselője, azon-
kívül képviselve 
volt Milánó, Mon-
za, Mantona, Ve-
rona és még szá-
mos más olasz 
város miliciájá-
nak légiója is. 

Vendégeink 
ezen túráját, mint 
az olasz-magyar 

sportbarátság 
egy újabb tényét, 
szeretettel üdvö-
zöljük és azt több 
szempontból tart-
juk feljegyzésre 
érdemesnek. így 
érdekes, hogy a 
túrán egyetlen-
egy külföldi gé-
pet sem láttunk. 
Ez a túraút bár 
egyrészről a Bu-
dapesten lefutott 

kerékpár-világ-
bajnokság, más-
részről a magyar 

motorostársada-
lom meglátogatá-
sa és az olasz-
magyar sportba-
rátság szorosabb-
ra fűzése volt a 
célja, mégis az 
olasz motorkerék-
páriparnak olasz 
nemzeti öntudat-

" " ~ ~ ~ ~ — — — t a l végrehajtott 
propagandaútja lett. A gépek között a legtöbb Moto-
Guzzi volt, de volt több Garelli, Gilera, Frera és Moto Z. 
gép is. A kis Moto-Guzzik és a többi gépek is nagyon 
szépen bírták a nagy utat, bár mire Budapestre értek, 
többen kiestek, ami azonban inkább az olasz vezetők tem-
peramentumos, talán túl bravúros menésének tudandó be. 
Néhány sajnálatos baleset is történt az úton, bár súlyos, 

PNJEUM ATIK ÉS 

AUTÓFELSZERE-

LÉSI SZAKÜZLET 
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de szerencsére mégséím veszedelmes sérülésekkel. Mint 
sportbéli teljesítmény, a túraút határozottan jónak 
mondható. így például a Gráe—budapesti utat a túl-
nyomórészben kis hengerűrtartalmú gépek is 7—7 és fél 
óra alatt tették meg, ami már szép átlagnak felel meg. 
Általában bravúros, sokat tudó menők. 

2000 darab motorkerékpárral 
szaporodott félév alatt motor-

kerékpárállományunk 
A gráci PUCH-gyár 341 darab gépet adott el Magyar-
országon félév alatt. — Második helyen a magyar 
MÉRAY áll 186 egységgel. — Az angol gépek között az 
AJS és ARIEL vezet, míg a belga gyárak között a 

GILLET. — Az amerikaiak közül az INDIÁN vezet. 
A magyar Automobil Kereskedők Egyesülete a kö-

zelmúlt napokban adta ki az 1928. év első feléről a hiva-
talos kimutatást, ami eleven bizonyítéka a motorkerék-
pár óriási elterjedésének. Az eladások java természe-
tesen a második negyedre, az április, május, június hó-
napokra esik, vagyis a nyárkezdetre. Aki éles szemmel 
olvassa át a statisztikát, igen érdekes megállapításokat 
tehet. Mindenekelőtt nézzük, kik vezetnek? Első helyen 
áll a gráci PUCH-gyár, mely 341 darabbal áll a sta-
tisztika élén. Ez a szám élénken bizonyítja a kis és 
olcsó PUCH-motorkerékpárok jóságát és alkalmazható-
ságát. Tekintettel arra körülményre> hogy a közelmúlt-
ban megjelent az 500-as PUCH—JAP és így a gyár 
ezekután nagyobb modellel is rendelkezik, ez az eladás 
a jövőben még emelkedni is fog. 

Második helyen a magyar gyártmány, a MÉRAY 
áll. Összesen 186 darabot adott át vevőinek. Hatalmas 
szám ez, de korántsem mutatja híven a helyzetet. A 
MÉRAY ezidén hozta ki új típusát. A kitűnő új kon-
strukció kissé megkésett és a gyár nem tudta a tavaszi 
szezonra egyszerre nagyobb szériákban piacra dobni új 
típusát. Ez lett az oka azután, hogy igen sok, már 
lekötött üzletet stornírozni ke'llett, viszont azok, akik ki-
tartottak, csak a második félévben fogják átvenni gé-
peiket. így 200-on felül áll az eladott MÉRAY-k száma 
tekintettel arra a körülményre, hogy a 16 darab állami 
szállítás, amit a gyár a minisztériumoknak és a postá-
nak szállított, nincs a vizsgáztatott anyag között. 

Harmadik helyen az angol AJS-gyár áll 142 darab-
bal. Az AJS nagy előnye jósága mellett, hogy könnyű 
típusoktól, a sidecart pompásan biró 800 kcm-es gé-
pig minden kategóriában vannak típusai. A GILLET ki-
tűnő negyedik helye nem meglepetés azok számára, 
akik ismerik az olcsó belga gépeket és a Petrákovits 
Testvérek nagy agilitását. Két képviseletükből (Gillet-
Saroléa) éppen 200 darabot adtak át vevőiknek. Szép 
eladási számmal szerepel a statisztikában az angol 
ARIEL-gyár. Ebből az aránylag olcsó és nagyon szép 
formájú és jó gépből még sokkal többet lehettet volna 
elhelyezni. A két amerikai nagy gyár, Indián és. Harley— 
Davidson közül ezúttal az INDIÁN áll nagyobb eladási 
számmal. Anyagi helyzetünk javulását jelenti, hogy 
ezekből a többnyire oldalkocsival kötött gépekből ilyen 
hatalmas tételeket tudnak forgalomba hozni. Nagyon 
szép számmal állanak a statisztika elején a belga fegy-
vergyár, az FN gyártmányai is. Hatalmas száimimal álla-
nak eladás tekintetében az angol kvalitásmárkáik, mint 
a Velocette, a Douglas és a BSA is. Nagy meglepetés a 
német NSU nagy térhódítása. Közel negyven darab 
jutott forgalomba a szintén aránylag drága kardánmeg-
hajtásos német BMW-gépekből. A 26 darab SUPER-X is 
eleven bizonyítéka a gépek jóságának. 

Ivanovsky ép Matrinoni (a jobboldalon), a két kiváló Alfa-
Romeo-vezető, akik a Belga 2U órás Grand Prix-ben fölé-
nyeden győztek 1.5 literes kocsijukkal, megelőzve az összes 
niagy hengerűrtartalmú kocsikiat, köztük az amerikai 
Chryslereket és másokat, akiket többszáz kilométerrel 

vertek. 

Az új képviseletek közül különösen a Motosacoche 
és a Sunbearn, valamint az OK—Supréme és a New— 
Henley kezd nagyon terjedni. Összegezve az év első ne-
gyedében eladott 661 darabot a második félév 1135 
darabjával, az első félév szaporulata 1996 darab. A 
statisztika egyébként a következő képet mutatja: 

Az idei év első felében vizsgázott gépek márkák sze-
rinti száma a következő: 

I. II. 
Gyártmány negyed negyed Össz. 
Puch . . . . 153 188 341 

. . . . 66 120 186 
AJS . . . . 49 93 142 
Gillet . . . . 56 49 105 
Sarolea . . . . 39 56 95 
Ariel . . . . 24 56 80 
Indián . . . . 21 58 79 
Harley-Davidson . . . . . . . 32 42 74 
F. N . . . . 10 58 68 
Rudge W . . . . 17 49 66 
James . . . . 19 51 61 
Velocette . . . . 19 39 58 
Douglas . . . . 16 26 42 
B. S. A . . . . 10 30 40 
N. S. U . . . . 11 28 39 
Matchless . . . . 11 27 38 
B. M. W . . . . 8 29 37 
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Comet, Monet Goyon, Motocomfort, 
Mc-Evoy, M. C., NUT, Universal, 
Windhoff, Automoto, Alcyon, 
Bianchi, Cleveland, E. M. M. A. 
G., Frera, Gnome, MÁG, Magneti, 
Neracar, 0 . E. C., 0. W. A , 
Phantome, Simo, Winkler, Victo-

ria és Wanderer 1—l 

A Kolbe>rg Circuit egyik pompáls kanyarja. 

Triumph 7 30 37 
D. K. W 9 23 32 
Super X. . . . . . . . . 6 20 26 
Raleigh 3 20 23 
Motosacoche 3 19 22 
A. Motorette 5 12 17 
Calthorpe 5 12 17 
Royal-Enfield 7 9 16 
Sunbeam 2 14 16 
D. Rad 5 8 13 
N. Imperial 1 11 12 
Radco — 12 12 
Excelsior 6 5 11 
Montgomery 5 6 11 
Sun 5 6 11 
Coventry 4 7 11 
0. K. Supreme — 11 11 
Nova 6 4 10 
Rex-Acive . . . . . . . . 2 7 3 
New-Hudson 1 8 9 
Zenith 8 8 
N. Henley — 8 8 
Diamant 4 3 7 
Dormán 2 5 7 
Zündapp 5 1 6 
Norton 3 2 5 
Moto-Guzzi — 5 5 
P. M 2 3 5 
Ardie 4 4 
Ohater-Lea 1 3 4 
Carwies 1 3 4 
Ruppe, Dot, Peugeot 3—3 
S. M. A. C., Cotton, HRD, Agil-Jap, 

Stock 2—2 

Néhány szó a kezdő 
motorbiciklista számára 

Már a híres Filius is megállapította, hogy xnotor-
biciklizni csak xigy lehet, ha a rendes biciklizés már 
semminemű gondot nem okoz. Mielőtt tehát valaki 
motorbiciklit akarna venni, tanuljon meg előbb töké-
letesen, vagy legalább is nagyon jól biciklizni. Ez 
manapság már nem probléma, mert hiszen kinek ne 
volna barátja, aki biciklivel rendelkezik és aki a 
legnagyobb örömmel meg ne tanítaná ismerősét erre 
a szép művészetre. Ha pedig a sors úgy hozza, hogy 
tényleg nincsen az illetőnek egy biciklis barátja sem, 
nos, hát akkor elmegy egy biciklikölcsönzőbe és po-
tom pénzért megtanul kölcsőngépen biciklizni. Ami-
kor tehát e sorokat írom, akkor olyan kezelőre gon-
dolok, aki perfekt kerékpáros. 

A kezdés mindig úgy történik, hogy az új gép 
tulajdonosa elmegy egy barátjával „a gépet kihozni" 
a képviseletből. Ilyenkor azután a barát feliil a nye-
regbe, a tulajdonos a csomagtartóra és megkezdődik 
a hazatornázás. A barát, hogy kezdő társának meg-
mutassa, liogy hogyan is kell motorozni, kolosszális 
tempóban és a szokatlan gép miatt teljesen bizony-
talanul nekilódul a városnak. A gép remekül megy, 
a tulajdonos el van ragadtatva és igen hálás a barát-
nak. Közben a gép kipuffogó csöve a melegtől már is 
kékké ég. Naja, a barát megmutatta, hogyan kell 
motorozni. Ezért jó, ha az új tulajdonos gépét egy 
képviseleti szerelővel hozatja a lakására. Ha a sze-
relő előzőleg egy-két pengőt zsebrevágott, úgy biz-
tosak lehetünk, hogy a géppel lépésben fog hajtani 
és azt nem fogja bejáratlanul agyonpörgetni. 

Az első kísérlet. Miután a motor a házad előtt 
áll, kedves kezdő, nézd azt jól meg, írd fel személyes 
adatait, rendszámot, gyártási számot stb. egy no-
teszbe és rejtsd azt el olyan helyre, ahol alkalom-
adtán biztosan meg is találod megint. Miután az ál-
talános megszemléléssel elkészültél, ülj a nyeregbe, 
de be ne gyújtsad. Vizsgáld meg az egyes emeltyűk 
helyét és tanuld meg kívülről az egész emeltyű-el-
rendezést. Hogy a motor szerkezetével tisztában kell 
lennünk, az annyira természetes, hogy nem is kell 
ezt a kérdést tovább firtatnunk. A teendők sorrend-
jét annyira jól kell tudnunk, hogy azt már egészen 
természetesnek találjuk. Ez a sorrend általában a 
következő: 1. Benzincsap kinyitása. 2. A sebességvál-
tónak az üres járatba való helyezése. 3. A gáz-és le-
vegőemeltyűk beállítása, a dekompresszor kiemelése. 
4. Egy erélyes rúgás az indítóra (kickstarter), a de-
kompresszor időközbeni visszáengedésével kapcsola-
tosan. 5. A kupplung kiemelése. (J. A sebességváltó 
bekapcsolása. 7. Több gáz és levegő adása, vele egy-
szerre a kupplung visszaeresztése. Ez tehát az alap-
műveletek sorrendje. Miután ezt a sorrendet minden-
képpen kifogástalanul tudjuk és az egyes fogantyúk-
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nak a helyével is Részen tisztában vagyunk, térhe-
tünk csak át a műveletek gyakorlati kivitelére. Ül-
jünk a nyeregbe és gyakorlatozzunk álló motorral. 
Ehhez nem kell egyebet tenni, mint a benzincsapot 
elzárni. így azután a motor nem fog elindulni és nyu-
godtan lehet rajta gyakorlatozni. Végezzük el álló 
motor mellett az összes műveletet addig, míg ezek 
minden fennakadás nélkül biztosan mennek. Ezután 
nyissuk ki a benzincsapot és gyujtsuk be a motort. 
A motort nem szabad sokáig helybenjáratni, mert 
ilyenkor nem kap elég hűtést. A begyújtás után tehát 
lássunk haladéktalanul neki az indulásnak. Miután 
a begyújtás sikerült, szabályozzuk be a motort lassú 
járásra, emeljük ki a kupplungot és helyezzük a se-
bességváltót az első fokozatba. Hangsúlyozom, hogy 
csak a megtörtént kapcsolás után adjunk több gázt 
a motornak, különben könnyen megtörténhetik, hogy 
a kapcsolót egyáltalában nem, vagy csak erős recse-
gés kíséretében tudjuk a fokozatába lökni. A megtör-
tént kapcsolás után kihúzott kupplung mellett az-
után adjunk több gázt. A kupplung visszaeresztésétől 
függ már most a kísérlet további sorsa. Tapasztal-
tam, hogy bármennyire is tudja a kezdő, hogy a 
kupplungot lassan kell visszaengedni, erre sohasem 
képes. Ajánlom tehát, hogy a visszaengedés pillana-
tában kezdjünk el számolni és csak miután legalább 
15-ig számoltunk, szabad a kupplungnak egészen 
visszaeresztett állapotban lennie. Ezt a számolást 
ternészetesen még álló motor mellett kell begyako-
rolni. 

A menő gépen. Nyugalom legyen az első, amit 

magunkra erőltessünk, miután gépünk mozgásba 
jött. A kormányt nem kell szorítani, hanem éppen 
úgy, mint a kerékpárnál, könnyedén támasztani. 
A motor zaja egyelőre ne érdekeljen bennünket. 
Eleinte azon kell igyekeznünk, hogy első sebesség 
mellett biztosak lehessünk a gépen. Szabályozzuk a 
gázt, a levegőt, a gyújtást. Emeljük ki a kupplun-
got, vegyük vissza eközben a gázt, hogy a motor ne 
pörögjön nagyon erősen, azután a gáz fokozatos rá-
liúzása közben eresszük a kupplungot ismét vissza. 
Csináljunk megállási és elindulási kísérleteket. Pró-
báljunk első, majd hátsó, végül mindkét fékkel egy -
szerre fékezni, hogy a gépünk fékútját megismerhes-
sük. Két fékkel való erős fékezésnél, aminek esetleg 
teljes, hirtelen megállás kell, hogy legyen a követ-
kezménye, a kupplung azonnal kiemelendő, mert 
ellenesetben a motor azonnal leáll. Szokjuk meg már 
a kezdet kezdetén, hogy kapcsolás közben nem a 
gépre, nem a kapcsolóra, hanem mindig előre s oldalt 
kell nézni. Soha nem lesz biztos menő abból, aki az 
egyes műveletek elvégzéséhez állandóan odanézni 
kényszerül. Fontos, hogy az egészen lassú menetet 
benthagyott kupplung mellett is megszokjuk. Csak 
miután az első sebességgel való menésben már egé-
szen biztosak vagyunk, próbáljunk kapcsolni. A má-
sodik sebességre való kapcsolás már könnyebben fog 
menni, hiszen ugyanazok a teendők, mint az első be-
kapcsolásnál. Ügyeljünk itt is a kupplung lassú 
visszaeresztésére. A másodikban a motor aránytala-
nul gyorsabban fog előrehaladni. A lassítás, de külö-
nösen a gyorsítás a motor rángatása nélkül már sok-

Louis Chiron, a kiváló francia versenyző, akit ma Európa 
leggyorsabb vezetőjének tartanfik. Chiron a mult évben 
a Klatinénjxisson az abszolút legjobb időt csinálta, anél-
kül, hogy kocsijával egysaer is végigment vobia a pályán. 
Ugyanezt megismételte az idei Freiburgi rekordnapon, 
ahol szintén tréning nélkül állott starthoz és holtver-

senyt futott Carmciolával. 

Képünk az olasz-német Ca^raciolát mutatja be, aki a leg-
utóbbi versenyeken M\e\rc&des-B e\nz SS-kocsijával a Német 
Sportkocsi Grand Prixben győzött és a Gabelbach hcgyi-

versényen futott új Rekordot. 
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kai nehezebb lesz. Hogy mikor erőlködik a motor? 
Azt igen nehéz lesz megmagyarázni. Nagyon erőlkö-
dik, mikor rángat, azaz, amikor a motor minden erő-
iitemét lökésszerűen érezzük. Ilyenkor ki kell kupp-
lungozni és egy kisebb áttételre kapcsolni. A motor-
nak gyengébb, de még mindig igen káros erőlködését 
nem minden ember képes észrevenni. Hallás és finom 
érzék kell ahhoz, hogy valaki mindig tisztában le-
gyen gépének járása felől. Itt akarok megemlékezni 
az előgyújtásról is. A legtöbben abban a hiszemben 
vannak, hogy az előgyújtás csak az országúton van 
helyén és akkor is csak 80, vagy 90 km.-es sebesség-
ben. Jegyezzük meg, hogy különösen új gépeknél 
mindig annyi előgyújtással kell járni, amennyit a 
motor elbír. Hogy mennyit bír el a motor, az olyan 
valami, amit érezni kell. Amikor a motorban olyan 
csengést hallunk, mintha két acéldarabot halkan 
összeértetnek, vagyis amikor a motor kopog (csilin-
gel), akkor már nagyos is sok a gyújtás. Hogy mikor 
helyes az előgyújtás beállítása, azt csak a motor hú-
zásából lehet megállapítani, viszont ezt a gép tulaj-
donosának kell kitapasztalnia. Mennél nagyobb gé-
pünk fordulatszáma, illetve mennél gyorsabban hala-
dunk, annál több gyújtást kell adnunk. Ebből viszont 
az következik, hogy mennél alacsonyabb a gép fordu-
latszáma, annál kevesebb gyújtásra van szükség, 
illetve mennél lassabban haladunk, annál kevesebb 
gyújtást kell adni. Ha tehát útközben egy hegy ke-
rül elénk, melynek megmászása közben a motor ve-
szít fordulatszámából, akkor vissza kell venni a 
gyújtásból is. 

A harmadik sebesség. Kevesen vannak, akik 
tisztában lennének egy sebességváltónak a szerkeze-

tével, de még kevesebben vannak, akik annak hasz-
nálatával volnának tisztában. A harmadik sebesség 
igen sok motorkerékpárosnál egy végcélt jelent, amit 
ha egyszer nagy nehezen elért, semmi körülmények 
között sem hajlandó kiengedni. Kedves olvasóm, a 
sebességváltónak nem azért van három fokozata, 
hogy csak egyet használjunk, hanem, hogy a benzin-
motor nagy rugalmatlanságát pótolja. Ne resteljük 
tehát, valahányszor csak a legkisebb szükségét érez-
zük, a kapcsolót mozgásba hozni és ezáltal is hozzá-
járulni gépünk hosszabb életéhez. Valahányszor a 
gép csak egy egészen keveset erőlködik, kapcsoljunk 
azonnal egy sebességgel vissza. Induláskor használ-
juk mindig kivétel nélkül az első sebességet és csak 
azután egy-egy magasabb áttételt. 

Különösen hegymeneteknél kell a helyes 
áttételezésre ügyelnünk. Ha gépünk egy hegyen 
felfelé harmadikkal megy és még nem is kopog, 
csak éppen keményen jár s fokozatosan lassul, 
úgy már itt az ideje az átkapcsolásnak. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy vágjuk a kapcsolót hat-
vanas és hetvenes tempókban a másodikba, még ke-
vésbé ötvenes tempóból az elsőbe, mert ezzel sebes-
ségváltónkat tönkretesszük, hanem vegyük el a gázt 
és várjuk be, amíg a gép sebessége az átkapcsolásra 
alkalmas sebességet elérte. Az átkapcsolás után, még 
mielőtt a kupplungot visszaeresz,tenénk, adjunk sok 
gázt a motornak és csak ezután eresszük vissza a 
kupplungot. Ha az átkapcsolásnál fékező hatást 
éreztünk, akkor vagy túlkorán kapcsoltuk vissza, 
vagy pedig nem adtunk elegendő gázt. A gyakorlat 
az érzései rendelkező vezetőt hamar meg fogja taní-
tani a helyes kapcsolásra, aki pedig érzéssel nem ren-

c — 
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. 

^ n ü n e n i a l 
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V i s s z a v á l t á s i 
Minden Gargoyle Mobiloil viszont-
eladó a jó állapotban levő üres 
2 literes lapos Gargoyle Mobiloil 
kannákért visszatérít darabonként 

P. 1.50 t 

V A C U U M OIL C O M P A N Y R.T. 
BUDAPEST V., ZRINYIíUCCA 7, TELEFON: AUT. 809,30 SZÉRIA 
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delkezik, az sohasem fogja a helyes körülményeket 
kitapasztalni. A kapcsolás a motorvezetés lelke, ép-
pen azért helyezzünk rá nagy súlyt. Ha a kapcsolás-
hoz már figyelmünket nem kell összpontosítani és a 
lenézést is teljesen leszoktak, akkor mondhatjuk, 
hogy a technikai részével tisztában vagyunk. Hogy 
a helyes időpontot milyen hamar fogjuk automatiku-
san megszokni, az éppen a tehetségünktől függ, 

A fordulóban. A motorbicikli sebessége a bicik-
liével szemben összehasonlíthatatlanul magasabb, a 
biciklinél követett módszer tehát — „nekihajtani és 
beledőlni" — nem lehetséges. A forduló előtt le kell 
fékezni és magában a fordulóban már motorral kell 
kihúzatni a gépet. A visszakapcsolás még a forduló 
előtt történjen meg, nehogy a bedüléskor a kormányt 
el kelljen ereszteni. A lábaknak a lábtartón van a 
helye, nem pedig a levegőben. A gyors kanyarvétele-
ket azonban ajánlatosabb a versenyzőknek meg-
hagyni; egy darabokra törött gép nem éppen a leg-
kedvesebb ajándék. 

Egyet azonban nagyon, de nagyon ajánlunk a 
kezdő, de különösen a már az alapismeretekkel tisz-
tában levő pár hetes motoros számára. Uralkodjon 
szenvedélyén, ne ragadtassa el magát. Tartsa alap-
elvnek azt, hogy csak olyan sebességet engedjen meg 
magának, amiben teljesen uralommal bir a gépe fe-
lett. Ez lehet egyeseknél 35 km., másoknál 50 kilómé 
ter, de semmiesetre sem 70—80 kilométer, vagy még 
ennél is több. Ez a legfontosabb tényező. Sohase en-
gedjünk meg magunknak nagyobb sebességet, mint 
amit elbírunk, amit idegeink veszély nélkül elbírnak. 
A jó motoros minden sebességben ura gépének és 
minden sebességben el tudja hárítani a hirtelen fel-
bukkanó akadályokat. Igazán jó motoros pedig csak 
abból lesz, aki mindig meg tudja ítélni azt a határt, 
amiben minden baj és veszély nélkül közlekedhet. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy egy új motort 
úgy sem szabad 30—40 kilométernél nagyobb sebes-
ségben futtatni 1000 kilométerig, a kezdőnek elég 
ideje van arra, hogy gépét megszokja és kitanulja. 

Ezek volnának az alaptanácsok, melyeket egy 
kezdőnek adhatunk. Hogy jó vezető lehessen valaki-
ből, ahhoz természetesen sokkal több kell. Először is a 
gépnek igazán alapos ismerete. Ne restelje tehát ked-
ves olvasóm az idevágó szakkönyveket megvenni és 
alaposan áttanulmányozni. Lapunk „Szakirodalmi 
szemle" rovata nagy mennyiségben tünteti fel eze-
ket, úgyhogy azok megszerzését illetőleg nehézségek 
egyáltalában nem állanak fenn. 

Karosszériaiizem 
Duco-tényezés 

G1RICZ 
Budapest, V., Zápolya-utca 23-25 
Telefon: Lipót 902-83 

FORGALMI HÍREK 

Az angol rendőrség újítása 
a motorosok és autósok kisebb 

kihágás? ügyeiben 
A londoni rendőrség székhelyén, a Scottlandban az 

angol főváros közlekedési hatóságainak képviselői a leg-
utóbb tartott értekezletükön érdekes határozatot hoztak 
a kisebb kihágást elkövető motorosok és autósok megbün-
tetésének kérdésében. A határozat szerint a jövőben mind-
azokat, akik kisebb kihágást követnek el a forgalmi rend-
szabályokkal szentben, abban az esetben, ha ez a kihágás 
az első megsértése a rendszabályoknak, nem állítják bíró-
ság elé és rendőrileg sem büntetik őket. hanem ehelyett a 
kerületi rendőrhatóság levélbeli megintésében részesül-
nek. A megintés úgy történik, hogy az illető egy írásbeli 
figyelmeztetést és egy udvarias hivatalos levelet kap. 
amelyben a rendőrhatóság kéri, hogy „még egyszer ne 
tegye azt". Ez az intés, illetve kérdem kész nyomtatvá-
nyokon történik. 

A londoni közlekedési rendőrségnek ezt az elhatározá-
sát örömmel fogadták nemcsak a motorosok és autósok, 
hanem a nagyközönség is, sőt a rendőrbírók is, akik eddig 
az ilyen apró kis eljárásokkal valósággal túl' voltak hal-
mozva. És tényleg úgy áll a dolog Londonban, hogy a 
rendőrbíróságoknál már fel nem dolgozható aktatömegek 
vannak hasonló apró kis kihágásokikai kapcsolatban, 
mert amíg 1924-ben 42.729 esetben, addig 1927-ben már 
79.834 közlekedési kihágásban folyt az eljárás és ezeknek 
a legnagyobb része apró kis kihágásokból áll. 

A rendőrség természetesen továbbra is megindítja 
az eljárást, megteszi a feljelentést, azzal a különbséggel, 
hogy az első esetben és valóban nem komoly kihágásnál 
elmarad a kihallgatás és rendőrbírósági tárgyalás. 

Ilyen kisebb kihágásnak számítanak: 
1. A maximális sebesség csekélyebb túlhaladása. 
2. A nemvilágító hátsó lámpa. 
3. A meglevő, de otthonfelejtett hajtási engedély. 
4. A számtábla meg nem felelő méretei. 
5. A bepiszkított számtáibla. 
6. Az egyik fék hibás volta. 
Az új eljárás nem talál alkalmazást komolyabb vét-

ségek esetében, valóban életveszélyes hajtásnál, ismétlődő 
esetekben, amikor a vezető nem áll1 meg az intő jelre s 
nyitott kipuffogócső használatakor. 

Az újfajta intést kapott vezetőktől természetesen 
pontos kimutatást fognak vezetni és a visszaesőket az 
eddigi eljárás szerint büntetik. 

Szüntessük be a locsolást az 
utcakeresztezésekné! 

Már a mult számunkban megírtuk, hogy Német-
országban újabban, különösen aszfaltos utcákban az 
öntőzőkocsik az utcakeresztezés előtt és után 10 mé-
terrel megszüntetik a locsolást. Köztudomású ugyan-
is, hogy a legtöbb baleset az utcakeresztezéseknél 
történik. Itt találkoznak sokszor kisebb-nagyobb se 
bességben különböző járművek és az összeütközést 
legtöbbször az okozza, hogy a befékezett kerekek, 
értve a pneumatikokat, tovább csúsznak a sima kö-
vezeten vagy aszfalton. A legutóbbi napokban is 
számtalan példáját láttuk a hasonló körülmények 
között történt összefutásoknak, ahol bár többé-ke-
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vésbé nagyobb baj nem történt, egy hűtőbenyomó-
dás, sárhányósérülés stb. mindig akad. Néha azonban 
a kerekek blokirozása oly nagy, hogy az automobil 
oldalirányban elfarol és nekivágódik egy lámpaosz-
lopnak vagy egy másik, mellette haladó járműnek. 
Ilyenkor már nagyobb a kár. És ki a felelős ezért! 
Senki. Mindezeket a kisebb-nagyobb baleseteket 90 
százalékkal lehetne a fentemlített igen célszerű intéz-
kedéssel csökkenteni. Reméljük, az illetékesek gon-
dolkodni fognak az immár másodszor megpendített 
javaslatunkon, mely külföldön annyira bevált. 

* 

Bitument, vagy kövezetet a falvakban. Emberbaráti kö-
telességből emeljük fel ezúttal szavunkat. Járjuk az ország-
utakat és falvakat és szinte fájó szívvel látjuk, hogy a köz-
ségek lakossága milyen rettenetes helyzetben van a növekedő 
automobilforgalom következtében. Egyes községek lakosai 
szinte állandó pornyelésre vannak kárhoztatva a poros, gon-
dozatlan országutak miatt. Hogy azután ezek az emberek 
ellenségei az automobilistának, azt nem csodáljuk. Napokon, 
sőt hónapokon át egész nap nyelni a port, az nem kicsiség. 
Itt sokkal fontosabb teendőkre volna szükség, mint csend-
őröket kiállítani, akik stopperrel a kezükben, mérjék a sebes-
séget. Azt kellene tenni, amit a Budapest-szolnoki vonalon 
láttunk, ahol az újabbi időben igen sok község kövezte ki a 
rajta keresztülfutó országutat. Itt azután megszűnik a lehe-
tőség a porképződésre. Még sokkal ajánlatosabb volna a 
bitumentes réteg, ami azután teliesen pormentes. Úgyszin-
tén mint nagyon bevált burkolási rendszert, a keramitot 
ajánlhatjuk. A községeknek feltétlenül segíteni kellene a 
mai helyzetükön, mert hovatovább az automobilizmus feilődése 
mind nagyobb arányokat ölt és azt még sem lehet kívánni, 
hogy a lakosok állandóaan nyeljék a port. viszont azt sem, 
hogy az automobilisták átcammogjanak a falvakon. Kövezetet 
és be a csirkével, meg a libával. A gyereknek, a csirkének az 
udvaron, a malacnak és a disznónak az ólban, a libának a 

legelőn a helye. Ha a falvak lakosai ezt betartják, úgy nem 
lesz baj. 

* 

Le a bukkanókkal. A magyar útépítés egyik legnagyobb 
hibája, hogy megakadályozza a sima, zökkenésmentes hala-
dását az automobiloknak. És ebben a tekintetben hiába min-
den kérő szó, itt nem használ semmi. A helyzet nem javul, 
de rosszabbodik. Vegyünk csak egy példát. A Széna-térről a 
Várba vivő Ostrom-utcában van egy jelentéktelen kövezett 
átjáró. Az átjáró körülbelül 4—5 centiméterrel mélyebben 
fekszik, mint az úttest. Mi történik tehát. A meglehetősen 
meredek útvonal, mely egy kis gázt kíván, minden esetben 
az átjárónál hatalmasat dob a kocsin. Aki ezt a bukkanót nem 
ismeri, annál természetesen a következmények kellemetle-
nebbek is lehetnek. Mi történt a közelmúltban. Az úttestet ja-
vították. Hogyan, a szokásos módon. Követ szórtak, rá ho-
mokot és lehengerelték. Mi lett a következmény. Az átjáró 
mélyebbre került és a bukkanó most kétszer akkora, mint 
volt. Uraim, nevetem az esetet. Ott bizton nem járt mérnök, 
mert nem hinném, hogy a székesfőváros mérnökei ennyire 
felületesek lennének munkájukban. Mellesleg megjegyezve, a 
kövezett átjárónak már semmi jelentősége sincs, mert az 
egész úttest bitumentes masszával lévén bevonva, a sárképző-
dés lehetősége már nem forog fenn. így van ez kérem min-
denütt. Legyen az vasútkereszteződés, legyen az gyalogos át-
járó, legyen az híd. Mindezeket el sem lehet képzelni Magvar-
országon úgy, hogy talajkülönbséget ne képezzen. Hogy 
mindez miért van így, azt nem tudjuk. Mi azt hisszük azért, 
mert senkisem törődik vele, senkisem olvas újságot. Az, aki-
től függ, az nem jár utána. Ez a baja ennek a szegény 
országnak. 

* 

Graubünden kanton és az automobilizmus. Mint olvasóink 
biztosan tudják, Svájc egyik legszebb kantonjában, Grau-
bündenben, ahová az Engadin, St. Moritz, Pontresina, Davos 
és más, szebbnél-szebb helyek tartoznak, csak a legutolsó 
években lett szabad az automobilközlekedés. Graubünden 
kanton lakossága automobilellenes volt és csak hosszas nép-
szavazások után verekedték végre ki, hogy automobilok és 

KÉNYELMESEN UTAZIK! 
KÍMÉLI AUTÓJÁT 
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Miért a P t / C í f motorkerékpár 

a legelterjedtebb ? 

M e r t l e g o l c s ó b b ! 

L e g m e g b í z h a t ó b b ! 

Üzemköltsége legcsekélyebb! 
(K i l omé te renkén t 4 f) 

G y á r i f i ó k : V I . , L i s z t F e r e n c - l é r 9 . 

az európai úrvezető ideális kis hathengerese. 

REIMANN, Budapest, V., Vörösmarty- tér 3 
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motorkerékpárok szabad utat nyerjenek Graubündenben. Az 
automobilellenes hangulat azonban még most is érezteti ha-
tását. Az utak szűkek, a kitérési viszonyok nehezek, bár egyes 
falvak vezetősége átérezve az automobilközlekedés folytán 
előálló busás jövedelmeket, lassan-lassan szélesíti az utakat. 
Így a St. Moritz—Maloja-utat sok helyen szélesítették és 
naponta öntözik. Nagyon nehéz a helyzete az automobilistá-
nak Svájcban a sok külön vámok és adók miatt. Aki pl. St. 
Moritzba megy autón egy hónapra, az 40 frankot köteles 
fizetni kocsijáért. Ha viszont csak 5 frankos kártyát vált, 
ami pár napra érvényes, akkor rendőrileg leplombáltatja 
kocsiját és elrakja egy garázsba. Egyszóval Svájcban sin-
csenek ideális állapotok. Graubünden a mult évben 240.000 
svájci frankot vett be automobil vámokból. Sehol sem olyan 
szigorú a sebességellenőrzés, mint a Graubünden kantonban. 
Akárcsak a balatoni úton, ott is a sebességet stoppoló csendőr 
a legjellemzőbb alakja az országutaknak. Ott azonban rögtön 
kell fizetni. 1926-ban 576 motoros jármű volt Graubünden 
kantonban, míg 1927 végén számuk 855-re emelkedett. Ebből 
423 automobil, 432 motorkerékpár, ami azt bizonyítja, hogy a 
hegyek között a motorkerékpár kitűnő közlekedési eszköz. 

* 

Mint hirlik, a jövő esztendőben a svájciak a benzin meg-
adóztatásán alapuló rendeletet fognak kibocsátani, ami men-
tesíteni fog minden idegent attól, hogy a hágókon vagy az 
egyes kantonok határán külön vámdíjakat fizessen. Svájc-
ban igen kellemetlen helyzete van a külföldi automobilistá-
nak. Szinte óráról-órára vexálják 5—10 svájci frank erejéig. 
Aki átutazza egész Svájcot, bizony 50—60 frankot könnyen 
elad vámok címén. Ha igaz és a svájci lapok hírei megbíz-
hatók, úgy a jövőben ettől a kellemetlenségtől is megszaba-
dulnak az idegenek Helvéciában. 

* 

Graubünden kantonban 65 centimes a benzin literje. Hor-
ribilis összeg ez, ami azonban onnan ered, hogy a nagyrészt 
1500—1800 méter magasan fekvő helységekbe a szállítási 
lehetőségek igen nehezek. A hegyi vasutak nagyon drágák és 
ez okozza a hatalmas áremelkedést a völgyek és hegyes vidé-
kek Rútjai között. Ugyanez áll az olajra is. Egy liter Vacuum-
Mobiloil ára Graubünden kantonban 5.80 frank. Igen oko-
san teszik tehát automobilistáink, akik Graubünden kantonba 
ellátogatnak, ha a tartányaikat még a sík vidéken megtöltik 
és olajat kannákban visznek magukkal. 

* 

Magyarországon még nincsenek tisztában az illetékesek 
az előzés lehetőségével. „Utcakereszteződésnél előzni tilos!" 
Ez a szabály. Az utcakereszteződést azonban nem lehet értel-
mezni a nagy körutakba torkolló kis mellékutcákra. Különö-
sen a Lipót-körúton van sok kellemetlenség emiatt. Szám-
talan esetet láttunk, amikor az ott posztoló rendőr felírta az 
automobil vezetőjét, mert az utcakereszteződésnél előzött. 
A körutak amúgy is túlterhelt forgalmát nem lehet ilyen 
szabályokkal még jobban megnehezíteni. A körutakba torko-
lódé kis utcákat, amelyeknek szélessége egy hatoda a főútnak, 
nem lehet utcakereszteződésnek értelmezni. Ebben az irány-
ban kellene valamit tenni a központi vezetőségnek. 

* 

Rosszak a tilos utcák jelzései. Újabban mind gyakrab-
ban állítják meg az automobilistákat, mert tilos utcába haj-
tott. Igen okosnak találjuk az egyes utcákban való egy-
irányú forgalom behozatalát, de ugyanakkor kérést inté-
zünk az illetékesekhez, hogy a „Tilos"-t jelző vörös köröket 
nagyobbra méretezzék és ne helyezzék el másfél-két emelet 
magasságban, hanem úgy, hogy az automobil és motorkerék-
pár vezetője, aki nem az eget figyeli, hanem a kövezetet és a 
vele egymagasságban lévő tárgyakat, észrevehesse a tilost 
jelentő vörös köröket. A tilost jelentő körök átmérője igen 
kicsi, mondhatni miniatűr. Ez irányban már több levél érke-
zett szerkesztőségünkbe. A levelek írói mind az irányban pa-
naszkodnak, hogy a tilos jelzők túlmagasan vannak elhe-
lyezve és amellett kicsinyek. Ajánljuk a fentieket az illetéke-
sek figyelmébe. 

2 hetes Budap.-Páris automobíltúrára keresek utasokat 
Kimenet Bajorországon, vissza az Alpeseken keresztül. 
Költséghozzájárulás személyenként 350 pengő, amiben a 
garage, benzin, olaj. pneu és kocsihasználat foglaltatik. 

Indulási időpont szeptember elején. Cím: Schuller József 
m. kir. százados, Budapest, VIII. ker., Tisza Kálmán-tér 26. 

• 

in mii 

M l i l I N 
háromkerekű cyc lecar , 

az utak királya 

« K 
a luxuskivitelű elitmotor-
kerékpár a l egk i tűnőbb 

J A P b e é p í t é s 

f O T I O N 
a legalacsonyabb 

legstabilabb motorkerékpár 

n i l C K V V K 
a leggyorsabb, legmeg-
bízhatóbb sportgép az 

1928. évi angol TT győztese 

N S W = H K N U ¥ 
olcsó, megbízható túra-
motorkerékpár minden 

kategóriában 

M W 
a legjobb és legszebb 
1000-es. Az Unlimited 
kategória Rolls-Royceja 

V e z é r k é p v i s e l e t e k : 

l / I N I / l l S D K 
B u d a p e s t , IV., M a g y a r - u t c a 40 

Telefon: Automata 867-86 
IIIIMiihihiiiiii üfflmw 
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I Z E N 1 T H I 

i K A D B U D Á T O D j 
segíletle elő a daytonai h o m o k o n elért szé- s 

dületes O O Ö km 9 Ó 0 m órán-

kénti sebességű világrekordot 

Zenith karburátorokkal voltak a White-kocsi 
Liberty-motorjai felszerelve 

SZILÁRD BÉLA 5 
BUDAPEST. VI., N A G y M E Z Ó - U T C A 15 1 

f Telefon t T. 255-54 1 

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

Ezt bizonyítják H i ld K á r o l y 
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 
Parádi 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. 

A legjobban terjedő német márka! 

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

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

Elpusztíthatatlan minőség! 

Pneumatik Árusító r.-t. 
Budapest, VI., Andrássy-út 27. 
Telefonszám: Teréz 134—78. 

in « 
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& A A / A A M AUTOMOBILOK: A P A R T A U T Ó R.-T. 
P A I & É KER., A N D R Á S S Y - Ú T 37. SZÁM 

A T T C lillafüredi Kirándulása 
Hogyan fojtja e l csirájában a KMAC a motorkerékpársport fejlődését 

Mult számunkban megírtuk, hogy a KMAC verseny-
Hcenszet kíván a TTC lillafüredi propagandatúrájának 
résztvevőitől. Már akkoriban rámutattunk erre a lehetet-
len követelményre, ami csirájában elfojtja a tömeges 
•résztvételt. Cikkünknek nagy hatása volt a magyar mo-
torkerékpáros társadalomban, sőt magánál a Terézvárosi 
Torna Clubnál is nagy visszhangra talált. A megjelenés 
előtti napon magától a TTC agilis motorkerékpárosztály 
vezetőjétől, Seregi Alfrédtól vesszük a következő sorokat: 

„A t. Club motorkerékpáros szakosztályának f. 
évi augusztus hó 14-én, vasárnap rendezendő propa-
gandatúraút bejelentését klubunk sportbizottsága 
tárgyalás alá vette és annak szabályai ellen kifogást 
nem emel, kéri azonban az1 elnökséget, hogy a IV. 
pont alkalmazásánál a „rendőri" kifejezést a ható-
sági" szóval pótolni szíveskedjék. Megkívánjuk 
jegyezni, hogy miután a propagandatúraút nem te-
kinthető versenynek, azért az abban résztvevőktől 
versenynevezői és versenyvezetői igazolvány nem 
kívántatik. Aláírás: Bláthy sk., a Királyi Magyar 
Automobil Club sportbizottságának elnöke." 
Hát, Uraim, ehhez a levélhez nem kell kommentár. 

A KMAC sportbizottsága, mely egy évvel ezelőtt maga 
elismeri, hogy a TTC kirándulása nem tekinthető ver-

senynek, egy év után versennyé deklarálja a kirándulást 
és versenylicenszeket kér az azon résztvevőktől. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a fenti levél a mult év agusztusában 
kelt. Milyen jó, ha valaki elteszi a leveleket. A fenti eset 
egy újabb gyöngyszem abból a kiváló munkából, amit a 
t. KMAC a magyar sportéletben kifejt. Igazán, ideje 
volna már a rég óhajtott független „Motorkerékpár Szö-
vetség" megalakulásának. 

Mint értesülünk, a TTC motorkerékpárosztálya egy-
szerűen fittyet hány a KMAC intézkedésének és „verseny-
igazolvány" nélkül is elfogadja minden résztvenni akaró 
motorkerékpáros jelentkezését. A KMAC pedig nem te-
het semmit. Le sem tilthatja a túrautat, mert a részt-
vevők szám nélkül indulnak és mindenkinek jogában van 
Lillafüredre menni. Mi tiszteljük és becsüljük a feltalá-
lókat, tiszteljük és becsüljük a kort, tiszteljük és becsül-
jük a zsenit, de mindig a maga helyén A villamosszak-
ember maradjon a szikrák táborábn, de ne vindikáljon 
magának sportbizottsági elnökséget, ahol egyik baklövést 
a másik után csinálja, a cserkészvezér maradjon a cserké-
szeknél, amihez, tiszteljük és becsüljük, kitűnően ért, de 
ne akarjon motorkerékpárügyeket intézni. A virágkeres-
kedő maradjon a liliomjainál és ne akarjon automobiliz-
must csinálni. Ha mindenütt olyan emberek ülnének, akik 
a helyükrevalók, sohasem lenne baj. 

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-úí 34 

Autóköpeny 19 80 P 
Autóhaube 4*50 P 
Szemvédő — ' 8 0 P 
Speciális motoros csizmacipőK különféle minőségben. 

Motorsapka, svájci forma, 
minden szfnben 2-50 P 

Allower 18— P 

H A A S S P O R T H Á Z 
BUDAPEST, VI. , ANDRÁSSY-ÚT 13. 
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SKODA, LAURIN & KLEMENT 
7/20 és 7/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. r 

• • 
• • SKODA—HISPANO—SUIZA 

25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

u,so, .. s — c z p / í f J7 t Y K C í C s T K s0s£kísnr 
hathengeres Q / ^ f j J. ' I J L l l j j , RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképviselet: B U D A P E S T , VI . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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I 
A MAGYAR UTAK 
LEGIDEÁLISABB 

MOTORKERÉKPÁRJA 

500 kcm SO 1 8 5 0 p 
500 kcm OHV 2 2 4 0 1 » 

VEZÉRKÉPVISELET: 

B Ö C K H J Á N O S 
BUDAPEST, VI., HAJÓS UTCA 15 
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Ha shimmizik 
a kocsija és rángat 

a kormánya 
garancia mellett 

megjavítja 

Nébe l és S z i r m a i 
VI., Lehel-u. 17/a. Telefon: 147-27 

S U N B E A M 

EREDETI ANGOL 

K U P P L U N G 
É S F É K B E T É T 
UTOLÉRHETETLEN 

LEGJOBB 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET: 

A U T O M O B I L ÉS P N E U M A T I K 
IPARI ÉS KERESKEDELMI RT. 
B U D A P E S T , VI . , J Ó K A I - T É R 5 
TELEFON: AUTOMATA 288-36 

ELEGÁNS! TARTÓS! ÜZEMBIZTOS! 

V 
B ö C K I I J Á N O S 
B U D A P E S T , V I . , H A J Ó S - Ü . 1 5 . 
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MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

G Y Ő R :: B U D A P E S T 
Telelonok 21)1. gnz, Ml p ^ g ^ fel 

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

Teherautók Speciál-és 
Autóbuszok w f i m m Pó tkocs i k 
A magyar utaknak leg- A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó Jobban megfelelő autó 

Szolid klvilul, gazdaságos Üzem, előnyős árak és leltételek. 
Ajánlati (elhívások cégünkhöz clmzendök. Képviseletünk nincsen. 

„TEVES 
dugattyúgyürűk,olailehúzógyű-
rük, zsirzócsapszegek minden 
kivitelben. - Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. — 

Nyersszelepek, zslrzóprések. — Nagy raktár! 
„Kérj' n árjegyzéket." „Kéljen árjegyzékei." 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-kőrút 27. Tel. 295-39 

EMMAG 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

VERSENYEKRE 
motorkerékpárok leggondosabb előkészítése. 

P r e c í z i ó s m o t o r k e r é k p á r j a v í t á s o k ! 

Alkatrészek készítése * Hengerek fúrása. 
LÖRINCZ BÉLA, VIII., CONTI-UTCA 28. 

Telefon : J. 410-17. 

Hl "" Hl""! 

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 
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K i P l 
,r<rr./-/:./ l̂K A 1 N 1 1 L_ L / ^ . m á g n e s e k biztonsága a Junkers Müveket is arra 

/ ^ V j j v r É ^ k késztette, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 
taÉMiiBi is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 

j S B U P (Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve. A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-
rikából Angliába szállott június 18 án, ugyancsak SCINTILLA mág-

^ ^ ^ H v ® ^ « nest használt. Ahol nem lehet kiszállni,ott SCINTlLLÁT használnak. 

Scintilla, Bosch, North East, Marelli, Ford, S. E. V., Delco, Paris 
Rhone, Ducellier, Soubitez stb. 

,r<rr./-/:./ l̂K A 1 N 1 1 L_ L / ^ . m á g n e s e k biztonsága a Junkers Müveket is arra 
/ ^ V j j v r É ^ k késztette, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 
taÉMiiBi is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 

j S B U P (Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve. A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-
rikából Angliába szállott június 18 án, ugyancsak SCINTILLA mág-

^ ^ ^ H v ® ^ « nest használt. Ahol nem lehet kiszállni,ott SCINTlLLÁT használnak. 

Scintilla, Bosch, North East, Marelli, Ford, S. E. V., Delco, Paris 
Rhone, Ducellier, Soubitez stb. 

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

r 

URMER ES BERKOVITS 
SCINTILLA. INDEX, FENAG és HAGEN accumulátorok 
vezérképviselete V'., Pozsonyi-út 4 / f . Telefon: T. 148-84. 

M IT7I * 1.* M /«!«1«l'i 
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HARLEY-DAVIDSON 
megoldotta a motorozás é lvezetének 

es az 

automobilozás kényelmének egyesítését 

Ezért HARLEY-DAVIDSON a világ legked-
veltebbéslegelterjedtebb motorkerékpárja. 
A tapasztalat mutatja, hogy minden motoros 
idővel rájön, hogy kár kísérletezni, mert a 
Harley-Davidson motorkerékpár egyesíti 
magában a világ összes kvalitásos gépei-
nek előnyeit, sőt olyan tulajdonságokkal 
is rendelkezik, amelyek egy más gyártmá-
nyon sem találhatók. Felszerelése annyira 
tökéletes, hogy nem kell külön pénzt kiadni 
a felszerelés kiegészítésére. 

Aki HARLEY-DAVIDSON motorkerékpárt 
vásárolt, az megtalálta az ideális járművet 
és rengeteg pénzt takarít meg, mert nem 
kell cserélgetni gépeit. Legyen tehát már 
az első motorkerékpárja Harley-Davidson, 
mert más motorkerékpárokkal kísérletez-
het, de megállapodni csak Harley-David-
sonnál fog. 
Akinek már első motorkerékpárja Harley-
Davidson, az sok bosszúságtól és felesleges 
pénzkidobástól kíméli meg magát. 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Magyarországi 
vezérképviselet: M A J C A T H 

Budapest, VIGróf Zic&y Jenö-uica 17.ss 
Telefon: Automata 296-22. 
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éven alul: 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
Magyar Turing Club. Budapest, IV., Deák Fe-

renc-u. 10. I. em. Telefon: 825—14. Hivatalos órák 
délelőtt 10—1, délután 4—6 óráig. Elnök: dr. 
Vermes Gyula. Titkár: Kirchknopf Ernő. Tag-
díjak: Rendes tag: 40 pengő belépési díj, 40 pengő 
évi tagdíj. Pártoló tag: 12 pengő belépési díj, 12 
pengő évi tagdíj. Alapító tag: Jogi személy 600 
pengő, magánszemély 300 pengő. Junior tag: 24 
Belépési díj 6 pengő, évi tagdíj 6 pengő. Triptique 

és carnetfüzetek kiadása a hivatalos órák alatt. Triptique 
egy országra 10 P. Carnetfüzet az összes egyezményben lévő 
országokra 30 pengő. Nemzetközi útigazolvány 20 pengő. 

MAC motorsportosztálya. III., Szent Margit-
sziget, MAC sporttelep. Ügyvezető alelnök: 
alvinczi Máry Dezső. Titkár: Iványi Gusztáv. 
Található délelőtt: Automata 520—55, délután: 
5—8 óra között MAC-sporttelep. Telefon: 
Automata 204—13. Motorsportosztály társas 
összejövetelei, társasvacsora minden csütörtö-
kön este 9 órakor. Nap- és légfürdő, hidroplán-

és motorcsónak-kikötő klubtagok számára a MAC Szent Mar-
gitszigeti sporttelepén. A MAC Jánoshegyi versenyét szep-
tember 30-ra halasztotta. A MAC motor sportosztály-tagjai 
közül 18-an vettek részt a TTC túraútján Lillafüreden. Kísé-
retükben 5 automobil is felutazott Lillafüredre. Összesen 49 
motorsportosztály-tag volt Lillafüreden. 

Terézvárosi Torna Club motorkerékpárosztálya, 
1 t ~ Budapest, VI., Szekfű-u. 5. Elnök: Dr. Vajda 

" " ^ ^ Béla ügyvéd. Budapest, VI., Andrássy-út 118. 
Telefon: 286—30, reggel 9-ig és délután 4 órától. Titkár: 
Seregi Alfréd. Található egész napon, IV., Türr István-
utca 2. összejövetelek minden pénteken este 9 órakor, VI., 
Szekfű-u. 5. I. em. Telefon: 267—06. A lillafüredi propa-
ganda túraút emlékserlegeit, aki még nem kapta meg, 1928 
augusztus 31-én, pénteken este 9 órakor VI., Szekfű-u. 5. 
alatt átveheti. A TTC ügetőpályán tartandó motorkerékpár-
versenye 1928 szeptember 16-án lesz. A feltételek az Auto-
mobil-Motorsport következő számában lesznek közzétéve. 

A Z 
A L L I G A T O R 
CARWOLING OIL 
AZ AUTOMOB1LISTA 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 m 

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

Kérjen ingyen mintát! Tegyen kísérletet! ^ 

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

otorkerékpárt 
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 

Németország Nagy Díja 193§ 

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-UFCA 29. 

Telefon : 289-86, 144 - 71 
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Hírek 
Újabban hangszórókkal felszerelt automobilokkal 

ellenőrzi a francia rendőrség az automobilok gyorsa-
ságát. Őszintén szólva i'zt nem igen értjük, mert 
Franciaországban az országutakon semminemű sebes-
ségkorlátozás nincs bevezetve. — Figyelmeztetjük az 
automobilistákat és motorkerékpárosokat, hogy veze-
tői igazolványaikban állandóan kitöltött betétlapokkal 
rendelkezzenek, mert ezek hiánya újabb kihágást je-
lent. A ki nem töltött lapnál az egész rendszernek 
semmi baszna sincs és csak újabb időveszteséget je-
lent. — Egy nagyobb magyar gyárban serény előké-
születek folynak egy elsőkeréknieghajtásos kiskocsi 
gyártását illetőleg. Hír szerint 1929 tavaszán jelenne 
meg az első modell. Kíváncsian várjuk. — Az ősz folya-
mán a kereskedelmi miniszter új autótörvényt ter-
jeszt a Ház elé. — A nemzetközi Aero Szövetség leg-
utolsó ülésén hitelesítette a Risztics és Zimmermantí 
(Junkers) által 1928 július Ti—7. között felállított 65 óra 
25 perces időtartam világrekordot. — Olasz lapvéle-
incnyek szerint a francia Louis Chiron ma a világ leg-
i('bl) autoniobilsebi'.sségi versenyzője. San Sebastianban 
Róbert Benői,s felett aratott győzelmével és az új re-
kordjával tényleg ezidöszerint ő a leggyorsabb európai. 
— A rakétaautó után most rakéta motorkerékpárral 
akarnak kísérletezni. Híres szakemberek véleménye 
szerint a rakétamotociklinek semmi gyakorlati jelentő-
sége nem lesz. — Az angol gyárak most sorba hozzák 
ki iigetőpályákra szóló speciális modelljeiket. Leg-
utóbb az A J S hozta ki. Alacsony váz. nincs sebesség-
váltó, csak kuplung. Térdpárnák helyett horgok foír-
ják a versenyzőt. — A híres belga Rush-motorkerék-
párok magyarországi képviseletét a Petrákovits test-
vérek cég kapta metr. Modelljei J A P - és Blackburne-
beépítések. l e g d r á g á b b típusa 4ÍM) kcm. kétkipuffogó 
csövei ohv. szeleprendezcssel csak 17(M> pengő, ami po-
tom pénz. — Hírek szerint Budapest 200 darab motor-
kerékpártaxit kap. Minden eddigi kérvényező, akinek 
kérvénye évekre viss'/amenőlea' fekszik a székesfővá-
rosnál, 20—20 darabot kapna. Végre belátta a székesfő-
város. hogy a motocikli-taxinak is van jövő je . — Kii-
bek József, az ismert MAC-versenyző. aki F P g é l é -
vel annakidején kitűnő eredményeket ért el. most' egy 
980 kcm. sv. sportkivitelű angol AJW-gépet hozatott. 
Kii bek már a Svábhegyen és a Jánoshegyen starthoz 
is áll gépével az 1000-os kategóriában. — Lantai Ede. 
aki ezidén HRD-jével akarta a sidecar-bajnokságot meg-
nyerni, de az sorozatos balszerencséje miatt nem sik*-
viilt, most egy ohv. 986 J A P AJW-t hozatott, amivel 
már az őszi versenyeken is starthoz áll. Érdekes, hogy 
sokan már most rendelik meg: géneiket a jövő évi mo-
tnrkeréknárbajnokságokra. Tagadhatatlan, ez. az igaz' . 
Ménné' íobb gépek, mennél nagyobb tréninc — Az 
angol HRD-gyár újra kezdi a munkát. Hownrd Dawies-
nek sikerült anyagilag rendbejönni és most a HRD-
•ryár még fokozottabb intenzivitással kezdi meg mun-
káját. — Megjelent a Tauril. illetve a Rnggyantagyár 
által kiadott ,.Keré»k" című újság negyedik száma. A 
kis Cordatic-ujság- egészen szép képekkel, dús tarta-
lommal jelent meg és kedvenc olvasmánya lesz a Cor-
datic-pneuk tulajdonosainak. — A Puch-gyár az 
500-as Puch-Jan motorkerékpárokból, valamint az új 
Pucli kisautókból olyan horribilis rendeléseket kapott 
ezideig magában Ausztriában, hogy egyelőre Magyar-
országra képtelen nagyobb kvantumokat szállítani. 
Autóból egyelőre egyáltalában niflcs még Budapesten. 
— Hírek szerint az Austro-Daimler-gyár egy pompás 
versenykocsit, készít az őszi hegyiversenyekre. A gép 
a Semmeringen és a Svábhegyen indul először. Hosry 
ki f og ja vezetni, az még kérdéses. Budapesten való-
színűleg Szitii János. — Az egész Buaatti-versenyző-
gárda: herceg Esterházy Antal, gróf Zichy Tivadar, 
Heteés Sándor indul a Semmering-versenyen. A gyári 
tunerek ismét Budapestre érkeznek a következő hetek-
ben. A sportkocsik a Jánoshegyen is starthoz állanak. 
— Helytelenítjük, begy a Jánoshegyi versenyen n :nes 
verseny kocsi-kategória. Állítólag a MAC vezetősége fél, 
hogy a túlgyors kocsikkal baj történhet. Nézetünk sze-

rint a pálya mai szélesített hajtufordulóival már gyors-
kocsik számára is alkalmas. — Az angol Mac Evoy-
gyár egy 4 hengeres típust hozott ki. A vezérlés király-
tengely útján történik. Minden henger két-két szelep-
pel bír. — Az angol AJW-motorkerékpárok egy típusa 
kéthengeres ohv. 996 kcm. Summit-motorral van be-
építve. A vázra 12, a motorra 6 hónapot garantál a 
gyár. Ára 126 angol font. — Két rekordnapot állított 
be a programúiba a Francia Motorkerékpár Szövetség. 
Az egyik Arpajonban lesz 1 kilométerre augusztus 
26-án. a másik Monthléryben szeptember 2-án 5 km. és 
10 kilométerre. Ha az időjárás nem kedvezne, úgy az 
egész egy héttel eltolódik. Nálunk sem ártana már 
ismét egy kilométernap. 

Az első angol motorkerékpárképviseletet J. J. Kelly 
rendezte be Alaskában a közelmúlt napokban. Kelly a 
Norton-t vezeti be Északamerika földjére. — Az angol 
„Motor Cycl ing" szerint az SHS-tartomány minden ré-
szére érvényesek már a nemzetközi triptique- és carnet-
szabályok. Ezek után tehát már Szerbia minden részére 
mehetünk motorkerékpáron is. — Terjed az antrol mo-
torkerékpár az USA-ban. Eddig az AJS. Ariel. HSA, 
Hunéit, Douglas. New-Imperial. Norton és a Velocette 
kapott Amerikában képviseletet. — A z AJS. New-
Imperial és Ariel után most a BSA is speciális dirt 
track-modellt hozott ki. Az új gép hasonló a ferde mo-
torral biró 500-as ohv. modellhez, de tankja egészen 
kicsi, sárhányói nincsenek és váza teljesen háromszög-
elven készült. — A KLG-t méltán nevezhetjük Grand 
Prix-gyertyának. Genfben 4, Belgiumban az összes, a 
Holland TT-ben az összes, a Német Grand Prixben öt-
ből négy kategóriát nyertek KLG-gyertyával . Ezen-
kívül a Francia G. P.-ben az 500-as, a délafrikaiban 
a 350 és 500-as kategóriákat. — A JAP-motorok szép 
előtörése a közelmúlt szenzációja. Laeey egyórás fé-
nyes világrekordja után az Európa Grand Prixben, 
Genéveben 2 első, 2 második és 2 negyedik helyet, 1928-
ban 5 TT és 6 Grand Prix győzelmet értek el a J A P -
motorok. — A legutóbbi Pendinei homokon rendezett 
1 mértföldes reinilőstnrtos versenyt George Brough 
nyerte Brough-Supermr SS 100-on. Mérések alapján a 
célvonalon 120 mértföldes sebességben haladt át, ami 
193.080 kilométernek felel meg. — A Pendinei verse-
nyen a Solo 50 Miles-t úgy a 250, mint a 350 kcm. ka 
tegóriában Cotton nyerte, niíir a sidecarversenyben a 
Norton és a Douglas osztozkodtak. Simpson 350-es Nor-
tonon indult, de nem volt szerencséje. — A z Amateur 
TT-re. az Isle of Man-re. a Junior-osztályra (350 kcni.í 
28. a Seniorra (500 kcm.) 42 nevezés érkezett. Feltiinő 
sok a Velocette, Sunbeam és a Rex-Aetne. Egy hollan-
dus P. N. Keucbenius német BMBW-vel indul. 
A ,-Hutchinson Hundred" 100 mérföldes hond'eapot 
Brooklandhan P. Brewster nyerte Matchless-en. Sebes-
sége 148.945 km. volt. A második F. G. Hicks volt Vo-
locetten, Fernihandh (Excelsior) előtt. — A Dobogókő 
megmászásával próbálkoztak Szent István napján töb-
ben motorkerékpárral a pilisszentkereszti oldalról. A 
próba nem sikerült, mert az úton lévő hatalmas kövek 
igen megnehezítették az előrehaladást és inkább gép-
gyilkolás színezetet adtak a próbának. 

Szeptember 2-án futják Monthléryben a francia 
bajnokságért a motorkerékpár-sebességi versenyeket. 
A kis 175-ös gépek között a San Sou Pap-ok. a 250-ben 
ós 350-ben a Terrot-gépek. az 500-asban a Magnat-De-
bon-vezetők győzelmét várják. A tréningeken Rolland 
(Terrot) és Boetsch (Majrnat-Debon) futottak szép 
időket. 

FELHÍVÁS. 

Felhívjuk mindazon versenyzőket, akik az 1928. évi 
általunk rendezett „Húsvéti triálon" mindhárom napon 
befutottak a célba és így a versenyt befejezték, hogy 
a nekik járó rézkarc-emléklapot szerkesztőségünkben a 
hivatalos órák alatt (délelőtt 10—1) vegyék át. A vidéki 
versenyzőknek az emléklapot postán fogjuk meg-
küldeni. 
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i 
i NORTON 

147.660 km. pompás átlagsebességgel 

$ Í V « Z 

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

NORTON 
Dr. FELEDY PÁL 490 köbcm. ohc 

a Magyar Túraút kilométerversenyén 

N O R T O N / 

S U I I I = I Í S I I V I I = I N f l 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 É S T Á R S A 
B u d a p e s t , V I . , A n d r á s s y - ú t 6 7 . 

A T i L T A T i k T A T i k T , 

JL 

BSA 
a világ legnagyobb megbízható-
sági triáljainak á l l a n d ó hőse. 
Az angol fegyvergyár Birmingham 
S M A L L ARMS 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 i 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. 

l 

164 kin. 600 métert futott A. Denly Monthléryben 1 
óra alatt az új 633 kcm. ohc. (kiralytengelyes) ÓNor-
ton-nal. Denly megjavította a /í)U-es kategóriában az 
5 kin. 5 mid,, iOO km. és 100 mid. világrekoruokat. A gé-
pét K. M. ÍN. Spring, a volt híres iNorton-uieno készí-
tette elő. — Az olaszok látogatásának a motorkerék-
párkereskedelemre is nagy hatása volt. Láttuk, hogy 
milyen jók az olasz Uuzzik. Petrákovits testverek a 
mult hét folyamán 5 (iuzzdt adtak el Budapesten. — 
Az olasz látogatás egy másik fo lyomanya volt, hogy 
Bauer Józsefnek nagyon megtetszettek az olasz ü i -
lera-inotorkerékpárok ós nosza le is kötötte azok kép-
viseletét. Így most már három olasz gép van Buda-
pesten képviselve: a Ouzzi, a (íilera, a Üianchi. Igaz, 
hogy utóbbi és a Frera csak olyan névleges képviselet, 
mert nem igen foglalkoznak vele. — C. W. (j. Lacey 
egy saját maga által tuningolt és előkészített. 498 keni. 
(80 mm. furat, 99 mm. löket) Grindlay-Peerless-Jap 
motorkerékpáron Brooklandban egy óra alatt 165 km. 
209.7 métert futott, ami új világrekord. Lacey 100 kilo-
méterre, 100 mérföldre és 50 mérföldre is új világre-
kordokat állított fel, ami 500-as géppel kolosszális tel-
jesítmény. — Lacey JAP-motor ja 4800—5100 között 
fordult percenként a világrekordkísérlet alatt. Lacey 
speciális pályamenő, 26 év&s. A gép kompresszióaránya 
1:8.6 volt. — A. Denly július 21-én Monthléryben egy 
588 keni. Nortonnal megjavította a 10 mérföldes és 10 
kilométeres sidecar-világrekordot. Denly sebessége 
140.964 km. volt. Denly kétszer próbálkozott. Először 
homokzsákokkal, majd utassal. 

A TTC Budapest—lillafüredi propaganda túraútja hatal-
mas sikerrel járt. Augusztus 19-én déli 1 óráig 157 résztvevő 
érkezett be Lillafüredre, ami óriási szám a magyar viszonyo-
kat tekintve. A TTC 100 emlékserleget csináltatott, úgy, 
hogy 57 versenyző csak a jövő hét folyamán kapja meg a 
díjat, ha a serlegek elkészültek. A 100 kész serleget a vidékiek 
között osztották ki. A kiosztás napja a Nemzeti Sport-ban lesz 
közzétéve. Még egyszer üdvözöljük az agilis TTC-t, mely tanú-
jelét adta ismét nagy szervezőképességének és a motorsportok 
iránti szeretetének. Itt említjük még meg, hogy nevezett ösz-
szesen 172 versenyző és ebből célba futott 157. Útközben le-
maradt tehát 15. 

FORO-karaván Budapesten. A híres, régi Ford-karaván 
emlékét újította fel Szent István hetében a budapesti Auto-
mobil- és Traktorkereskedelvii Rt., Budapest, VII., Rákóczi-
út 19. Tizenöt „új Fordot" zászlóztak és virágoztak fel erre a 
napra és járták körül vele a székesfővárost és környékét. Az 
új Ford propagandája kitűnően sikerült, mert mint értesü-
lünk, a fővárosba rándult vidékiek nagy számban látogatták 
meg Budapest legnagyobb Ford-képviseletét és igen sok üzle-
tet perfektuáltak. Az új Ford iránt különben is óriási az 
érdeklődés. Érdekes, hogy most nics az az antagonizmus a 
Ford iránt, ami régebben volt. Akkor is tudta mindenki, 
hogy a kocsi kitűnő, de alakja és formája miatt sok ember 
idegenkedett tőle. Az új Ford-nál ez az ellenszenv teljesen 
megszűnt, tekintettel arra a körülményre, hogy a tervezők 
ezúttal a külsőre is nagyon vigyáztak. Különben az áj Ford-
nál különösen a hegymászási képességről fantasztikus hírek 
vannak forgalomban, amelyek azonban tökéletesen fedik az 
igazságot. 

Az 1928. évi Európa Grand Prix szeptember 9-én lesz 
Monzában. A verseny ezidén sokkal nagyobb jelentőségű lesz, 
mint a mult évben. Biztos indulóknak tekinthetők Campari 
(Alfa-Romeo), Nuvolari (Bugatti), Chiron (Bugatti), Willi-
ams (Bugatti), Materassi (Talbot), Arcangeli CTalbot), 
Maggi (Maserati), Campbell (Delage), Borzacchini (Mase-
rati), Alfieri Maserati (Maserati). Brilli-Peri is indul, de 
még bizonytalan, hogy Bugattin, avagy Alfa-Rómeón áll 
starthoz. Általában 15—16 biztos indulóra számítanak. Nem 
lehetetlen, hogy Divó és Benoist is starthoz állanak. Tekintve 
a verseny érdekességét, főszerkesztőnk, Déván István leuta-
zik Monzába a Grand Prix megtekintésére, úgy, hogy a szep-
tember 25-én megjelenő számunkban már közölhetjük a ver-
seny kimenetelét személyes impresszió alapján. Utána főszer-
kesztőnk az útjelzések tanulmányozására Olaszország, Fran-
ciaország, Spanyolország, Svájc, Németország és Ausztria 
érintésével 3 hetes útra indul, amelynek tapasztalatait hosz-
szabb cikkekben fogjuk annak idején olvasóink rendelkezésére 
bocsátani. 
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k e l t ő h e l y r e 
y, k e l l ő J csapágyat 

sliigönyclm : 
P I O B U D A P E S T 
Teleion J. 102-78 

J. t30-38 
J. M S 

Huldreich Heusser +. Ismét mártírja van az 
automobilsportnak. Ezúttal a kiváló svájci-német he-
gyiversenyzőt, Huldreich Heussert érte el sorsa. A 
bukowi háromszögversenyben gyors 2.3 kompresszo-
ros Bugattijával egy, a pályára került lovaskocsinak 
akart kitérni, de olyan szerencsétlenül, hogy kirepült 
az úttestről és 100 kilométeren felüli sebességben üt-
között egy fatörzsbe. Kocsija darabokra törött, utasa 
azonnal meghalt, neki magának az egyik lába tőből 
leszakadt. Azonnal beszállították a közeli kórházba, 
ahol súlyos operációnak vetették alá, miközben meg-
halt. A versenyt, melyben többek között a kitűnő 
olasz származású német versenyző, Carraciola is 
indult Mercedes-Benzen, a baleset után teljesen abba-
hagyták. Heusser egyike volt a legjobb hegyiverseny-
zőknek. Éveken át Steyr-en 'versenyzett, mialatt Né-
metországban és Csehországban csaknem minden he-
gyiversenyt megnyert. Egész tömegét tartotta a 
pályarekordoknak. Ezidén tavasszal egy Bugattit vá-
sárolt és azóta azzal aratta sikereit. Genfben a kilo-
méterversenyen 190 km.-en felüli sebességgel győ-
zött, majd a Targa Florión indult, de ott nem kísérte 
szerencse. Két hete a Gabelbach-versenyben Carra-
ciolától pár másodperccel maradt csak le, de a mult 
vasárnapon már a freiburgi „Bergrekord"-ot meg-
javítván, fölényesen verte Chiront és Carraciolát. 
Heusserben egyikét a világ legfanatikusabb automo-
bilversenyzöinek vesztettük el, akinek emléke sokáig 
fog élni nemcsak Kleinschmalkaldenben, ahol lakott, 
hanem egész Európában. 

Majdnem végzetessé válható szerencsétlenség tör-
tént a TTC Budapest—lillafüredi túraút napján. 
A hatvani vámsorompó az éj folyamán le volt 
eresztve, de nem volt kivilágítva. Egy Ir.dian-sidecar 
vezetője csak az utolsó pillanatban vette észre a le-
eresztett sorompót és hogy az összeütközést elkerülje, 
az árokba kormányozta gépét, melynek oldalkocsijá-
ban menyasszonya ült. A gép felborult, de a különös 
véletlen folytán a bennülök kisebb horzsolásokkal 
menekültek. Igazán ideje volna már, hogy megszűn-
jenek ezek a balkáni állapotok. Vagy van vámszedés, 
akkor álljon ott a vámszedő vörös lámpával és szedje 
a vámot, vagy szüntessék meg, de kivilágítatlan vám-
sorompók, nem 1928-ba valók. Ajánljuk az esetet a 
belügyminiszter úr szives figyelmébe. 

Kellemetlen baleset érte a budapesti Douglas ve-
zérképviselőt, Székely Ferencet. A minap kedvenc 
Douglas-sidecarján rándult le a Balatonra, amikor 
egy öt előzni akaró automobil súrolta és az árokba 
sodorta. Székely Ferenc súlyos arcsérülésekkel me-
nekült, mig sidecarpartnerének különösebb baja nem 
történt. Sikerült a lelketlenül előző automobilistát el-
cs-ípni, amikor is kiderült, hogy vezetői igazolványa 
sem volt. Az esetnek a bíróságnál lesz folytatása, 
ahol a könnyelmű vezető minden valószínűség szerint 
nehéz pénzeket fog fizetni gondatlanságáért. 

Helyreigazítás. Mult számaink egyikében közöltük a Ma-
gyarországon képviselt motorkerékpárok adatait és árait. A 
közlésbe hiba került, amennyiben az amerikai Indián és Har-
ley-Davidson-gépeknél, mint a magyar Méray-gépeknél is, 
500 kcm. felül az árak világítással értendők. A jegyzetben 
ugyanis az volt feltüntetve, hogy minden gép ára világítás 
nélkül veendő. 

56.00(1 kilométert repült összesen a két óceánrepiiiő, 
Costes és Le Brix 1927 október 10-től 1928 április 14-ig 
francia Brégnet-gépével. A gép Hispano-Suiza-motorja 
Scintilla-inágnessel volt felszerelve. 

Óriási versenynek ígérkezik a Boulogne sur Mer 
meeting, mely szeptember 3—9 között lesz. Ivanovsky, 
Marinoni (Alfa-Romeo) , Orstmans (Panhard), Camp-
bell (Delage). Key Don (Sunbeam), Brison (Stutz), Miss 
Cordery (Invieta) és mások. Összesen 150 nevezés érke-
zett he. Különösen sok angol indul, akiknek Boulogne 
igen közel van. Az összes gyári Amilcar- és Salmson-
vezetők is starthoz állanak. A Bugattik hivatalosan 
nem indulnak, csupán Campbell áll starthoz egy 2.3 
literes Grand Sporttal. A Chryslerek, úgylátszik, már 
megunták a sorozatos vereséget és nem nevezték a 
gyári teamet. 

A Genfben lefolyt Európa Motorkerékpár Grand 
Prix összes kategóriagyőztese, mint Panella (Ladetto) 
175 kcm., Asliby (OK-Supréme) 250 kcm., Handley (Mo-
tosacoche) 350 kcm., Handley (Motosacoche) 500 kcm., 
Crabtree (Excelsior) 350 kcm., sideear. D'Éternod (Sun-
beam) 600 kcm. sideear., Gobler (Ardie) 1000 kcm. si-
deear Dunlop-pneumatikkal futotta végig a versenyt-

FELHÍVÁS. 
Felhívjuk mindazon vidéki előfizetőnket, akinek 

mult lapjához csekket mellékeltünk, hogy előfizetési 
hátralékauak tegyen eleget, avagy értesítse a szerkesz-
tőséget, hogy nem kíván lapunkra tovább előfizetni. A 
szerkesztőség a legnagyobb jóakarattal vár, de a inai 
nehéz viszonyok mellett lehetetlen többszáz példány 
küldése minden ellenérték nélkül. Aki sajnálja a fél-
évi 10 pengőt, avagy nem értékeli lapunkat annyira 
és munkánkat, amit az automobilizmus és motorkerék-
pár érdekében kifejtünk, nem honorálja azzal, hogy az 
előfizetési díjat idejében megküldje, annak a következő 
számunktól kénytelenek leszünk beszüntetni a lap kül-
dését. Nagyon kérjük előfizetőinket, a rend kedvéért, 
hogy egy levelezőlapon értesítsenek bennünket szán-
dékukról. 

Z a j t a l a n svéd S K F 
a u t o m o b i l e s a p á g y a k. 
Kúpgürgfls- hengergörgős- es uolyóscsap-
áfi.vak. Az (tssze- „Kord'-csapágvak Speci-
ális golyót csapágy ak a C t rnön , Chevro.et, 
Hulck, Fiat, stb. autókhoz. Angol zoll 
méretU speciális motorkerek párcsapagvak, 

Magyarországi vezérképviselet: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-ÚT 55. SZÁM 
m e r j e n á r a j á n l a t o t ! 
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Kelety Miklós, a budapesti társaságban is jól is-
mert motorversenyző a VIII. ker. Német-utca 13. sz. 
alatt egy, a modern követelményeknek tökéletesen 
megfelelő, gőzüzemre berendezett autó-, motor- és 
kerékpár, valamint minden a gumiszakmával kvadráló 
javító, illetve vulkanizáló műhelyt nyitott meg. A mo-
dern üzleti szellemet és hozzáértést üdvözöljük ezen 
ténykedés alkalmából s nincs kétségünk aziránt, hogy 
a mai nehéz és viszontagságos gazdasági helyzet kö-
zepette is ezen vállalkozás közmegelégedésre teljesíti 
kötelességét. 

Milyen gyertyát használjunk a bejáratás alatt? 
A legtöbb gyár gépének bejáratását a vevőre bízza. 
Megjegyzi, hogy az első 500 km-en csak 30, a második 
500-on csak 50 kilométerrel szabad hajtani és hogy 
erősen kell olajozni. Aki ezt nagyon helyesen be is 
tartja, sok kellemetlenségnek teszi ki magát, ha nem 
szerel megfelelő gyertyát kocsijába. A bejáratás alatt 
a motor rendszerint nem éri el üzemhőmérsékletét és 
erősen túl van olajozva, épen ezért egy alacsony hőér-
tékű gyertyát kell szerelni, pl. Bosch M 25/1-est. Ké-
sőbb, amikor a kocsi már teljes erővel mehet, amikor 
tehát a hőfoka is magasabb, az olaj is kevesebb lesz, 
ismét más gyertyára van szükség. Sőt a gyertyák 
olyan érzékenyek, hogy igen hosszú hegymenetre is 
már ajánlatos más, magasabb hőértékű gyertyával 
menni, mint síkra. Hegyi célokra leginkább a Bosch M 
80/1, vagy M 105/1 felel meg. 

A Pannonia-Petra Ásványolajipar r.-t. a közel-
múlt napokban VII., Dohány-u. 30. sz. alatti garázsát 
építkezés miatt feloszlatta és így ott a benzinkiszol-
gáltatás megszűnt. Helyette a Petra a Galtol-garázs-
ban (V., Csáky-u. 19.) létesített töltőállomást. A fen-
tieken kívül az Uránia-, Club- és Rádius-garázsokban 
van Galtol-állomás. 

A budapesti DOT-képviselet (Kiss M. Antal ás 
Fia. Motorközpont. Budapest, VI., Vörösmarty-u. 45.) 
a közelmúlt napokban megkapta a DOT-gyár új kis 
modelljét. A külsőre pompásan mutató 172 kcm. Vil-
liers-motorral felszerelt Modell V. 1. egyike a legol-
csóbb könnyű gépeknek, amit melegen ajánlunk olva-
sóink figyelmébe. 

Képviseletet cserélt az amerikai Studebaker. A 
Studebaker és Erskine-képviseletet a Toldi Motor-
kocsi Kereskedelmi r.-t., Budapest, IV. Kecskeméti-u. 
13. vette át. A képviselet ezúton közli az új árakat, 
amelyeket 12-es számunkban közölt tabellában még a 
régi képviselettől kaptunk meg. Eszerint Erskine nyi-
tott 4 ajtós 9500.— P, Erskine csukott 4 ajtós lO.f-OO - -
P, Erskine csukott 2 ajtós 9500— P, Studebaker Di-
rektor nyitott 7 üléses 13.500.— P, Studebaker Direk-
tor nyitott Royal 5 üléses 13.500.— P, Studebaker 
Direktor csukott 14.000.— P, Studebaker Be ríme 
14.500.— pengő, Studebaker Commander Sport 
Roadster 16.000.— pengő, Studebaker Commander 
Sedan Regal 1ÖÜ00.— pengő, Studebaker Pre-
sident 8 hengeres Regal Sedan 7 üléses 20.000.— P, 
Studebaker President 8 hengeres Berline 22.800.— P. 
Ugyanitt említjük meg, hogy a vállalat igazgatását a 
közelmúltban egyik tekintélyes szakemberünk, Kádár 
Imre vette ált, aki mellett Ungár C. Ferenc, aki meg-
vált a FIAT-képviselettől, működik, mint kiváló segí-
tőtárs. 

Új képviselet. Az angol „ROYAL RUBY"-motor-
kerékpárok nyertek képviseletet a közelmúltban Buda-
pesten. A képviselet címe: Lasek Antal és Tsa. Buda-
pest, IV., Magyar-u. 26. A Royal Ruby Villiers-beépí-
tés 172, 247 és 342 kcm. motorokkal. Masszív, tömör 
konstrukció, teljes komoly felszereléssel. Jellemző a 
gépek mutatós külsejére, hogy az első példányokat a 
képviselet már a képes prospektus alapján eladta, 
még mielőtt a kis masinák Budapestre érkeztek volna. 
A gépek ára igen alacsony. A 342 kcm. modell 1500, a 
172 kcm. 1070 pengő. 

A Méray Motorkerékpárgyár a közeljövőben egy 
új szállítókocsi modellt hoz piacra. A szállítójármű a 
legtökéletesebb lesz, amit eddig az iparban láttunk. 
490 kcm. sv. JAP-motor, egymás között cserélhető - - . -
tárcsás, illetve tömöi kerekek, 400—450 kg. teher-
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bírás, turbó ventilátor-hűtés lesznek az új szállító-
jármű újdonságai. Meg kell adnunk, a Méray-gyár az 
utolsó hónapokban hatalmasat fejlődött. Új motorkt 
rékpár típusa, melynek koronája a közelmúlt napokban 
megjelent új 1000-es, minden dicséretet megérdemel 
és a magyar ipar mintapéldánya. A gyár most már be-
hozta a tavaszi késést és mint értesülünk, az elmaradt 
szállítások teljes mértékben kezdetüket vették, úgy 
hogy az év második félévi statisztikájában nagy eltoló-
dások várhatók a kiváló magyar gyártmányok javára. 

Almássy László az egységes párt ügyv. elnöke 
fiaival a közelmúlt napokban érkezett vissza Karls-
badból, ahol egy pár hetet töltött. A fiúk, György és 
István, akik egyébként munkatársai lapunknak, igen 
érdekes adatokat szolgáltattak be útjukról. A csehek 
a fürdővendégeket különlegesen kezelik és mindenben 
kezűikre játszanak. A csehországi jelzések még nem a 
legideálisabbak. Mondhatni jók, de számuk kevés. A 
világoskék színű tömött háromszögekben a nemzet-
közi sorompó, bukkanó jelzések jók. Az útkeresztező-
déseknél hatalmas 40—50 cm magas fehérre festett 
kövekre van írva az irány. A rendőrök roppant udva-
riasak és a gyors forgalomban kitűnően mozognak, 
mondhatni nem a rendeletek alapján állanak, hanem az 
adódó helyzetekhez alkalmazkodnak. A cseh forgalmi 
rendőr intenciója, hogy a járművek mennél gyorsab-
ban tűnjenek el a forgalmas pontokról. Tehát nem las-
sítást intenek, hanem kergetik a járműveket, ami az 
egyedüli helyes. A cseh rendőr biztos munkájában, fö-
lényes mozdulatokkal intézi el a dolgát, de feltétlenül 
méltányos. Csehországban a balodali hajtás van ér-
vényben, úgy mint Magyarországan. A Wien—Brünn 
—Prága—Karlsbad útvonal nem ajánlatos, mert he-
lyenként rossz. Sóikkal jobb a Wien.—Stockerau—Horn 
—Nadelberg (Neu Nadelberg már cseh területen fek-
szik) —Wittingau—Budweiss. (Budejovice.) 193.6 km. 
Budweis—Prága 159.4, Prága—Karlsbad 122.1 km. 
Az egész útvonal tehát Wien—Budweiss—Prága— 
Karlsbad 475.1 km. A Wien—Stockerau 26 km-es ki-
tűnő betonút. A 30 napos csehországi tartózkodásra 

napi 10 cseh kor., összesen 300 cseh kor. fizetendő, 
ami 1 pengőt 6 cseh koronába számítva 50 pengő te-
kintélyes összeget jelent. 

A Terézvárosi Torna Clubtól a lillafüredi túraút 
előtt a következő levelet kaptuk: 

Az Automobil és Motorsport tekintetes Szerkesz-
tőségének, Budapest. 

Augusztus hó 19-i lillafüredi túraútunk érdekében 
kifejtett munkálkodásukért fogadják vezetőségünk há-
lás köszönetét, különösen éles bírálatukért a KMAC 
határozatát illetőleg. Erre \ onatkozólag alább leközöl-
jük tavalyi hasonló szegedi propaganda túraútunk en-
gedélyezésére vonatkozó KMAC átirat pontos máso-
latát. 

„A t. Club motorkerékpáros szakosztályának f. 
évi augusztus hó 14-én vasárnap rendezendő propa-
ganda Túra-út bejelentését klubunk sportbizottsága 
tárgyalás alá vette és annak szabályai ellen kifogást 
nem emel, kéri azonban az elnökséget, hogy a IV. 
pont fogalmazásánál a „rendőri" kifejezést „ható-
sági" szóval pótolni szíveskedjék. 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy miután a propa-
ganda Túra-út nem tekinthető versenynek, azért az 
abban résztvevőktől versenynevezői és versenyvezetői 
igazolvány nem kívántatik." 

Kiváló tisztelettel a Királyi Magyar Automobil 
Club Sportbizottságának elnöke Bláthy s. k. 

Fogadják nagyrabecsülésünk kifejezését s mara-
dunk sporttársi tisztelettel Seregi sz. o. titkár. 

A fenti levél élénk bizonyítéka a Királyi Magyar 
Automobil Clubban uralkodó állapotoknak. A KMAC, 
mint fenhatóság teljesen lejárta magát. Nem szándé-
kunk destruálni, <ie a fenti levél élénk bizonyságot ad 
arról, hogyan respektálja a TTC a KMAC elhibázott 
intézkedését. Egyszerűen kijelenti, hogy „nem kíván 
versenyzői licenszet" a kiránduláson résztvevőktől. 
Fent közöljük a TTC levelét teljes egészében, benne 
a KMAC egy év előtti levelével, ahol még a szegedi 
propagandaút résztvevőitől nem kíván verseny-
licenszet. 
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Hövit1 ölre R 
Görlitz. A Német Motorkerékpár Szövetség által il6 

kilométeren rendezett TT jellegű verseny abszolút győzelmét 
a breslaui Scholz (BMW) szerezte meg, a 160 kilométeres tá-
vot 105 kilométeres átlaggal futotta végig. A görlitzi Tauber 
egyik fordulóban lábtartójával annyira súrolta a talajt, hogy 
bukott és egy fának vágódván, azonnal meghalt. Gépe a kö-
zönség közé zuhant és igen sok embert súlyosan megsebesí-
tett. Részletes eredmény a következő: 500 kcm. 160 km: 1. 
Scholz (BMW) 1:31:10, átlagsebesség: 105:129 km. 2. Rosen-
baum (Norton) 1:38:18.2. 350 kcm.: 1. Horn (AJS) 1:54:37, 
átlagsebesség: 83.987 km. 2. Fahse (Diamant) 1:57:31.: 500 
kcm.-en felül: 1. Láckel (AJS) 1:43:111, sebesség: 93.765 km. 

A Boulogne-sur-Meer meeting kiemelkedő versenyszá-
mára, a Coupe Boillot-ra Campbell (Delage), Ivanovsky és 
Marinoni (Alfa-Romeo) neveztek. Rajtuk kívül Brisson is 
indul egy Stutz-al. A Chrysler-vezetők sorozatos vereségeik 
után már úgylátszik nem indulnak európai kocsik ellen. — 
Tekintettel arra, hogy az Istenhegyi-úton az útkaparóház 
körüli építkezések befejezése szeptember végére kétséges, a 
KMAC idei döntő jelentőségű Svábhegyi versenyét október 
28-ra halasztotta. — A MAC tekintettel arra a körülményre, 
hogy a magyar automobilisták és motorkerékpárosok nagy 
tömege rándul le szeptember 9-ére Monzába az Európa Grand 
I'rix-re, Jánoshegyi versenyét szeptember 9-ről szeptember 
23-ra halasztotta. — Egyik képes automobil havilapunk cik-
kének keretében megjegyzi, hogy az olasz miniszterelnöknek, 
Lancia-Lambdája lenne. Az állítás némi tévedésen alapszik, 
mert Mussolininek egy Alfa-Romeo sportkocsija volt mindad-
dig, amíg az új 1.5 literes Alfák ki nem jöttek és azóta egy 
150 kilométer sebesség kifutására alkalmas Alfa-Romeo 
sporttal rójja üres óráiban az országutakat. — A francia 
Gnome & Rhone motorkerékpárok képviseletet nyertek Bu-
dapesten. A jónevű és teljesen modem francia gépeket Böckh 
János, a Sunbeam-képviselő tartja raktáron.—Az új 490 kcm. 
JAP motorral felszerelt PUCH motorkerékpárokon különösen 
a vázösszekötőrészek keltenek élénk feltűnést. Az új PUCH-
nál a váztörés majdnem kizártnak tekinthető. Ajánljuk olva-
sóink figyelmébe az ügyes megoldás megtekintését. — A Pet-
rákovits-cég megszerezte a belga RUSH motorkerékpárok 
vezérképviseletét. A RUSH-gyár JAP és Blackburne motoro-
kat épít be vázaiba. Váza háromszög, igen hasonlít az angol 
OEC-hez, de valamivel tömörebb annál. — Az angol Porter, 
a kiváló New Gerrard-versenyző, ma Skócia egyik nagy vá-
rosában hatalmas motorkerékpár-kereskedéssel rendelkezik. 
Porter messenger-boy volt és így kezdte pályafutását. Ma 
kitűnő versenyző, konstruktőr és kereskedő. — Az angol ama-
tőr Tourist Trophy szeptember 4—6-án lesz az Isle of Man 
circuiten, ugyanolyan távon, mint az Autó Cycle Union által 
rendezett tavaszi versenyek. — Finch, Cooper és Hutchins 
angol vezetők Zenith-Jap (599 kcm.) sidecaron 20 világrekor-
dot döntöttek meg Brooklandban. A távok 500—1000 kilo-
méterig és 5 órától 12 óráig, az átlagsebesség 1103—107 km 
között váltakozott. 

Carraciola (Mercedes-Benz) és Chiron (Bugatti) 
a freiburgi hegyiversenyen tudvalevően 9:51.4-es idő-
vel, ami 73.069 km. sebességnek felelt meg, holtversenyt 
futottak. A dijat ennek dacára nem felezték meg kö-
zöttük, hanem mindketten 1000 aranymárkát kaptak.: 
Carraciola a freiburgi hegyiversenyen az új rövidített 
Mercedes-Benz SSk alvázzal vett részt. Ugyanezzel a 
kocsival nyerte a Gabelbach-versenyt Heusser ellen. 
A freiburgi hegyiversenyt Müller-Franken német biro-
dalmi kancellár is végignézte, aki a verseny végezté-
vel a megaphonba gyönyörű, lelkesítő beszédet mon-
dott. A freiburgi rekordnap legszebb kanyarjánál a 
Holzschlagermattenkurvénál az idei versenyen nem ke-
vesebb, mint 30.000 ember foglalt helyet. Az egész 12 
kilométeres útvonalon kb. 100.000 emberre becsülik a 
nézők tömegét. És mondja valaki, hogy a versenyeknek 
nincs vonzóereje ós a versenyek nem jó reklámot szol-
gálnak a gyáraknak. — Handley Motosacoclie-M AG-
motorja úgy a 350-es, mint az 500-asban királytengelyes 
volt. A csodálatosan gyors MAG-motorokat a kitűnő 
angol volt Chater-Lea-menő Marchant készítette elő, 
aki már két éve dolgozik Genfben a MAG-motoroknál. 
— A francia Lismonde leváltás nélkül futott az Opel-
bahn-on rendezett 24 órás versenyben Neandéren 166(1.7 
kilométert. Lismonde Neander-gépe 350 kcm., német K-
motorral volt felszerelve. — Melyek a német elitmár-
kák a motorkerékpár-iparban? Felelet: BMW, Zün-
dapp, DKW, Neander, NSU. Schüttof, Windhoff, D-
Rad, Standard és a Triumph. Magyarországon csupán 
a DKW, a BMW, a Wanderer, a D-Rad. a Windhoff 
és a Zündapp van képviselve. 

A Genfben lefolyt Európa Grand Prix motorkerékpárver-
seny 125, 175, 350 és 500 kcm. kategóriák győztesei mind-
annyian Bosch FF 1. mágnest használtak. A nap legjobb 
idejét futó Handley (Motosacoche) gépén is Bosch FF 1. 
mágnes volt. — Gróf Pálffy I)aun Józsefné a közelmúlt na-
pokban egy új 3 literes Bugatti, 4 üléses Cabriolettet vásárolt. 
A francia karosszériával érkezett gép külsőleg szenzációja a 
budapesti piacnak, ismert belső értéke mellett. Ez már a ne-
gyedik, amit a képviselet ebből a kitűnő 3 literesből rövid idő 
ajatt elhelyezett. — A handicap formában lefutott Monthléry 
autodrom női bajnokságát Mme Johnston nyerte meg Steyr 
Type Xll-vel, aki a távot 2:04:54 alatt futotta be és 72.053 
km átlagot ért el. A második Mme Leblanc (Peugeot), a har-
madik Mme Vidal ('Chrysler) lett. — Delmár Walter Steyr 
versenykocsijára, mely most a gyárban van, kompresszort 
szerelnek. A gyár tuning-osztálya reméli, hogy ezáltal a kocsi 
sebességét jóval emelni fogják. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN I S TV A N 
Budapest, II., Margit-körút 6J,la.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—64. 

Stádium Sajtóvállalat Rt.— Felelős üzemvezető: Győry Aladár 
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FIZESSEN ELÖ 

az AUTOMOBIL'MOTORSPORT-ra 

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

telek szerint. 
AUTOMOBIL-

MOTORSPORT 

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

1'— pengő. 
Megjelenik évente 

24-szer. 
19218 

Név: 

Cim: 

— S t á d i u m l í . T . . B u d a p e s t . 



NYOMTATVÁNY 

NYOMTATVÁNY 

Kérjen ismerősei részére mu-
látvány számot. 

Töltse ki ezeket a rovatokat. 
A következő címekre szíves-

kedjenek mutatványszámot kül-
deni: 

NYOMTATVÁNY 

AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

t. Kiadóhivatala 

Budapest, 

VI., Rózsa-utca 111. sz. 
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AUTOMOBIL- MOTORSPORT 

SHELL KŐOLAJ RT. 
BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UCCA IS. 

B E N Z I N K Ú T J A I ÉS B E N Z I N K I S Z O L G Á L T A T Ó T E C E P E I 

BUDAPESTEN: 
I., Gellért téri nyilvános kút 

o II., Clark Ádám tér, Siklónál 
IL, 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 
VII., Francia út 43/44., Darvas Garage 
VII,, Garay u. 13., Liget Garage 
VII., 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 

° 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 

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

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

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

o Építés alatt levő nyilvános 

Mezőcsát: Friedmann Hermáim, kereskedő 
° Mezőkövesd: Reich Sándor, kereskedő 

Mágocs: Mágocsvidéki Takarékpénztár 
o 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 
o Piliscsaba: Tamás Mihály, gyógyszerész 

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

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

o Siófok: Hajóállomás, nyilvános kút autók és 
motorcsónakok részére 

o 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. 
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„UniverMLl" Nagymoző-a. 41. 
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G R A N D P R I X 

S . W - S E l i A S T I A N 
, 1 9 2 8 , 

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

Távolság: 692900 km. Idő: 5 :20:30 
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 : 141990 km. 

REKORD 

Vezérképviselet: 

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

E U R Ó P A 
N A ( t Y D Í J A 

1 9 2 « 
Genéve. Circuit de Meyrin 

Kettős 

Motosacoche 
győzelem! 

350 kcm. kategória. Távolság 399.900 km. 

Győztes: W. L. HANDLEY 

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

• 

500 kcm. 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: 

Z A M E C S N I K G Y U L A 
Budapest, VI., Gyár-utca 8 
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man 
m B M M i M 

Ha komoly próbát tesz az 
üzemanyagok között, azt 
tapasztalja, hogy kocsija 

REX 
benzinnel gyorsabb, job-
ban akcelerál és soha 
sincs karburátordefektje 

Vegyen 
REX 
kútból benzint! 

^ • • • • • • B B 

; . ' f i . - . • V y v : 

- : 'l-jf. Ír *' 
Miért van ez ? Azért, mert a 

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 

R E X 
üzemanyagok mellett és 
dacára az óriási konkur-
renciának, csak a Steaua 
Kőolajkereskedelmi R.-T. 
által forgalomba hozott 
üzemanyagokkal verse-
nyeznek ! 

STÁDIUM SAJTOVALIALAT RT 


