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DACÁRA AZ ÓRIÁSI 
konkurrenciának a 

Magyar Automobilbajnokság mindhárom 
kategóriájában az élen vannak 

/ r 

WOLFNER LASZLO (STEYR) túrakocsin 141 km pom-
pás eredménnyel győz a TTAC 10 kilométeres sebességi versenyén 

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

DELMAR WALTER 
( S T E Y R ) dacára kompresszor 

nélküli kocsijának a versenykocsibajnokságban első he lyen áll 

Vegyen STEYR TYPE XH-őt! 
• • a H H H H H H H H H H a O H H I 

Ez a lengőtengelyes 6 hengeres 1'6 literes kitűnő 
átlagtartó, alacsony építésű kiskocsi csak 5% luxus-
adót fizet! A STEYR TYPE XII. a magyar utak 
igazi kiskocsi ja . Olcsó ! Üzembiztos ! Szép! 

( K f D MiVIK M/td/tE KIRK9KID11MI 
m W i W W m l E f l f E N l l A i f A S l l 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 219 -45 
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AUTOMOBIL- MOTORSPORT 

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

n E N Z . I N K . V T J A I É S n E N Z I N K I S Z O C G Á C T A T Ó T E L E V E I 

B U D A P E S T E N : 
L, Gellért téri nyilvános kút 

o II., Clark Ádám tér, Siklónál 
II., Ganz ucca 4., Flórián Garage 

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

° 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 
VTI., Garay u. 13., Liget Garage 
VII., Rottenbiller u. 11., Lukács és Böhm 
VII., Szent László út 29., Görlinger Rudolf 

V I D É K É N : 
° Aszód: Polacsek Dezső, vaskereskedő 

Balatonboglár: Simon Géza, kereskedő 
° 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 

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

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

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

o Építés alatt levő nyilvános 

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

Mágocs: Mágocsvidéki Takarékpénztár 
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 

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

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

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

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

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. 

=5 

1! ! ! !HH 
„Uiüversal" Nagymezö-u. 41. 
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sportember üze/u 

Mobiloil 

b í z h a t ó , m i n d e n ^ 

VACUUM OIL COMPANY R.-T. 
Budapest, V., Zrinyi-utca 7. Telefon: Automata 809-30 széria 
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Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VIII., Óriásu. 15. Telefon: J. 303-45. Alapítva 1903 

Automobil- "IKARUS" Repülőgép-

hűtők Hűtő- és Fémáru hűtők 

I ! Benzin tartány ok Részvénytársaság Benzin1artányok j j 

Javítások V'-> Országbíró-u. 2G\b javítások 
Telefon: L. 978-93 

A világrekorder és sokszoros TT-győztes 

NORTON 
az angol kvalitás motorkerékpár 

ROYAL-ENFIELD 
k 

a l e g j o b b amerikai solo- és oldal-
kocsis motorkerékpár, a K 

SUPER-X. 
magyarországi v e z é r k é p v i s e l e t e : 

WOLLEMANN És TÁRSA 
H BUDAPEST, VL, Andrássy-út 67. K 

í 

1 

M E G É R K E Z T E K A F R A N C I A j 

1 DEGUIGAND J 
1 k i s k o c s i k . = 

gr 

HOTCHKISS ] 
= 

a francia elitmárka. | 

1 VELIE 1 
= a legjobb amerikai köz- j 
1 használati automobil. J 

1 
VEZÉRKÉPVISELET: 

1 SCHMALCZ JÓZSEF 1 
i BUDAPEST, VII., Dohány-utca 22. J 

il|| 

dugattyúgyűrűk,olajlehúzógyü-
ríík, zsirzócsapszegek minden 
kivitelben. — Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. — 

Nyersszelepek, zsírzóprések. — Nagy raktár! 
„Kér]« n árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

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

„ T E V E S 
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VULKÁN" GUMMIJAVlTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, RÓZSA-UTCA í>0. 

Magyarország legnagyobb autópneumatik-javító és regeneráló telepe. 
Állami és közüzemek állandó szállítója. 
V u l k á n c s a k B u d a p e s t e n ! 

A vidékeken gombamódra szaporodó „Vulkán" néven nyíló műhelyekhez semmi közünkI 

A kitartásnak, megbízhatóságnak 
és az anyagnak legnagyobb erő-
próbáján, az International Six Day 
Triálo'n ismét (1928 szept. 10-15) a 

BSA 
g y o ö t t. 

BSA 
nyerte a 350 köbcentiméteres gé-
pek között a gyárak számára ki-
írt teamdíjat büntetőpont nélkül. 
Csak 1 \ S i\ . - t vásárolunk ! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Schmalcz József 
Rnrlanpst VII í")nhánv-ntf.fl. 22 sz. 

2 AIIE1 
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 . 

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

Aréna-út sarok. — Telefon : J. 396 - 4 0 

R 

1 

F 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. 

Telefon: József 460-38 és József 428-40 
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ttsszes éííiyl^lmtalan A Z Ü Ü é f ö n y l ^ m t a l a n 
újítással. újítással. 

A „86"-nál központi olajozás. U C% Cí C\ Gumira ágyazott karosszéria. 
Hosszabb tengelytávok. X C / Z i Z / e s Hydraulikus lökhárítók. 

NA§H ~ 
DUPLA GyUJTASSAL 

a r a r s s a a K u r b á n a l f r e d és b a r n a f r i g y e s 

Három új typus: 
a „66" , „76" és „ 8 6 " 

A „76" és „86"-nál 
dupla gyújtás! 

Három'új typus: 
a „66" , „76" és „86 " 

A „ 7 6 " és „86"-nál 
dupla gyújtás! 
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Automobil-Motorsport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én ós 25-én 

Felelős szerkesztő : DEVAN ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő: DARDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Rózsa-u. 111. sz„ II. em. 

Telefon: Automata 136 - 64. Hivatalos orak: délelőtt 9—1-lg. 

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. 
Előfizetési dijak: 

Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 
Ausztriába : évi 35 sllllng 

Jugoszláviába: évi 300 dinár 
Csehszlovákiába: évi 160 cseh korona 

Románlába : évi 1200 lel 
A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltató. 

'i|||fl''l||||l''i||||lM|lll|l''NII|l"l||||lMIM 

Versenyeredmények 
Grand Prix de Boulogne 
Győztes: M. Campbell (Delage). 

A monzai versennyel egynapon lefutott Boulogne 
Grand Pr ix meglehetősen gyenge sportot hozott, bár ez-
úttal ismét egy kiváló francia vezető tűnt fel Gauthier 
személyében. A 12 körre (448.500 km.) menő versenyt 
a kitűnő angol Malcolm Campbell nyerte a mult év hí-
res versenykocsiján, a 1.5 literes Delage-on. Győzelme 
pillanatokig sem volt kétséges, bár a 6-ik körben Gauthier 
csak 44 másodperccel feküdt mögötte és a hetedik kör-
ben 40-re csökkent a különbség. Ekkor azonban Campbell 
megnyomta az akcelerátort és 17:51-es rekordkört futva, 
egyszerre lerázta ellenfelét, akit azután körről körre 
verve, végül 6 és fél perccel utasított a második helyre. 
Az 1100 kcm. kategóriát az Amilcar, a 750-est a Rovin 
nyerte. Részletes eredmény a következő: Távolság: 448.500 
km. 12 kör. Abszolút győztes : Malcolm Campbell (1.5 1. 
Delage) Pneu : Dunlop. Gyertya. Champion. 3 :50:34.8 . 
Átlagsebesség: 116.710 km. Egyúttal az 1500 kcm.-kate-
gória győztese.— 2000 kcm. : 1. Gauthier (Bugatt i ) Pneu-
Dunlop. 3 :57 :02 . Átlagsebesség: 115.800 k m . — 1100 kcm : 
1. Scaron (Ami l car ) . Pneu : Dunlop. 4 :10:01.8 . Sebesség: 
107.640 km. — 750 kcm. : 1. de Rovin (Rov in ) . Pneu : 
Dunlop. 4 :56 :06.4 . Sebesség: 90.890 km. Leggyorsabb 
kör : Campbell (Delage) 17:51. Sebesség: 125.840 km. 

A Grand Saconnex hegyi kilométer-
verseny. Genf 

Abszolút győztes: Franconi (Sunbeam). 
Szeptember 9-én futották a svájci szezon utolsó 

versenyét. A Grand Saconnex hegyiverseny távja 1 kilo-
méter 47 méter magasságkülönbözettel, ami — tekintettel 
arra, hogy 100 méterre csupán 4.7 méter — elenyésző. 
A nap legjobb idejét ezúttal motorkerékpárversenyző, a 
híres Franconi érte el gépén, pontosan 30 másodperc 
alatt futva be a távot 120 kilométeres sebességet érve el. 
A régi rekordot a genfi A l f t e r tartotta Zenith-en. A sport-
kocsi-kategóriákban Escher érte el a legjobb időt 2.3 li-
teres Bugatti Grand Sporton. Ideje 34.4 mp., ami 104.652 

km. átlagsebességnek felel meg. Ugyanitt egy kétüléses 
és Duval által vezetett amerikai Chrysler csak 46.6 má-
sodpercet tudott elérni, ami 77.420 km. átlagot ad ki. 
A részletek a következők: Motorkerékpárok. 175 kcm. : 
1. Sourdet (Monet-Goyon) 43.2 mp. Sebesség: 83.304 m. 
— 250 kcm. : 1. Divorne (Condor ) 41.8 mp. Sebesség: 
86.112 km. — 350 kcm. : 1. Wuillemin (Condor ) 35.6 mp. 
Sebesség: 101.124 km. — 500 kcm. : 1. Franconi (Sun-
beam) 30.00 mp. Sebesség: 120 km. A nap legjobb ideje. 
Űj útvonalrekord. — 750 kcm. : 1. Joliot (Nor ton ) 34.6 
mp. Sebesség: 104.076 km. — Túrakocsik. 1500 kcm. : 
1. Scheibler ( F I A T ) 54.4 mp. Sebesség: 66.168 km. — 
3000 kcm. : 1. holtversenyben Reschovsky és Finaz 
(Chrysler) 1:01.2 mp. Sebesség: 58.788 km. — 5000 
kcm. : 1. Ségard (Panhard) 45.8 mp. Sebesség: 78.588 
km. 2. Duval (Chrysler) 49.4 mp. Sebesség: 72.864 km. 
— Sportkocsik. 3000 kcm. : 1. Escher (Bugatt i ) 34.4 mp. 
Sebesség: 104.652 km. 2. Duval (Chrysler) 46.6 mp. 
Sebesség: 77.420 km. 

A IV. Salzberg hegyiverseny 
v. Stuck (Austro-Daimler) megverte Carraciolát. 

A szeptember 9-én lezajlott 3.5 kilométeres tá/vú 
negyedik Salzberg hegyiverseny nagy meglepetéssel vég-
ződött. Az abszolút győzelem a Mercedes-Benz-vezető 
Carraciola, a Daimler-vezető Stuck és a legjobb motor -
kerékpáros hegyi vezető, Edi Linser (Sunbeam) között 
feküdt. Győzött Hans v. Stuck (Austro-Daimler ) 3:24.4 
új útvonalrekord mellett. Linser ideje 3:33.1 volt. Mö-
götte végzett a híres DKW-vezető Gmelch 3:36.3 és az 
AJS-vezető Bussinger, a mult évi Arlberg-verseny győz-
tese. 3:43.2. Stuck átlagsebessége 76.725 km. volt." Az 
oldalkocsik legjobb idejét Ascheuer (Wanderer ) futotta 
4:05.4-es idejével. 

Concours d'Elégance Budapesten 
Rendezi az „úrvezető" 1928 október 7-én a MAC 

Margitszigeti Sporttelepén. 
Az „Ürvezető" 1928 október 7-én a M A C szentmargit-

szigeti sporttelepén automobilok számára Concours d'Élé-
gance-t rendez. A Concours délelőtt 9 órakor kezdődik, 
majd 10 órakor következik a felvonulás és a kocsik meg-
bírálása. Vele kapcsolatban autó-gymkana, divatrevű stb. 
f o g j á k a megjelenteket szórakoztatni. A kocsik négy osz-
tályban értékeltetnek: A) Sportkocsik. B) Nyitott túra-
kocsik. (Phaeton, Torpedo, Roadster) . C) Csukható kocsik 
(Cabriolet, Landaulet Al lwetter) . D) Csukott kocsik 
(Coupé, Limousine, Innenlenker, Faux Cabriolet) . Min-
den kategória két csoportból áll, aszerint, hogy a kerék-
távolság 3 méternél kisebb, vagy nagyobb. Az értékelés 
csoportonkint a következő szempontok szerint történik: 
1. Szépség és célszerűség. A vonalvezetés nemessége és 
a kényelem. 2. A vezető s utasok öltözéke s a vezető tar-
tása. 3. Az összbenyomás harmóniája és elegánciája. Az 
értékelést pártatlan, a szakmától teljesen független urak 
f o g j á k intézni. Mindenki köteles a felvonulás és értékelés 
után kocsiját egy óráig a Sporttelepen hagyni, hogy a 
közönség a kocsikat megszemlélhesse. Első nevezési nap : 
szeptember 30. Második nevezési nap: október 5. Neve-
zési d í j : kocsinként 50 pengő. Örömmel üdvözöljük lap-
társunkat a Concours d'Élégance megrendezése alkalmából 
és őszinte sikert kívánunk neki. Az automobil-szépség-
versenyek ma éppen olyan elmaradhatatlanok, mint a 
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Grand Prix-k és a hegyi versenyek. Emitt a motor, amott 
a kocsi szépsége bír döntő befolyással. Az elmúlt eszten-
dőkben Európa csaknem minden nagyobb városában és 
a nevezetes fürdőhelyeken voltak szépségversenyek, me-
lyek minden esetben hatalmas propagandát végeztek az 
automobilizmus érdekében. Felhívjuk olvasóinkat, hogy 
feltétlenül tekintsék meg a Concours d'Élégance-t. A ne-
vezéseket az „Úrvezető" szerkesztőségébe Budapest, IV., 
Semmelweiss-utca 17. kell juttatni. 

Uti impressziók 
Kis 1.5 literes Bugatti-túrakocsinkon, mely ezúttal 

a 46-ik ezer kilométerét kezdte meg, ezúttal a Semme-
ringet tűztük ki célul. Miután nem kevesebb, mint 9 ma-
gyar versenyző rándult fel az osztrák hegyiversenyre, 
illő volt, hogy a sajtó is képviseltesse magát. Ezúttal 
meglehetősen próbára tettük nemcsak kocsinkat, hanem 
magunkat is. Három nap, amiből kettő zuhogó esőben 
telik el, egy oldalfalak nélküli, amerikai tetős kocsin nem 
tartozik a legkellemesebb kirándulások közé. Dehát en-
nek már mi magunk vagyunk az okai. Mi a sportkocsit 
szeretjük és az autótúrákat is sportnak vesszük. Más 
ember a Pullmann-kocsit szereti és a csukott automobilt 
tartja a legideálisabbnak. Mi az automobiltúrisztikában 
is a sportot keressük. Az oldalról jövő eső gyönyöreit 
fokozta, hogy a sűrű cseppek miatt elől még a szélvédő 
ablakait is le kellett ereszteni, hogy szemünk szabad lá-
tása ne akadályoztassák, ami azután azt a kellemetlen 
konzekvenciát vonta maga után, hogy élőiről is kapván 
esőt, bőrig áztunk. Megállapítottuk, hogy a trenchcoat 
száraz időben kitűnő öltözék és talán a por ellen véd is, 
esőben azonban csak egy baja van, hogy tökéletesen 
átázik. Ennek eredménye azután az lett, hogy Szentgott-
hárdon kénytelenek voltunk bemenni a vasút melletti kis 
zugszállodába és tetőtől-talpig átöltözni. Közben szidtuk 
a sportkocsit és megállapítottuk, hogy az osztrák sógorok 
által kitalált sportkocsi-definíció: „Rassig. unbequem und 
unzuferlássig" nagyon találó. A csuromvizes állapot kü-
lönben kitűnő humort váltott ki és a fenti német mondás-
hoz a következő magyar meghatározások fűződtek, amik 
tökéletesen fedik a sportkocsi definícióját: „Magas for -
dulatszám, alacsony teljesítmény. Nagy kezdősebességek, 
kis átlagok". Mindezek dacára elhatároztuk, hogy mégsem 
vennénk csukott kocsit, mert eső csak ritkán van, ellenben 
a szép idő, meleg nap és a pompás levegő mindennél töb-
bet ér. 

* 

Miről lehetne írni legtöbbet? Azt hiszem, mindenek-
előtt az utakról. Magyarországon ma ez a legaktuálisabb 

téma. Adunk ismét egy gyöngyszemet abból a nyakék-
ből, ami szegény hazánkat az autótúrisztika szempontjá-
ból Balkánná süllyeszti. Az eset a következő: Mint tudjuk, 
hogy Székesfehérváron, aki Veszprém felé igyekszik, a 
Főtéren levő REX-benzinkútnál jobbra megy, a ki Sió-
fok, vagy a Balaton déli része felé, az balra. Mi Grácba 
igyekezvén, jobbfelé fordultunk. A Fő-tér és a veszprémi 
vám távolsága legalább 1.2 km. Kiérünk a veszprémi vám-
hoz, ahol elénk áll a vámos és a legtermészetesebb hangon 
közli velünk, hogy az út javítás miatt le van zárva és így 
egy nagy kerülőt kell tennünk. Vissza tehát a siófoki 
útra. Erre vonatkozó jelzésnek, kiírásnak sehol semmi 
nyoma. Ütunkat tehát Nádasladányon keresztül kellett 
folytatnunk és valahol Hajmáskér és Veszprém között ke-
rültünk ismét a főútra. Ez a tanyák és kis falvak között 
vezető megyei és dülőutakkal fűszerezett letérés, lehet, 
hogy száraz időben egészen tűrhető lovaskocsik számára, 
de autók részére meglehetősen nivótlan. Képzeljük el 
mindezt egy a Meteorológiai Intézet által légköri zavarok 
miatt nem jelzett országos eső idején. Néhol kerékagyig 
;ártunk a sárban, a kocsi a csúszós, néhol agyagos mély 
talajon kénye-kedve szerint táncolt és csak a legvehe-
mensebb kormányjátékkal tudtuk elérni, hogy az úttesten 
maradjunk. Hála pompás vadonatúj amerikai Goodrich-
pneujainknak, melyeknek hosszanti rovátkái pompásan 
tartják az utat, sikerült kocsinkat újra hiba nélkül a fő -
útra hozni. Nem tartozom a gyenge idegzetű és gyenge 
fizikumú emberek közé, de amikor kiértünk a főútra, 
teljesen kimerült állapotban, meg kellett állanom néhány 
percre, mert a folytonos küzdelem a keresztbeállás és az 
árokbacsúszás ellen, a szó szoros értelmében kimerített. 
Így fest az autótúrisztika Magyarországon az Úrnak 
1928-ik esztendejében. Útjelzésnek sehol semmi nyoma. 
Mi a saját oországunkban, ahol mindenki az anyanyel-
vünkön beszél, csak úgy tudtunk előrejutni, hogy leg-
alább is tizenötször kérdezősködtünk a helyes út után. 
Képzeljünk el most er-rv külföldi vad idegen kocsit, amit 
Hajmáskér előtt le kell téríteni a fővonalról, hogy f o g az 
Budapestre találni. Uraim, ez szégyen, még pedig nagyon 
nagy szégyen. 

* 

Jár nekünk egy hatalmas, bő tartalmú újság, a neve 
az, hogy „Vállalkozók Lapja". Ebben újabban dicshim-
nuszokat olvasunk a magyar útépítő vállalatok munkájá-
ról és egyben erős förmedvényeket a napi és szaksajtó 
ellen, amely végre ki merte kezdeni a magyar utakat. 
Azzal vádolják a magyar napi és szaksajtót, hogy fo -
galma sincs az útépítőszakmához, laikus, stb., csak 
kiabál, mert most ez a divat. Ezeket a Vállalkozók Lapja-
cikkeket olvasva, már magam is azt hittem, hogy a ma-
gyar utak kitűnőek, hogy a táti beton isteni készítmény, 

G O O D R I C H P N E U 
asz utalt Királya 

Szi lárd Béla 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefon: Teréz 253-34. 
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hogy a kispesti próbautak zseniális agyak szüleményei, 
hogy a mult évben készített hullámvasút a Hidegkúti 
úton direkt Párisból lett átültetve. Most azonban kinyílt 
a szemem. Isten segedelmével eljutottam az új, Wiener-
neustadt és Wien közötti, osztrák ASDAG által készített 
különféle bitumen- és aszfaltpróbautakra. Azok utak. Min-
den sovinizmusom dacára, bátran kijelentem, hogy azok-
hoz az utakhoz képest a táti beton a kezdő útépítésnek 
egy gyenge próbadarabja. Nézzék meg az urak a Semme-
ringről Wienbe vezető útvonalat, akkor szemük-szájuk el 
f og állani. Ott zökkenőmentes, tökéletesen sima, 8—10 
méter széles feketeszínű útburkolat van. Hogy miképpen 
állítják elő, nem tudom, ebben mi laikusok vagyunk, de 
bíz' jobbat viliágéletemben nem láttam, pedig jártam 
Németországban, Belgiumban, Olaszországban, Francia-
országban, Svájcban, egyszóval a művelt automobilista 
nyugaton. Ódákat lehetne írni a magyar útépítés teljes 
csődjéről, de őszintén szólva, már únjuk. Mit szólnak pél-
dául az illetékesek ahhoz, hogy a siófoki úton féléve le 
van zárva egy szakasz és emiatt kilométeres kerülőt kell 
tenni. Hinni merjük, hogy a helyzet nem lesz azonos a 
Martonvásár előtti 10 kilométeres szakasszal, ahol meg-
történt, hogy félév után megnyitották és akkor 10 nap 
múlva tönkrement. Hozassanak a vállalatok egy pár kül-
földi mérnököt, vagy hozasson maga az állam néhányat 
és ezekkel csináltassa meg a főutakat. Nem akarjuk sér-
teni a magyar útépítői kart, csak leszögezzük, hogy nem 
tudnak. Éppen úgy nem tudnak, mint a magyar atléták 
nem tudtak Amsterdamban. Ha valaki nem tud. az nem 
szégyen, csak ismerje be. Majd megtanulnak idővel. Kér-
jük azonban az illetékeseket, hogy az úgynevezett „gyüge-
adót" ne mi fizessük és ne az állam fizesse. Fizessék meg 
ők maguk. Ajánljuk a fenti sorokat a kereskedelmi mi-
niszter úr figyelmébe. 

* 

Az az oroszvári hármas határvizsgálat csak nem akar 
megszűnni. A mult évben maga a pénzügyminiszter úr is 
szemtanúja volt annak a vexatúrának, ami az automobi-
listát éri, ha befut a magyar területre. Először 5 percig 
az első bódénál, azután 10 percig a rendőrségnél, azután 
ismét egy jóidéig a kastélyban a pénzügyőröknél, hát ez 
egy kicsit sok. Ezt az osztrák sógor 3—4 perc alatt ké-
nyelmesen elvégzi. Megkérdeztük, hogy mi lesz az egyesí-
téssel, mire megtudtuk, hogy már jártak az urak a hatá-
ron és csináltak méréseket egy nagyobb bódé helyére, de 
az már többször is volt és így teljesen bizonytalan, hogy 
lesz-e belőle valami. Mindenesetre a nyár elmúlt, egy év 
ismét elmúlt és a helyzet maradt a régi. Ez a tipikus 
magvar adminisztráció. És így neveljük Magyarországon 
az idegenforgalmat. Ha a határtól pompás út fogadná a 
külföldit Budapest felé. annak híre menne és a nyugatiak 
sokan felkeresnék Budapestet. Sírt a lelkünk, amikor 
beléptünk a határon és egy 15 méter hosszú, az egész 
utat szélességben belepő nagy víztócsa fogadott. Lukas, 
gödrös utak, sár, bukkanok. Ez a magyar fővonal, ami 
tulajdonképpen a Nyugatot Magyarország fővárosával, 
Budapesttel összeköti. Bár az útvonalon 4 hengerrel ta-
lálkoztunk és 10—15 kilométeres makadámszak^szok már 
egészen jó állapotban vannak, az út nagy része ma is 
rossz, sőt nagvon rossz. Eeyes falvakon kriminális utak 
vezetnek át. melyek esős időben kettőzötten éreztetik rossz 
voltukat. Ehhez iárul még a jelzések tökéletes hiánya, 
ami azután ráteszi bélyegét a magyar automobilizmusra. 

HASZNÁLT AUTÓT 
CSAK EGY HELYEN VEHET 

GARANCIA MELLETT 

YYY 
CSERMELY KÁROLYNÁL 

BUDAPEST, VII., DOHÁNY-U. ÉS SIP-U. SAROK. 
Állandóan 80—100 használt kocsi raktáron. 
Tekintse meg őket. Nincs vételkényszer. 

Mitől íügg az automobil 
úttartási képessége? 

i. — 
Jó vezethetőség alatt elsősorban a motortól független 

azon tényezőket értjük, melyek a kocsinak az útvonal adta 
minden körülmények melletti jó úttartását biztosítják. A 
jól vezethető automobilnak minden sebességnél jól és bizto-
san kell az úttesten feküdnie, hirtelen fékezésnél a menet-
irányban kell maradnia, éles kanyaroknál és erős kormány-
bevágásnál nem szabad farolnia, (természetesen észszerű 
•tempót véve alapul) és végül könnyen kormányozhatónak 
kell lennie. Első pillantásra azt kell hinnünk, hogy egy kocsi 
vezetési képességeit elsősorban érzési tényezők állapítják 
meg, melyek a vezetőben kezdettől fogva a biztonság érzetét 
keltik. A gyakorlatban azonban ez egyáltalában nem mindig 
van így. Bizonyos, hogy egy kocsi jó tulajdonságait érzék 
útján is meg lehet állapítani, de a vezető érzéke sokszor csa-
lódik. Fennáll ez különösen az úttartás bírálatánál olyan 
kocsiknál, melyek speciális rugózással, pl. keresztrugózással 
bírnak. A gyakorlatban ma már igen sok kiváló keresztrugó-
zás-megoldást találunk, melyek a kocsinak kitűnő képessége-
ket kölcsönözve, a gyakorlatban tökéletesen ibeváltak, noha 
ezen képességek csakis az érzékre hallgatva nem állapítha-
tók meg. Oka ennek, hogy a pl. 'keresztrugózásnál a kocsitest 
oldaldőlése, legalább kezdetben a jelenség szokatlan, éppen 
nem járul hozzá a biztonság érzetének felkeltéséhez. Ez az, 
amiért nem szabad csakis az érzékre hallgatva egy kocsi ér-
tékét megállapítani. ítélni csak azután lehet, miután minden 
egyes szerkesztési részletet gondosan szemügyre vettünk. 

II. 
Mitől függ elsősorban egy automobil jó úttartási képes-

sége? Itt két nagy kérdéskomplexumot kell egymástól szi-
gorúan elválasztanunk. Mindenekelőtt a konstruktív feltéte-
leket kell megállapítanunk, mely után az üzemkérdések vizs-
gálata következik. Ezek szerint tehát 1. konstruktív feltéte-
lekkel és 2. üzemi feltételekkel kell számolnunk. Szerkesztési 
szempontból mindenekelőtt a kocsi súlyelosztása játszik je-
lentékeny szerepet, különös fontossága van azonban a súly-
pont elhelyezésének is. A következőkben először a helyes tö-
megelosztás konstruktív megoldását fogjuk megvizsgálni. 

ni. 
Jó súlyelosztást egy test csak akkor képes felmutatni, 

ha a tömegek egy bizonyos tengelyhez szimmetrikusan nyer-
nek elhelyezést. Mi tehát a szimmetria tengely egy automo-

JlulóruGászat Wesszely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőrőndők. | Buöapcat.lV. Kerillel, Vád-utca 
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„ M I D O R " 
üzleti szállító automobil, 
hűtője nem fagy be, 
csapágya nem olvad ki, 
télen fűtött helyiségre nincs szüksége, 
kezelése könnyű, fenntartása olcsó! 

MISURA JÁRMŰGYÁR 
VIII., Thék Endre-utca 8. sz. 
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K A R O S S Z É R I A Ü Z E M 
D u c o - fényezés 

Téli nagy átalakítások. 
Generális karosszéria javí-
tások, nyitott kocsik átala-
kítása a hideg időszakra 
olcsón és tökéletesen! 

G1RICZ É S G Y I K O S 
BUDAPEST, V., ZÁPOLYA UCCA 23-25. 

T e l e f o n : L ipót 9 0 2 - 8 3 . 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

GYŐR 
T e l e i o n o k : 201, 202, a/J RÁBA 

BUDAPEST 
V., D e á k K e r e n o - n . l1-
Tel : T. 243-00, L. 979-4 

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

Teherautók 
Autóbuszok 
4 m a g y a r utaknak leg-
j o b b a n megte le l ő autó 

Szol id kivitel, g a z d a s á g o s Üzem, e l f inyös árak és (altételek. 
Ajánlati (e lh ívások c é g ü n k h ö z d m z e n d ö k . Képvise le tünk n incsen . 

Speciál- és 
Pótkocsik 
\ m a g y a r utaknak leg-
j o b b a n megtele l i ! autú 

L e g j o b b a m e r i k a i p n e u a 

FISK 
Próbálja ki! Sohasem 
fogja megbánni. Tartós! 

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

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

bilnál? Semmi egyéb, mint, a hossztengely, amely a kocsit 
két egyenlő félrészre osztja, és körülbelül a motorfőtengely 
és kardántengely vonalában fekszik. ELmételileg a jobb és 
baloldal tömegeinek egyenlőknek kellene lenniök. Gyakorla-
tilag ez a kívánalom nem teljesíthető. Már egy automobil 
alvázának árnyképe (vázlata) is mutatja, hogy több és pe-
dig sokszor jelentékeny súlyú alkatrész egyenesen assziimmet-
rikusan fekszik. Maga a motorblokk asszimmetrikus épít-
mény. A sok mellékgépezet, mint porlasztó, gyujtókészülék 
stb. csak egy-egy példányban vannak jelen és ilymódon csak 
nehezen kiegyenlíthető egyoldalú tömegeket képviselnek. 
Ugyanaz vonatkozik a kormányműre és esetleg a sebesség-
váltóműre. A kormányzott kerekek (első kerekek) sem min-
dig egyenlő súlyúak, tekintve, hogy nem mindegyik kerék-
nél működik közvetlen a kormányzás. Ebből következik, hogy 
jóformán minden kocsi egyoldalon valamivel jobban megter-
helt. A szerencsés konstrukció tehát arra törekszik, hogy a 
súlykiegyenlítődés, illetve a súlyszimmetria legalább meg-
közelítően megvalósuljon. 

IV. 
A súlypont azonban nemcsak a kocsi hossztengelyében le-

gyen, hanem lehetőleg mélyen feküdjék. Mennél mélyebben 
fekszik a súlypont, annál stabilabban fekszik a kocsi az úton. 
Mindazonáltal éppen itt tornyosulnak a konstruktőrök elé a 
legnagyobb akadályok. A mély súlypont elérése a mélyített 
alvázak építését teszi szükségessé, melyek magukban véve 
előnyösek is és a kocsinak külső szempontból könnyed meg-
jelenést kölcsönöznek, de ezzel szemben megvan az a nagy 
hátrányuk, hogy igen csekély a talajtól való távolságuk. Saj-
nos még soká nem tartunk a kimondott automobilutak ideális 
állapotánál, sőt gyakran olyan utakon kell áthajtanunk, me-
lyek valósággal egy tereppróba feladatát róják kocsinkra. 
Azonkívül week-end kirándulásoknál előszeretettel keresünk 
fel olyan helyeket, melyek eldugottan fekszenek és sokszor 
csupán dülőutak igénybevételével közelíthetők meg. Ilyen uta-
kon azután nem élvezet az alacsonyailvázú kocsi, ímert igen 
könnyen megesik, hogy egyes mélyenfekvő részek, mint pl. a 
karter alsó része vagy a differenciál, súrolják az út felületét. 
A jó konstruktőr feladata tehát olyan alvázak készítése, me-
lyek mély fekvésük ellenére megengedik a rossz utakon való 
közlekedést. 

V. 
A súlyelosztás az egyes alkatrészekben is a lehető leg-

tökéletesebben kell, hogy érvényre jusson. Vonatkozik ez 
különösen a kerekekre. Minden egyes keréknek minden hely-
zetben egyensúlyban kell lennie. Ez nem jelent kevesebbet, 
minthogy a keréktengely pontosan az abroncs mértani közép-
pontjában foglaljon helyet és, hogy mindazon súlyok, melyek 
e körül a tengely körül csoportosítva vamnák, egyenlőek legye-
nek. Természetesen a kereket mindig szeretetlenül kell meg-
figyelni, vagyis pillanatnyilag pneumatik nélkül. A kifogás-
talan súlyelosztás ismertetőjele, hogy a kerék minden hely-
zetben megáll, tehát egy bizonyos nyugalmi helyzetéből nem 
fordul el egy másikba. A kerék súlyelosztására a szerkesz-
tőknek tehát különös gondot kell fordítaniok. A gummiab-
roncs felszerelésénél mindenesetre kissé megzavarja az 
egyensúlyi helyzetet a tömlő szelepe. Mindazonáltal lehet a 
kereket már úgy megszerkeszteni, hogy a szelep súlya kez-
dettől fogva kiegyensúlyozott és a kerék az abroncsolással 
egyetemben egyensúlyi helyzetben van. Elegendő ehhez, két 
a keréken elhelyezett kiegyenlítő tömeg, melyek a szeleptől 
120 foknyi távolságban foglalnak helyet. 

VI. 
A jó úttartást, nevezetesen egyenes, de rossz úton, ter-

mészetesen nagyban befolyásolja a kocsi rugózása. Mennél 
függetlenebbül rugóznak az egyes kerekek az alváztól, an-
nál előnyösetíb desz a 'kocsiúton való fekvése. Miután a kocsi 
alváza és ezáltal a kocsitest az út egyenetlenségeit nem érzi, 
állandóan egy síkban marad. A normális klasszikus rugózás-
nál, melynél a rugók merev csuklózással erősíttetnek az al-
vázhoz, ez nem érhető el, hanem csak a lengőtengelyek 
(Söhwingachse) által, (melyeket azoniban ma imég csaik igen 
kisszámú gyár alkalmaz kocsijainál. A lengőtengelyes megol-
dásnál az egyes kerekek tökéletesen külön rugózhatnak, sőt 
egy tengely egészen ferde helyzetet foglalhat el, anélkül, 
hogy ezért az alváz, illetve a kocsi a helyes, vízszintes hely-
zetből kilendülne. 
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1928. évben eddig a Magyarországon rendezett 
összes klasszikus versenyeket 
CAS TROL-o la j ja l nyerték ! 

Wakefield 
Castrol Motor Oil 

ww^ 

Kocsija élettartamát évekkel hosszabbítja meg 

Használjon maga is CASTROL-t! 

Mindenütt kapható! 
• 

Ismét világsikerek! 
Az Angol Automobil Tourist Trophy I. és 2-ik 
helyezettje, az Osztrák Motorkerékpár Grand 
Prix 250, 350, 500 kcm. kategóriájának győz-
tesei és az Arpajoni Ki lométer Rekordnap 
valamennyi világrekordere 

nflszwfltjow „AKerr£La 

•t használt! 
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Elfelejti az üzemzavart, ha 

MEW-lMP£RlJi£'Í vásárol! 
Tökéletes megbízhatóság! Vezérképviselet. 

I X . , R ú d a y - u t c a 12 (Kálvin tér mellett) 

VII. 
A kormány konstrukciója sem befolyásmentes a kocsi-

úton való fekvését illetőleg. Itt egy jelenség játszik közre, 
melynek teljes egészében talán még nem szenteltek elegendő 
figyelmet és ez a kormányzott kerekek vibrálása. Ez a rez-
gés, különösen erős mértékben zavarja a kocsi kormányoz-
hatóságát, emellett azonban a kocsi úttartására is befolyás-
sal van, mert hiszen az girbe-görbe menetirányt fog követni. 
Teljesen megszüntetni ezt a jelenséget csak úgy lehet, ha a 
rezgések fázisát egymástól lehetőleg különbözőnek igyeke-
zünk megválasztani és a kerekek lengését, valamint a lengé-
sek periódusát megzavarjuk. Ehihez azonban a kormányzott ke-
rekek külön-külön való kormányzása szükséges és ez ma még 
csak kísérleti kocsikon nyert megoldást s bizonyára csupán 
évek múlva fog megvalósulni, valószínűleg egy a kormány-
mechanizmussal kapcsolatos servo módszer segítségével. 

VIII. 
A konistriiktőr azonban nem vállalhatja a teljes felelős-

séget a kocsi jó vezethetőségéért, hanem annak nagy részét 
a kocsi tulajdonosára kell, hogy hárítsa. Eljutunk tehát az 
üzem feltételeihez. A kerekek, jobban mondva a pneumatikok 
a talajon gurulnak. Miután a jó súlyelosztás és az egyensúlyi 
helyzet mindig főfeltételként szerepelnek, a pneumatikoknál 
is törekedni kell ezek elérésére. Ez nem jelent kevesebbet, 
mint hogy a kocsinak mind a négy kereke egyformán hordva a 
súlyt, guruljon az úttesten. Minden keréken, illetve gummiab-
roncson fekszik a kocsi összsúlyának egy része, úgy hogy eset-
leges kisebb, az ideális szimmetria elleni súlyeltolódások az 
abroncsok útján kiküszöbölhetők. Vizsgáljuk meg az egyen-
súlyi helyzetet a gummiabroncsoknál. 

IX. 
Mennél lágyabb eigy pneumatik, anniál nagyabba felfekvő 

felülete a talajon és aninál nagyobb az adíhézió. Az abroncsnak 
erősebb tapadása a talajhoz azonban egyszersmind nagyobb 
fékhatást is jelent. A kerékabroncsokban mutatkozó egyenlőt-
len nyomásnak a következménye, tehát a kocsinak az egye-
nesből való eltérési tendenciája lesz. Mindig arra az oldalra 
fog húzni, amelyiken az alacsonyabb nyomású abroncs van. 
Ez különösen akkor lesz észrevehető, ha a kormányzott kere-
keknél van nyomáskülönbség az abroncsokban, mert ez rend-
kívüli mértékben hat a kormányzásra. De nemcsak a nyomás-
különbség van befolyással: a kocsi úttartási képességére, ha-
nem a köpenyek állapota, így különösen a futófelület profiljá-
nak magassága is. Ezért nem helyes a közös tengelyű kere-

kekre sem másfajta profilú, sem pedig különböző állapotú 
köpenyeket szerelni. Egy némileg megkopott és egy teljesen 
új köpeny semmiesetre sem tartoznak közös tengelyre, mert 
köfwetkeziménylképen különböző tailajfelfekvések jönnének létre. 
A köpenyek állapotától függ természetesen a kocsi magatar-
tása fékezésnél is, tekintve, hogy éppen ebben a pillanatban 
a kerekeknek a talajtapadása és a kocsi súlyának az egyes ke-
rekekre való nehezedése különös fontossággal bír. Emellett 
természetesen arra is kell ügyelnie a kocsi tulajdonosának, 
hogy a fékek helyesen légynek beállítva, mert az egyes kere-
kek fékeinek egyenlőtlen hatása súlyos következményekkel 
járhat. 

X. 
Egy jármű könnyű kormányozhatósága szintén igen fon-

tos követelmény, noha ezen követelmény teljesítése nem is 
olyan könnyű. Mit jelent egyáltalában az, hogy könnyű kormá-
nyozhatóság? Elsősorban azt, hogy a kocsi jelentékeny erőfe-
szítés nélkül kormányozható. A vezető által kifejtendő erő 
mértéke elsősorban a kormányműben lévő csigaorsó meneté-
nek meredekségétől függ. Mennél laposabb a csavarmenet, an-
nál kevesebb erő szükséges a kormányzáshoz. A végleges meg-
oldást azonban nem lehet úgy elérni, hogy egyszerűen igen 
lapos menetű csigaorsót készítünk, mert hiszen fontos a ke-
rekek befordítása is. Ha nagyon lapos a menet, akkor több 
kormányfordulatot kell tennünk, míg a kerekek teljesen be-
fordulnak. A csiga menetének meredeksége esetén több erő 
szüséges a kormány elfordításához, de viszont kevesebbet kell 
a kormányon forgatni. Tehát ebben az irányban is a helyes 
középút a helyes megoldás. 

XI. 
A konstruktőr a fentiek szerint elsősorban a .megfelelő 

súlyelosztásra, mély súlypontelehelyezésre, a kerekek kiegyen-
súlyozására, az alváztól lehetőleg független rugózásra, a fékek 
könnyű utánállíthatóságára és jó kormányműre kell, hogy te-
kintettel legyen. Ezzel szemben a gépkocsi tulajdonosának kö-
telessége többek között, hogy ügyeljen a gummiabroncsok 
állapotára, a tömlők nyomására és a fékek utánállítására. 
Emellett nem szabad elfelejtenie — mellesleg megjegyezve — 
hogy már az ő súlya is elegendő ahhoz, hogy pl. egyoldalú 
megterhelés esetén a kocsi egyensúlyi helyzetét megbontsa 
és hogy ez a vezetésben is érvényre jut. Ez nem azt jelenti, 
hogyha egyedül vezetünk mindjárt egy ólomcsomagot helyez-
zünk el a szomszédos ülésre, de felvilágosíthat bennünket arra 
vonatkozólag, hogy kisebb, a menetiránytól való eltérési 
kísérletek visszavezethetők a kocsi hossztengelyének asszim-
metrikus megterhelésére. 

Vezérképviselet: APART AUTOMOBIL R.-T. P 
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Európa 1929. évi nagy díja 
Az esztendő leggrandiózusabb versenye — A világ legnagyobb autóbalesete — Materassi 

Európabajnok: Louis Chiron (Bugatti) 
(Delmár Waltér levele Monzából) 

halála — 

ígéretemhez hűen, bár az, írás a pompás időben 
nagyon nehezemre esik, küldöm az 1928. évi Gran Pre-
ínio d'Europa lefolyását. Miután a kitűnően előké-
szített versenyre Itália minden részéből feljöttek 
Milánóba az érdeklődők, már Comoban értesültem, 
hogy Milánóban és Monzában egy talpalatnyi hely 
sincs a hotelekben és legjobban tesszük, ha Como-
ban maradunk és reggel megyünk be egyenesen 
Monzába a versenyre. Így is történt. Kis alacsony 
Type XII. Steyr sportkocsimmal már kilenc óra 
előtt a monzai királyi park bejárata előtt állottunk. 
Bár jegyeinket, amit az olaszok sürgönye alapján 
Milánóban kellett volna átvennünk, nélkülöztük, a 
sürgöny és az „Automobil-Motorsport" igazolványa 
alapján az,onnal bevezettek és a céllal szemben lévő 
Stampa-tribünön kaptunk kitűnő helyet. Már fél 
tízkor ezrek ós ezrek sürögtek-forogtak a tribünö-
kön, valamint a tribünök előtti sétányon. A nézők tűi-
nyomó része azonban a nagykiterjedésű park szebb-
nél szebb pontjain helyezkedett el a nevezetesebb 
kanyarok körül. A hangulat meglehetősen izgatott 
volt, ami a maximumra fokozódott, amikor sorba ki-
tolták a pompás versenykocsikat és egyesek egy-két 
szédületes próbakörrel vezették le a start előtti szo-
kásos versenylázukat, Chiron, a nagy favorit, tel-
jes egészében kék színben jelent meg. Kék volt a Bu-
gattija, kék volt a bukósisakja, a ruhája és ráadásul 
még egy hatalmas kék sált tekert nyaka köré. Nagy-
szerűen néztek ki a ferde hűtős Talbot-kocsik és igen 
jó benyomást keltettek az új 1.7 literes Maseratik. 
Az Ascari—Campari—Sivocci triász által naggyá 
tett híres kétliteres Alfa-Romeo kormányánál ezút-
tal a kitűnő motociklista Varzi A chilié jelent meg, 
míg Giuseppe Campari csak mint tartalék szerepelt. 
Hogy ennek mi volt az oka, azt nem sikerült meg-
tudni. A közönség soraiban, eltekintve a hatóságok 
fejeit és egyéb notabilitásokat, megjelent a Nobile-
expedició két Milánóban lakó tagja: Viglieri és 
Troiani, akik a start pillanatáig az érdeklődés kö-
zéppontjában állottak. 

Az, időjárás pompás volt. A nap melegen sütött, 
de a levegő mégsem volt túlmeleg ós a motorok szá-
mára a lehető legjobb légköri viszonyok uralkodtak. 
Williams, Chiron ós Probst Bugattijának megjele-
nésekor az angol, francia, majd a svájci himnuszt 
játszotta a zene, egyébként a üiovenezza hangjai 
voltk túlsúlyban. Határozottan emelkedett hangu-
latban állott fel a 22 kocsi a starthoz. Négy Mase-
rati (Borzacchini, Maggi gróf, Alfieri Maserati és 
Piccolo), 1 Delage (Aymini), 5 Talbot, köztük 2 más-
félliteres és három 2 literes (Materassi, gróf Brilli-
Peri, Brivio, Arcangeli és Comotti), egy Alfa-Romeo 
(Varzi Achille) és nem kevesebb, mint 11 Bugatti ál-
lott fel a starthoz. A Bugattikat az angol Williams, 
a svájci Probst, a francia Chiron, Drouet, Blacque-
Belair, d'Ahetze és Bouriat, valamint az olasz Nuvo-
lari, Foresti, Nenzioni és Tonini vezették. A paripá-
kat kilenc sorban állították fel kettesével és hár-
masával egymás mögött. 

A start pompásan sikerült. Valamennyi kocsi 
azonnal megindult. Rögtön az angol Williams állt 
az élre Bugattijával, szorosan követve Varzitól. Fél 
kör után, amikor a versenyzők a belső körön meg-
jelentek, Williams volt az élen. Mögötte 50 méter-
rel Nuvolari, további 50 méterrel Materassi, majd 
alig 10—15 méteres különbséggel Varzi és Bor-
zacchini. A többiek 100 méterrel hátrább. Az első 
kört Williams 3:38.6 pompás idő alatt abszolválja, 
ami 164.533 km. kolosszális átlagnak felel meg. Mö-
götte Nuvolari, Borzacchini, Materassi, Varzi, Brilli-
Peri, Chiron, Foresti, Comotti, Maggi a sorrend. A 
második körben Materassi egy pillanatra megáll a 
boxoknál és egyik kerekét kicseréli, ezáltal a nyol-
cadik helyre esik vissza. A negyedik körben Wil-
liams 3:37.6-os idővel a nap legjobb körét futja, ami 
165.441 kilométeres sebességnek felel meg és alig 
marad el Ascarinak 1924-ben felállított 3:34.6 rekord-
jától, ami a mai napig is a legjobb teljesítmény a 
monzai 10 kilométeres körön. Williamst azonban el-
hagyja a szerencse, az ötödik körben megáll a boxok-

Budapest, VI., Andrássy-út 37. Te le fon: T. 289—44. 
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nál és rövid tanácskozás után újra megindul, de a 
7-ik körben végleg feladja a versenyt. A Bugattit 
kitolják a pályáról. Ezalatt a küzdelem tovább fo-
lyik. 50 kilométernél (5 kör): 

Átlagsebesség: 144.468 km. 
1. Nuvolari Tazio (Bugatti) 20:21.4 
2. Varzi Achille (Alfa-Romeo) 20:24.8 
3. Brilli-Peri (Talbot) 20:25.0 
4. Borzacchini (Maserati) 20:35.2 
5. Louis Chiron (Bugatti) 20:42.8 

A hetedik körben Brilli-Peri megy az élre, Bor-
zacchini visszaesik és Chiron a negyedik helyre 
küzdi fe>l magát. 10 kilométernél: 

Átlagsebesség: 154.008 km. 
1. Brilli-Peri (Talbot) 38.57.0 
2. Nuvolari (Bugatt) 38:57.4 
3. Varzi (Alfa-Romeo) 39:03.0 
4. Chiron (Bugatti) 39:03.6 
5. Arcangeli (Talbot) 39:20.8 
6. Borzacchini (Maserati) 39:46.0 
7. Materassi (Talbot) 40:25.0 
8. Maggi (Maserati) 40:34.6 
9. Maserati (Maserati) 40:35.8 

10. Drouet (Bugatti) 41:23.4 
11. Foresti (Bugatti) 42:32.6 
12. Bouriat (Bugatti) 42:40.6 
13. Blacque-Belair (Bugatti) 43:02.2 
14. Tonini (Bugatti) 43:21.2 
15. A ymini (Delage) 43:33.4 
16. Brivio (Talbot) 43:50.0 
17. Probst (Bugatti) 45:03.0 
18. Comotti (Talbot) 50:18 0 
19. DAhetee (Bugatti) 57:26.4 
Williams (Bugatti), Piccolo (Maserati) és Nen-

zioni (Bugatti) feladták. 
A 11—12. körben Brilli-Peri feltűnően lassul. 

Köreinek ideje 3:40 és 3:43. Rövid időre Nuvolari, 
majd Varzi megy az élre, a mindinkább felzárkózó 
Chiron előtt. A 13-ik körben Arcangeli Talbot-jával 
3:37.2es kört fut és ezzel az olaszok szerint a verseny 
leggyorsabb körét abszolválja. Ezt azonban érthe-
tetlen okokból a külföldi lapok nem akceptálták. 
Valószínűleg azért, mert csak később számították ki, 
nem lévén vezető pozícióban. A 150 km. (15 kör) le-
futása után a versenyzők állása a következő: 

Átlagsebesség: 156.675 km. 
1. Varzi Achille (Alfa-Romeo) 57:26.6 
2. Chiron (Bugatti) 57:30.2 
3. Nuvolari Tazio (Bugatti) 57:34.2 
4. Arcangeli Luigi (Talbot) 57:37.2 
5. Materassi Emilio (Talbot) 58:49.0 

Brilli-Peri a 13-ik helyre esett vissza. Ideje 
1:04:34.6. A 17ik körben következik be a nagy ka-
tasztrófa, melyhez hasonló eddig automobilsebes-
ségi versenyen nem volt. Miután éppen egy érdekes 
párharc volt kilátásban, mindannyian feszülten 
figyeltük a pályát. Már messziről lehetett látni, 
hogy a 18-as Materassi méterről-méterre hozza be a 
lekörözött Forestit. Materassi gyors Talbotjával 
közvetlenül a tribünök előtt akarta előzni Foresti 
Bugattiját, amikor ágy látszik túlközel ment hozzá. 
Hogy az ominózus érintése a kerekeknek megtör-
tént-e vagy nem, amit sokan a baj okául tekintenek, 
nem biztos, tény azonban az, hogy Materassi látván 
kocsijának veszedelmes közelségét a Bugattihoz, 
hirtelen javítani akart a helyzeten. Tekintettel arra, 
hogy Materassi kocsijának sebessége feltétlenül 
meghaladta a 185—190 kilométert és az ilyen sebes-
ségben a kormányon végzett minimális rántás is 
döntő befolyással lehet az irányváltozásra, nézetem 
szerint a hirtelen korrekció okozta a katasztrófát. A 
kocsi elvesztette egyensúlyát, kezdett ide-oda tán-
colni, majd körülbelül 50 métert csúszott előre a bal-
oldal felé, átugrotta a pályát, a nézőtértől elválasztó 
két méter mély árkot és nekivágódott az árok túlsó 
falának, súrolván az árokparton sétáló és a versenyt 
figyelő közönséget. Közben Materassit az árokpart-
nak vágódás pillanatában a hirtelen ütődés kidobta 
a kocsiból. A kitűnő vezető függőlegesen repült 
vagy 10 métert, majd visszaesett a közönség közé. 
Pillanatokig semmit sem lehetett látni az óriási por-
felhőtől és csak, amikor a por és füst eloszlott, tűnt 
ki, milyen rombolást végzett a közel 200 kilométeres 
sebességben a közönség közé szaladt versenykocsi. 
A Talbot, mely közben háromszor átfordult farával 
az árokban, elejével a tribünök felé feküdt, minden 
külső sérülés nélkül. Még a pneumatikok is érin-
tetlenek voltak. Az első pillanatra a látvány rette-
netes volt. Jajveszékelést alig lehetett hallani. A ha-
lál pillanatok alatt végzett az emberekkel. Ilyen 
balesetre senki sem számított és a mentők kivétel 
nélkül a pálya veszedelmesebb pontjain állottak ké-

a vllAg l e g e s l e g j o b b túramotorkerékpárja. Solo és sidecar-típusok 2 - 3 és 4 üléses kisautó. O r v o s o k , ü g y v é d e k , k e r e R k e d f i k 
állandó nagy raktára. kedvenc k i s k o c s i j a . 

VEZÉRKÉPVISELET, ROTHOLCZ FRIGYES B U D A P E S T , 
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szenlétben. Csak két hordágy volt kéznél, úgy hogy 
azután ajtókat emeltek ki a tribün alatti helyiségek-
ből és azokon szállították el a felismerhetetlenségig 
összeroncsolt embereket. Materassin kívül, aki szin-
tén azonnal meghalt, még 17 holttestet vittek el, de 
a több mint 20 súlyosan és könnyen sebesültből a 
monzai és milánói kórházakban másnapon még öten 
szenvedtek ki. Azonnal betiltották a fotografálást, 
azonnal lezárták a telefon- és távíróhivatalt. Mind-
ennek dacára a versenyt nem függesztették fel és 
csupán, a még versenyhen lévő Talbot-vezetők, 
Brilli-Peri, Arcangeli, Brivio és Comotti adták fel 
a versenyt a gyász jeléül. 

A 16-ik körben Aymini (Delage) vízpumpadefekt 
miatt kénytelen feladni a versenyt. Chiron roppant 
egyenletesen, de állandóan gyorsabb köröket futva, 
a 18-ik körben előzi Varzit és fokozatosan elhúz tőle. 
Chiron 20 körének (200 km.) átlagsebessége már túl-
haladja, a 158 kilométert és jobb mint Ascarinak 
1924-ben elért részideje. A 20-ik körben már csak 
tizenketten vannak versenylón. Hiányzik az öt Tal-
bot-vezető, Aymini (Delage), Williams (Bugatti), 
Nenzioni (Bugatti), Piccolo (Maserati) és Tonini 
(Bugatti). 20. kör (200 km.): 

Átlagsebesség: 158.033 km. 
1. Chiron (Bugatti) 1:15:56 
2. Varzi (Alfa Romeo 1:15:58.8 
3. Nuvolari (Bugatti) 1:16:42.4 
4. Borzacchini (Maserati) 1:19:26.6 
5. Drouet (Bugatti) 1:19:52.0 
6. Alf. Maserati (Maserati) 1:22:06 
7. Bouriat (Bugatti) 1:23:05.4 
8. Aymo Maggi (Maserati) 1:23:12.0 
9. Blacque-Belair (Bugatti) 1:23:19. 

10. Foresti (Bugatti) 1:23:39 
11. Probst (Bugatti) 1:42:37 
12. DAhetze (Bugatti) 1:53:36 

.illllylIlliuilllli.illllíJlllluIM 
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Ismeri Ön hazáját ? 
Ugy-e nem ! Megismerheti 

M É H A Y -

Kiírják a táblára, hogy Tonini (Bugatti) olaj-
pumpadefekt miatt feladta. A helyzet válto-
zatlan. 25 körnél Chiron változatlanul vezet. Elő-
nye Varzi előtt 9 másodperc, míg Nuvolari már 
csaknem két perccel fekszik mögötte. Chiron ideje 
250 kilométerre 1:34:20. Átlagsebessége az állan-
dóan gyorsuló körök folytán már 159.010 km. Bor-
zacchini és Drouet tartják negyedik, illetve ötödik 
helyüket. Blacque-Belair (Bugatti) feladja és esze-
rint már csak 11 kocsi van versenyben. A 26-ik 
körben Borzacchini (Maserati) közvetlenül a tribü-
nök előtt két kerekén defektet kap. Pillanatokra 
elveszti uralmát a kocsi felett, nekifut a boy oknak 
és körülbelül 25 méteren kiszakítja a palánkot. En-
nek dacára emberéletben nem esik kár, bár Maggi 
gróf, aki pár méterre futott Borzacchini mögött, 
hajszál híján beléfutott. Közben Chiron is, Varzi is 
megállanak a boxoknál gyertyadefekt miatt. Chiron 
egy, Varzi két percet veszít. Nüvolari 3 percig áll 
a boxoknál. Közben sorra állanak meg üzemanyag-
felvétel miatt. Mindannyian pokoli gyorsasággal 
végzik a benzin- és olajfelvételt. Chironnak 1 perc 
55 másodpercre van szüksége. Varzi ugyanezt 1:34 
alatt abszolválja. A 30. kör átlagsebessége a ben-
zinfelvétel és gyertyadefektek folytán jóval csök-

gepen! 

• • • 

• • • 

MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR 9 
E_,- — : RÉSZVÉNYTARSASAE 1 

SS 

Budapest, IV, Váci-utca 1-3 
fi 

w i í i í ^ ^ 
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kent. A helyzet 300 kilométernél (féltáv) a követ-
kező: 

Átlagsebesség: 156.717 km. 
1. Chiron (Bugatti) 1:54:51.4 
2. Varzi (Alfa-Romeo) 1:55:05.4 
3. Nuvolari (Bugatti) 2:02:20.4 
4. Drouet (Bugatti) 2:02:21.6 
5. Maggi (Maserati) 2:08:34.6 

A fentieken kívül már csak Maserati, Foresti, 
Bouriat, DAhetze és Probst vannak versenyben. 
Borzacchini első tengelye megsérülvén, szintén nem 
folytathatja a versenyt, amely kezdi érdekességét 
veszteni. 

Üj életet hoz a vesenybe Campari beugrása, aki 
Varzit váltja fel néhány körre, akit úgy látszik a 
Chironnal való párharc meglehetősen kimerített. 
Campari öt kört fut Varzi helyett, de csak éppen 
annyit bír hozni Chironon, mint amit vesztett az 
Alfa-Romeo a vezetőcserével. 30 körnél Chiron elő-
nye 14 másodperc Varzi előtt, 35 körnél Chiron elő-
nye Camparival szemben 13 másodperc. Nuvolari 
tankol és így a francia Drouet megelőzi. 400 kilo-
méternél : 

Átlagsebesség: 157.635 km. 
1. Chiron (Bugatti) 2:32:15 
2. Varzi (Alfa-Romeo) 2:33:21 
3. Drouet (Bugatti) 2:40:17 
4. Nuvolari (Bugatti) 2:41:38 
5. Maggi (Maserati) 2:51:53 

Chiron most ismét fokozza az iramot, liogy le-
rázza a pihent Varzit. Varzi azonban bírja. 450 kilo-
méternél Chiron átlagsebessége már 158.061 km. A 
különbség semmiképen sem csökken. Marad állan-
dóan 1:07, 1:08. 500 kilométernél: 

Átlagsebesség: 158.473 km. 
1. Chiron (Bugatti) 3:09:18 
2. Varzi (Alfa-Romeo) 3:10:27 
3. Nuvolari (Bugatti) 3:21:31 
4. Drouet (Bugatti) 3:22:40 
5. Maggi (Maserati) 3:32:10 
6. Bouriat (Bugatti) 3:42:56 
7. Maserati (Maserati) 3:50:37 
8. Foresti (Bugatti 3:52:40 

Probst és a francia D'Ahetze, akik közvetlenül 
a verseny előtt érkeztek Monzába, javuló körökkel 
treníroznak tovább. Varzi már nem bírja Chiron 
iramát és körről-körre visszaesik. Először 1:12,majd 
1:16, 1:18 lesz köztük a különbség, ami a verseny 
végén meghaladja a két percet. 55 körnél Chiron 
már biztos győztes. Átlagsebessége: 158.659 km. Se-
bessége tehát nem csökkent, ellenkezőleg, emelkedik: 
Bámulatra méltó szép finist vágnak ki a Maseratik. 
Maggi és Alfieri Maserati utolsó körei semmivel 
í-'e'm rosszabbak, mint Chironéi. A verseny elején 

azonban a Maseratik ismét oly nagy hátrányt szen-
vedtek, hogy minden kísérletük hiábavaló és sem 
Drouetra, sem Nuvolarira nem lehettek veszedelme-
sek. Végeredményben 600 kilométernél: 

1. Louis Chiron (Bugatti) 3:45:08.6 
Átlagsebesség: 159.898 km. Üj rekord. 

2. Varzi Achille (Alfa-Romeo) 3:47:29 
Átlagsebesség: 158.253 km. 

3. Nuvolari Tazio (Bugatti) 3:59:27.6 
Átlagsebesség: 150.338 km. 

4. Drouet (Bugatti) 3:59:37.0 
Átlagsebesség: 150.231 km. 

a . n i Aymo gróf (Maserati) 4:10:29 
Átlagsebesség: 145.053 km. 

6. Maserati (Maserati) futott 55 kört. 
7. Foresti (Bugatti) futott 54 kört. Probst és 

DAhetze le lettek intve. 
Leggyorsabb kör: Arcangeli Luigi (Talbot) 

3:37.2. Átlagsebesség: 165.745 km. A verseny szép 
volt, de sokkalta szebb lett volna, ha a szerencsét-
lenség folytán a három Talbot-vezető, Materassi, 
Arcangeli és Brilli-Peri nem válnak ki a versenyből. 

I l i i 

E x c e l s i o r 
O l f f í ^ N é m e t Grand Prix-ben 
U U 7 B e l g a Grand Prix-ben 
ÚJUL Francia Grand Prix-ben 
az 1928. évi Európa Grand Prix-ben 

M e g j e l e n t e k az új 

ZÜNDAPP 
típusok, a l e g j o b b német kis motor-
kerékpárok •! 

V e z é r k é p v . : • ! 

M - V I G H JENŐ 
Budapest, V. , .Honvéd-u. 2. Telefon: 129-72 

Motorkerékpárokat a legprecízebben, legolcsóbban 
Vajk Tibor motorkerékpár javítóműhelye javít. 

pontosaid készüS Budapest, VI., Hajós-utca 25. • L á b s á r v é d ő k s p e c i á l i s k é s z í t é s e . 
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Szenzációs részletfize-
tési kedvezmény foly-
tán mindenki vehet ma 
már rendkívüli i 
o l c s ó a r o n 

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

• 

GILLET 
SAROLÉA 
MOTO GUZZI 
WINDHOFF 
RUSH 

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

•ST 

i 

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

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

H Ú S V É T I T R I Á L 
R A L E I G H büntetőpont nélkül első 
Parádi hegyiverseny 
R A L E I G H-sidecar abszolút győztes 
Guggerhegyi verseny 
R A L E I G H kitűnő idővel új kate-

gória rekorddal győz. 

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

J s 

Óriási 

Austro-Daimler 
sikerek világszerte! 

Angol Automobil Tourist 
Trophy 1928 Belfast, Ír-
ország 500 kilométer 

Austro-Daimler 
nyeri a teamdíjat i 
50 induló, 17 beér-
kező. 
Első iO kocsi között 
4 Austro-Daimler 

Coupe des Alpes 1700 km. 
1928. Milánó—München. 
A világ legnehezebb 
alpesi túraútj a. 

Austro-Daimler 
büntetőpont nélkül 
a győztesek között 

Arlberg hegyiverseny 
1928. 7 kilométer, 
v. Stuck 

Austro-Daimler 
új útvonalrekorddal 
a verseny abszolút 
győztese. 

Vezérképviselet: 

VI, Liszt Ferenc-tér 9 
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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 l V , Vác i -u . 1—3 

V E G Y E N M A G O S I X - E T 
Nem drága. 

A gyár 
közelsége meg-

fizethetetlen 
előny 

Gyors. 
Üzembiztos. 

Speciálisan a 
magyar utakra 

készül 
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Rudolf Carraciola, a legjobb német Mercedes-Benz-vezetö. Képünk Carraciolát a Semmering-pálya egyik festői 
kanyarjában mutatja be. Carraciola, mint tudjuk, csak igen nehezen, pár másodperccel győzött a magyar Bugatti-
vezetők felett, ami a magyarokra igen jó fényt vet. A képen látható pompás fehér kompresszoros Benz-Mereedes 

egyike a világ ma versenyző legjobb kocsijainak. 

Hans v. Stuck pompás 3 literes Austro-Daimler verseny kocsijával a Semmering hegyiverseny egyik fordulójában. 
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Gróf Zichy Tivadar 2.3 literes Targa Florió Bugattijával a Semmeringi-pálya egyik kanyarjában. Zichy Tivadar 
gróf semmeringi eredménye alapján az európai hegyiversenyzök „extraklasse"-jába került. 

A Hanomag-vezetö Buthenuth, aki a kis 500 kcm. motorral a Semmeringen fényes teljesítményt ért el. 
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A Route-Pavées versenyzői a fönézötér előtt. Az úttest, mint látjuk, kövezve van. 

Franciaország északi részén évente megrendezik a híres Routes-Pavées-versenyeket, amelyek, mint a nevük is 
mutatja: „Kövezett utak versenye", olyan terepen zajlik le, ahol az országutak nem makadám, sem aszfalt vagy 
bitumen burkolatúak, hanem kövezve vannak. Képünk az Aries-vezetö Gábrielt mutatja be a pálya egyik nehéz 
fordulójában, mely egy falun vezet keresztül. Jobboldalon egy a versenyt már befejezett konkurrens gépe áll 

összetörve. A verseny győztese lvanovszky (Alfa-Romeo) lett. 
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A monzai autodromban szerencsétlenül járt Materassi 18-as Talbot-ja. Képünk az alig sérült kocsit a rettenetes 
katasztrófa után mutatja be abban a helyzetben, ahogyan az árokba esett, 

Egy Schleif nevű német feltaláló gumibumpert kon- Az európai hírű Alfa-Romeó-vezetö Ivanovszky, aki az 
struált, amivel hosszú kísérletezés után elérte, hogy 1928. év legtöbb 6—12 és 2U órás versenyében győzött, 
összeütközések alkalmával sem a kocsinak, sem a benn- Kocsija csupán 1.5 literes és ennek dacára, mindig fölé-
ülőknek baja nem történik. Képünk egy Mercedes- nyes biztonsággal verte a sokkal nagyobb hengerürtar-
kompresszort mutat be, amely 1,5 kilométeres sebességgel talmú kocsikat. Mostani képünk a francia Routes-Pavées 

szaladt neki a fának. győzelme után készült. 
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Képünk a TTC ügetőpályameetingjéröl készült. A -í9-esVelocette-sidecar vezetője és utasa kiváló munkát végez-
nek az egyik fordulóban. 

Herceg Esterházy Antal, a kiváló magyar Bugatti-vezetö Wolfner László, aki Sunbeamjával a Semmeringen bizto-
a Semmering egyik kanyarodójában. Herceg Esterházy san nyerte kategóriáját, megvervén a félelmetes osztrák 
szintén pompásan szerepelt, maga mögött hagyva az versenyzőt, Runtschot. Wolfner a motorkerékpárverseny-

európai hírű Stuckot és Hansalt. zök között az abszolút második helyen végzett. 



22 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 

A TTC első ügetőpályaversenye 
Az 1928. évi ügetőbajnok Balázs László (Sunbeam) lett. Kategóriagyőztesek: Kiss Béla (172 James). Erdélyi 
Ferenc (246 Méray). Meggyessy Zoltán (348 Velocette). Balázs László (493 Sunbeam). A kezdők versenyét 

Bozzay László (348 Velocette) nyerte meg. 

Két évi szünet után ismét allkalma nyílott közönsé-
günknek egy ügetőpályaversenyben gyönyörködni. A kül-
földön, különösen Ausztriában, Angliában és Amerikában 
oly nagy közkedveltségnek örvendő versenyfaj, melyet 
odakint Dirt Track néven ismernek, nálunk már-már ki-
halni látszott, amikor a Terézvárosi Torna Club agilis 
motorsportosztálya élén dr. Vajda Bélával tervbe vette e 
szép sportág felélesztését és elhatározta, hogy szeptember 
16-án megrendezi első ügetőpálya-versenyét. A tervezett 
verseny megrendezése azonban előre nem látott nehézsé-
gekbe ütközött. A kisszámú rendezögárda már a csütörtöki 
tréningen sem volt képes az érdeklődők tömegét rendben 
tartani. Az államrendőrség pedig a rendezőség kérelme 
dacára sem volt hajlandó megfelelő számú rendőrt ren-
delkezésre bocsájtani. Az utolsó tréningen, szombaton dél-
után pedig megeredt az eső és annyira feláztatta a pályát, 
hogy azon a versenyzés szinte lehetetlennek látszott. A 
rendezőség ékkor elhatározta, hogy a versenyt egy héttel 
elhalasztja. Ilyen értelemben nyilatkozatot tett a sajtónak 
is, a versenyzőket is értesítette, hogy a versenyt a pálya 
használhatatlansága miatt nem tartja meg. A szombat 
éjjeli erős szél, a vasárnapi napsütés azonban oly hirtelen 

Balázs László a TTC ügetöpályaversenyén biztos fölény-
nyél nyerte meg Budapest székesfőváros bajnokságát. 
Balázs László egy i93. ohv. Sunbeam-en győzött. Ö fu-
totta egyébként a Jánoshegyi-verseny abszolút legjobb 

idejét is. 

felszárította a pályát, hogy a verseny megtartását mi sem 
akadályozta. A rendezőség ekkor halálos sietségben ismét 
neki látott az értesítésnek é:s minden tőle telhetőt meg-
tett, hogy az ötvennyolc főnyi versenyzőtábort a start 
idejére egybegyűjthesse. Sajnos, képtelen volt azonban 
minden versenyzőt értesíteni és így történt, hogy a baj-
nokság egyik jogos aspiránsa, Hild Károly, továbbá Hóra 
Nándor és többen mások a versenytől távol maradtak. A 
sajtó elhalasztó értesítése következtében a közönség sem 
látogatta oly nagy számban a versenyt, amint az várható 
lett volna. 

A lóhalálában megtett intézkedések után a verseny dél-
után 3 órakor kezdetét vette. Elsőknek indították a 350-es 
kategória előfutamának résztvevőit. Starthoz állottak né-
gyen: Kovács Sándor (Chater-Lea), Zamecsnik Tivadar 
(Royal Enfield), Zamecsnik Gyuia (Motosacoche) és Meg-
gyessy Zoltán (Velocette). A startnál Meggyessy ugrik ki és 
vezető pozícióját végig meg is tartja, öt körét (5000 m.) 4:04 
alatt abszolválva, ami 74.988-as átlagnak felel meg. A máso-
dik helyre Zamecsnik Gyula került 4:33-as idővel (64.980-as 
átlag). Kovács Sándor már az első körben bukott és feladta. 
A második előfutamot azonban, mivel csak egy induló jelent 
meg a startnál, nem tartották meg. Másodiknak az oldalko-
csik (600 kcm-ig) versenye következett. A 8 starthoz állott 
gépet két csoportban 15 mp-es időközben indították. Mind-
járt a startnál Posztobányi (BMW) kerül az élre és a többi-
eknél lényegesen gyorsabb gépével, valamint a jobboldalon 
elhelyezett sidecar nyújtotta előny következtében a versenyt 
biztosan nyeri. Erős küzdelem fejlődött ki a második helyért 
Bauer József (Ariel) és Petrákovits József (Guzzi) között, 
melyet utóbbi nyert meg. Győzelméhez nagyban hozzájárult 
az, hogy oldalkocsiját szintén a jobboldalra szerelte. Poszto-
bányi az öt körre igen respektábilis, 71.712-es átlagot futott. 
Az ezután következő 350-es kategória döntő futamát a start-
tól a célig vezetve szép stílusban ismét Meggyessy (Velocette) 
nyeri, második helyre Sabrnák Oszkár (Velocette) került, 
míg harmadik Kovács János (Velocette) lett. A kezdők ver-
senyében starthoz állottak: Balogh Miklós (Douglas 348), 
Bozzay László (Velocette 348), Wossalla György (Motosacoche 
346), Koór Sándor (Méray 246) és Lendenmayer Béla (Ja-
mes 348). A versenyt erős küzdelem után Lendenmayer nyeri 
Bozzay ellen. Később azonban kiderült, hogy Lendenmayer 
jogtalanul indult a kezdők versenyében és így Bozzay került 
a jól megérdemelt első helyre. A második helyre ilyképen 
Wosalla György került. Az ezután következő 500 kcm-es ka-
tegóriában öten álltak starthoz: Balázs László (Sunbeam), 
Wéber Oszkár (Méray), Kuseff Miklós (Dormán-MAG), 
Stigler János (Rudge) és Auslánder István (BMW). A start-
nál mindjárt Balázs tör az élre és gyors gépével biztosan 
nyeri a versenyt. A második helyért elkeseredett küzdelem 
folyt Wéber és Auslánder között. Auslánder csak a hetedik 
körben tud Wéber mellé felnyomulni, aki azonban a fordulók-
ban gyorsabb lévén, szép stílusban nyeri a megérdemelt má-
sodik helyet. Az ezután 10 körös bajnoki előfutamból Zamecs-
nik Tivadar, Rostás István, Auslánder István, Stigler János 
kerültek a döntőbe. 

A bajnoki előfutamot követő 175 kcm-esek versenyében 
hét induló közül Kiss Béla lett a győztes. Ideje 10 körre 9:04, 
ami 66.636 km-es nagyszerű átlagnak felel meg. Második és 
harmadik helyre Deli Lajos (Puch) és Kiss László (Puch) 
kerültek. 

A bajnoki döntőt nagy érdeklődés előzte meg. Balázs 
győzelmében senki sem kételkedett, tudása és gyors gépe előre 
vetették biztos győzelmének árnyékát. Annál nagyobb volt a 
meglepetés, amikor a nagy zajjal nekiinduló gépek közül Tima 
Horváth István (Super-X) vág az élre, nyomon követve 
Meggyesytől. Tima fantasztikus iramot diktál, úgy, hogy ve-
zetőhelyét két teljes körön keresztül képes megtartani. Ekkor 
azonban hirtelen lassítja tempóját, úgy, hogy Meggyessy és 
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Balázs is eléje kerülnek. Meggyessy sem tudja megtartani 
sokáig vezető pozícióját és már a harmadik körben kénytelen 
Balázst előre engedni. Innen kezdve Balázs első helye egy 
pillanatig sem forgott veszélyben. Pompás küzdelmet folyta-
tott Auslánder Meggyessyvel a második helyért. Meggyessy 
egész a 17-ik körig megtartja helyét, mikor Auslánder erősít. 
A 18-ik körben azután be is fogja ellenfelét, aki még egy 
végső kísérletet tesz és a fordulóban remek stílussal vissza-
előzi, azonban az egyenesben gépe lassúbbnak bizonyult és 
végül is kénytelen volt a harmadik hellyel megelégedni. 

Utolsó számként a 250 kcm-es kategória következett. 
Összesen három indulója közül Erdélyi Ferenc (Méray) Wein 
Leventéhez hasonló remek stílusban fölényesen nyerte a ver-
senyt, lekörözve ellenfelét, Pápait (Radco). Pajor már az első 
körben gyertyadefekt miatt kiállott. 

A verseny sportszempontokból megfelelt a hozzá-
fűzött reményeknek. A versenyzőink által elért 70, sőt 
hetvenen jóval fölüli átlagsebességek fényesen bizonyí-
tották versenyzőink tehetségét és képességeit. Dicséret 
érdemli a TTC-t, hogy versenyzőinknek erre az erőpró-
bára nehéz munka árán módot nyújtott. Nem tagadhat-
juk el azonban, hogy magának a versenynek a megrende-
zése igen sok súlyos hibában szenvedett. A sok rendező, 
melyek közül csak igen kevesen voltak tényleges ren-
dezésre kaphatók, csak növelték a már amúgy is nagy 
zavart. Nemcsak az eredményhirdető tábla mondott tel-
jes csődöt, hanem a gondosan megszerkesztett programm 
a kategóriabeosztásokkal egyetemben halomra dőlt. 
Maga a rendezőség sem volt teljesen tisztában azzal, hogy 
kit mikor és hol indítson. A fordulókban elhelyezett 
pályabíróknak még csak nyoma sem volt. A sportszerűt-
lenül viselkedő közönség pedig, mely nem átallotta ver-
senyközben is keresztülözönteni a pályáin, jóformán le-
hetetlenné tette a rendezőség számára a rend fenntartá-
sát. Hogy a verseny mégis minden komolyabb incidens 
nélkül ért véget, igazán csak a véletlen jószerencsének 
tudható be. Reméljük azonban, hogy a TTC vezetősége 
okulva a múlton, csak nagyobb kedvvel és igyekezettel 
lesz azon, hogy a nálunk amúgy is oly hátramaradott 
motorsportot példás versenyek rendezésével vigye 
előbbre. 

A részletes eredmények a következők: 
175 kcm. Távolság: 10.000 méter. 10 kör. 1. Kiss 

Béla (172 James) 9:04.5. Átlagsebesség: 66.636 km. 2. 
Deli Lajos (174 Puch) 9:14.0. 3. Kiss László (174 Puch) 
9:17.6. — 250 kcm: Távolság 10.000 méter. 1. Erdélyi 
Ferenc (246 Méray-Jap) 8:31.0. Átlagsebesség: 70.308 
km. 2. Pajor Imre 246 New-Imperial-Jap 8:36.2. — 
350 kom. Távolság: 10.000 méter. 1. Meggyessy Zoltán 
(348 Velocette) 8:12.0. Átlagsebesség: 73.152 km. 2. 
Sabrnák Oszkár (348 Velocette) 8:35.6. 3. Kovács János 
(348 Velocette) 8:51.8. — 500 kcm. Távolság: 12.000 
méter. 1. Balázs László (493 Sunbeam) 9:18.2. Sebesség: 
74.88 km. 2. Wéber Oszkár (490 Méray—Jap) 9:43.0. 3. 
Auslánder István (496 BMW) 9:45.6. — Kezdők ver-
senye 5000 méter. 1. Bozzay László (348 Velocette) 
4:17.0. Sebesség: 70.020 km. 2. Wossala György (346 
Motosacoche) 4:19.6. 3. Balogh Miklós (348 Douglas) 
4:25.2 — Oldalkocsis motorkerékpárok. Távolság: 5000 
méter. 1. Posztobányi István (496 BMW-sidecar)' 4:11.0. 
Átlagsebesség: 71.712 km. 2. Petrákovits József (499 
Guzzi) 4:36.0. 3. Bauer József (Ariel ) 4:38.6. — Buda-
pest Székesfőváros ügetőpálya bajnoksága. Távolság: 
25 kör. 25.000 méter. 1. Balázs László (493 Sunbeam) 
19:19.6. Átlagsebesség: 77.652 km. 2. Auslánder István 
(496 BMW) 19:48.0. 3. Meggyessy Zoltán (348 Velo-
cette) 19:56.8. Legjobb kör: Balázs László (Sunbeam) 
44.0 másodperc. Sebesség: 81.792 km. Balázs átlagkörei-
nek összege: 46.3 mp. 

Ernilio Materassi holttestét a fasiszták elszállítják a 
szerencsétlenség színhelyéről. Materassi egyike volt Itália 
legjobb versenyzőinek. A mult évben ö nyerte Olaszország 

automobilbajnokságát. 

Képünk Zamecsnik Tivadart mutatja be, aki 31,1,. ohv. 
Royal-Enfield motorkerékpárján biztosan nyerte a 350. 

kcm. kategóriát és pompás futást produkált. 
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A 21, órás belga Grand Prix startja a Spa—Malmedy—Stavelot—Francorchamps circuiten. Előtérben egy 
Chriysler. Háttérben balról a győztes Alfa-Romeo. 

Egy Morgan átfut egy vizes akadályon az Angol Six Day Trial egyik napján. 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA—HISPANO— SUIZA 
7/20 és r/25 I. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

M,50. „mm Q y p i i / r J7T Y K C i C ^ T K SJ" 
hathengeres 41 W 1. JLjt JLí JL X JL V-/ V»xO-£.ZY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképviselet : B U D A P E S T , V I . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 
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Ha shimmizik 
a kocsija és rángat 

a kormánya 
garancia mellett 

megjavít ja 

l 
Nébel és Szirmai VI., Lehel-u. 17/a. Telefon: 147-27 

B a a 

Ma már minden m o t o r k e r é k p á r o s 

AMAC 
karburátort használ! 
A jánoshegyi verseny a b s z o l ú t 
győztese Balázs Lász ló (SUN-
BEAM), a győztesek és helyezeti-

tek 9 0 százaléka, mint: 
Erdélyi Ferenc (MÉRAY), Meggyessy Zoltán 
(VELOCETTE), Hűmmel Endre (VELOCETTE) 
Komlóssy Ferenc (GILLET), Stiegler István 
(RUDGE), Hild Károly (RALEIGH), Stareczkv 
Géza (SUNBEAM), Bezsilla Nándor (MOR-

GAN) mind 

AMAC 
Jobban akcelerál ! Kevesebbet fogyaszt! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

B l R Ö J E N Ő 
Budapest, VI. ker., Liszt Ferenc-tér 2. 

a z európai úrvezető ideális kim hathengerese. 

REIMANN, Budapest, V., Vörösmarty-tér 3. 

Illlllllu Illlllllll iiilllllljllllllllll iiiillllllllllllllll llllllllll 

R E N A U L T 
IDIIIIH níllllllllllUlllllllllliMniiiillllllllllllllllllll lullllllllllllllllllllll IIIIIÜl 
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A XVI-ík semmeríngi hegyíverseny 
Carraciola (Mercedes-Benz) új útvonalrekorddal a nap legjobb idejét futja. — Gróf Zichy Tivadar (Bugatti) 
pompás idővel abszolút második. — A szóló- és oldalkocsis motorkerékpárok legjobb idejét Harley-Davidson-

vezetők érik el. — Hét magyar győzelem. — Mintaszerű rendezés. 

Nyolc magyar versenyző startja, Carraciola, Stuck, 
Wentzel—Mosau indulása, az új Steyr-kompresszor be-
mutatkozása oly vonzóerővel bírtak reánk nézve, hogy 
elhatároztuk a Semmering-verseny megtekintését. Szep-
tember 15-én reggel 6 órakor hagytuk el Budapestet. Az 
idő borús volt, de Székesfehérvárig nem kaptunk esőt. 
Ott azonban már hullott az Istenáldás és kitartott ve-
lünk egészen Bruck a/der Muhrig. Ott meguntuk a sa-
rat és a vizet és 430 kilométeres utunkat befejezve, el-
határoztuk, hogy a hátralévő 70 kilométert a verseny 
reggelére hagyjuk. így is történt. A magyarok Istene 
úgylátszik az osztrák sógorokat is szereti, mert vasárnap 
reggelre pompás időt varázsolt a még pompásabb Sem-
meringre. Mikor reggel félkilencre Spittal am Semme-
ringre értünk és megállottunk a magyar Steyrkolónia 
főhadiszállása, a „Hotel Hirschenhof" előtt, már a nap 
is ki-kikandikált a még mindig veszedelmes felhők mö-
gül. A Monzából visszatért Delmár Walter még mélyen 
aludt, amikor rázörgettünk, míg a többieket, báró Wolfner 
Andrást, Wol fner Lászlót, dr. Feledy Pált és Almássy 
László Edét már nagy munkában találjuk. Mint megtud-
juk, a magyar versenyzők másik csoportja a Bugattis-
ták: herceg Esterházy Antal, gróf Zichy Tivadar, gróf 
Vay László és Heteés Sándor a Semmering északi olda-
lán fekvő Schottwienben táboroznak közvetlenül a start 
mellett. Közben megérkezik kiváló sidecarbajnokunk, dr. 
Hajós Imre útitársával, Ottlyk Lajossal, akik Sopronon 
keresztül jöttek a zuhogó esőben, hogy tanúi lehessenek 
a magyar versenyzők pompás szereplésének. „Bajnok 
csak sidecaron j á r ! " jelszóval Hajós Imre dr. dacára 
vizes bőrmellényének, vígan fogyaszt ja a jó semmeríngi 
reggelit, miközben Wol fner László három egységből 
álló versenyistállóját igyekszik átszállítani a starthoz. 
„Csak újságírót ne látnék!" hangzik Delmár Walter 
hangja, miközben kiderül, hogy csekély 15 méterre ült a 
rettenetes monzai katasztrófa színhelyétől a Stampa-
tribűnön. Súlya és kedélye ennek dacára a régi. Miután 
10 órakor lezárják a célhoz vezető útvonalakat, kis 1.5 
literes Bugattinkat beindítva, hamarosan fenn vagyunk 
a célnál. Kocsinkat a Hotel Erzherzog Johann mögé ál-
lítva, hozzálátunk a munkához. A Hotel földszintjén el-
helyezett , ,Rennleitung"-nál azonnal megkapjuk je-
gyeinket, majd a „Több szem többet lát" elv alapján 
eloszlunk a pálya különböző részein. Dárday-Abriani 
Dezső és Illiás Imre szerkesztőtársaim a céltól messze 
fekvő „Aussichtskurve"-ban, míg jómagam a céltól alig 
1 kilométerre fekvő, de pompás fekvésű „Mechaniker-
kurve"-ban foglalok állást. A 8—10 méter széles bitu-
menut kitűnő állapotban van. Az előző napi hatalmas 
esőnek még csak a látszata sincs meg. Az idő pompás. 

Az emberek ezrei hömpölyögnek fel és lefelé. Mindenki 
ott van. Egész Wien kinn a Semmeringen. A rendezés 
tökéletes, bár rendezőket alig-alig látni. A széles Me-
chanikerkurve-ban nagy tribün, míg a forduló belső olda-
lán nyolctölcséres rádió, mely az Erherzog Johann 
emeleti terrasszán elhelyezett zenekar hangjait továb-
bítja. Az eredményhirdetés tökéletes. Alig fut el 5—6 
versenyző előttünk, már halljuk is a pontos időket, amit 
a leadó a pontosság kedvéért mindenkor megismétel. A 
közönség rendkívül fegyelmezett. Az útvonalra senki 
sem teszi a lábát a lezárás pillanatától kezdve. Itt senki 
sem dugja ki az orrát, mint a Svábhegyen. Bár kötél 
alig van kifeszítve, mindenki távoltartja magát az út-
testtől. Ezt nagyban megkönnyíi a pályát szegélyező 
állandó vaskorlát. Motorkerékpárosok ezrei állanak az 
úttest mellett, élénken latolgatva az esélyeket. Az in-
dulók száma nem nagy, de előkelő. Ötvennyolc nevezett 
versenyzőből csaknem mindannyian starthoz is állottak. 
„Scheinnennung"-ok mint Budapesten, nem igen talál-
hatók a programmon. Mindenki élénken sajnálja a friss 
világbajnok Bugatti-versenyző, Chiron távollétét, aki-
nek nevezését a versenyvezetőség, mint elkésettet nem 
fogadta el. 

A versenynek sportszempontból nézve, nagy szen-
zációi voltak. Mindenekelőtt megdőlt a motorkerékpár-
útvonalrekord. Martin Schneeweisz, aki már a mult év-
ben is, akkor egy Coventry-Eagle-gépen respektábilis 
időt ért el. most az új 350 kcm. twonort Harley-David-
sonnal 7:17.97-es szenzációs eredményt érve, megjaví -
totta a Kari Gall (490 New-Imn»rial-Jap) 1926-ban 
felállított 7:22.70-es útvonalrekordiát. Az eredmény ket-
tősen szenzáció. Először, mert senki sem merte remélni, 
hogy az amerikai Harley-ek szóló-modelljei ilyen gyor-
:ak lennének. Sohneeweisz kis tömör Harlev-David-

sonja úgy akcelerált ki a fordulókból, hogy a gyorsító-
képességéről híres Sunbeam eltörpült mellette. Másod-
szor, hogy egy 350 köbcentiméteres gép egy hegyiver-
senyben, ahol a hengerűrtartalom csaknem mindig döntő 
szerepet játszik, jobb eredményt érjen el, mint a na-
gyobb gépek. Az eredmény elérésében őszintén szólva, 
nemcsak a gyors gép, hanem a vezető tudása és teljesen 
kiforrott kanyartechnikája is döntőleg hatott az elért 
időre. Schneeweisz mintaszerű, mindent kihasználó for -
dulói bámulatba ejtették a nézőket. Szenzáció erejével 
hatott a Hf-lev-Davidson-vezető. Hugó Winter írvő-
zelme az oldalkocsis kategóriában, bár itt az Eddy 
Mayer (Brouprh-Superior) által tartott 8:18.07 perces 
rekord érintetlen maradt. Winter ide je : 8:21.17 volt. 
Fényes eredményt ért el itt a 600-as Douglas-sidecaron-
versenyző, Ing. Ferdinánd Eiohler. Utasának munkája, 

VILÁGBAJNOK 1928* — 
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valamint saját vezetése minden kívánalomnak megfe-
lelt. Ideje (8:32.73) fényes és abszolút értékű, különö-
sen, ha tekintetbe vesszük, hogy gépe éppen félannyi 
hengerűrtartalommal rendelkezik, mint az 1200 kcm. 
Harley-Davidson. A magyarok közül elsőnek Wol fner 
László indult gyors Sunbeam-jén. Kategóriájában ki-
tűnő eredménnyel győzött (7:34.37) maga mögött 
hagyva az osztrákok egyik legjobb vezetőjét, Rudolf 
Runtsch-ot (Douglas ) . Eredményének értékét emeli, 
hogy a nagy esők után ő volt a verseny első startolója 
és egész futásán meglátszott a tapogatódzás. Dr. Feledy 
Pál ezúttal jóval lassúbb volt (7:46.15) és különösen a 
fordulókban volt gyenge. Emellett gépe sem húzott ki 
oly jól , mint ahogyan azt egy Feledy-módra előkészített 
masinától elvárni lehetett volna. Wol fner László 
egyébként a szólómotokerékpárok abszolút második he-
lyét vívta ki magának. 

A túrakocsi kategóriákban Franz Wentzler (Merce-
des-Benz kompresszor) érte el a legjobb időt (7 :45.19) , 
míg Wol fner László kompresszort nélkülöző Steyrjével 
igen respektábilis időt és egyben kategóriagyőzelmet 
tudott elérni. A túrakocsik másik magyar résztvevője, 
Almássy László, aki egy Steyr Type XII . Roadsteren 
indult, szintén egy Mercedes-Benz-vezetőtől, a breslaui 
dr. Fritz Salschától szenvedett vereséget. Almássy a 
Mechanikerkurvéban egészen elkapcsolt és igen kínos 
látvány volt, amint közvetlenül a kanyar után egészen 
lelassítva, 25—30 méteren keresztül sikertelenül küz-
dött a kapcsolókarral. Nézetünk szerint itt egymagá-
ban jó 10 másodpercet adott le idejéből. 

A sportkocsi kategóriában ugyancsak a Benz-Mer-
cedesé volt a siker. Itt a franciaországi pompás szerep-
lésekből visszatért, nálunk jól ismert báró Wentzel-
Mosau futotta ki a legjobb időt. (7 :09.60) . Mögötte a 
két magyar Steyrvezető, báró Wolfner Adrás és Wolf -
ner László végeztek 7:30.34 és 7:34.20-as időkkel. Ered-
ményük igen respektábilis, különösen, ha tekintetbe 
vesszük, hogy Mosau gépének nagyobb hengerűrtar-
talma, a kompreszor és a nagyobb rutin, igen nagy hát-
rányt jelentett a magyar versenyzők számára. A Bugatti 
Grand Sporttal versenyző Heteés Sándor vezetésén meg-
látszott, hogy még nincs összeszokva új kocsijával. 

A versenykocsikategóriában volt ezúttal a leggran-
diózusabb küzdelem. Természetesen itt is a Benz-Mer-
cedes foglalta el az első helyet, de itt a fölény koránt-
sem volt olyan nagy, mint azt sokan hitték. A pompásan 
vezető gróf Zichy Tivadar 2.3 literes Targa-Florio Bu-
gattijával 3 másodpercre közelítette meg az új útvonal-
rekordot futó Carraciolát. Zichy Tivadar gróf ered-
ménye kolosszális. Egy csaknem negyedannyi henger-
űrtartalommal biró motorral 3 másodpercre megközelí-
teni 10 kilométeren az évek óta „hétről-hétre" ver -
senyző Grand Prix győztes Carraciolát. olyan teljesít-
mény, amit magyar versenyző még eddig .soha sem ért 
el. Zichy gróf Bugattija mint emlékezetes, a Gugger-
hegyi versenyen a járdának farolván, m^orsérült és 
emiatt a verseny előtti hétig első tengely és kerekek 
nélkül állott nyugodtan a gróf palotájában lévő garage-
ban. Zichy Tivadar június óta nem ült versenykocsin. 
Négynapi Semmeringtréning, amiből 3 zuhogó esőben 
folyt le és 3 másodperccel Carraciola mögött, olyan 
eredmény, amit a magyar automobilsport eddig még nem 
ért el. Az osztrák vélemények szerint is a Semmering-
verseny hőse gróf Zichy Tivadar volt, aki abszolút má-
sodik helyével megvervén a hétről-hétre versenyző 
Stuckot és a félelmetes osztrák Steyr-vezető Hansalt, 
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revánsot véve magyarországi ellenfelén, herceg Ester-
házyn, egészen elsőrangú eredményt ért el. 

Ha még tekintetbe vesszük, hogy versenyközben egy 
vélt defektus miatt időt is vesztett, tudjuk csak érté-
kelni igazán teljesítményét. Kocsiján ugyanis a komp-
resszorhoz vezető olajcső valamiképpen megrepedt és a 
csőből kifolyó olaj a meleg motorrészekhez érve, füstölni 
tölni kezdett, mire Zchy gróf azt hivén, hogy motorja ki-
gyulladt, uillanatokra elvette a gázt és határozottan té-
továzott, ami elegendő volt arra, hogy másodperceket 
veszítsen idejéből. Zichy kanyarvételei ezúttal tökéle-
tesek voltak, kocsija pompásan akcelerált. Herceg 
Esterházy ugyancsak kitűnő vezetést produkált. Sem-
mivel sem rosszabb vezető, mint Zichy, de még túl-
merészen hajt és túlzott sebességgeel fut bele a kanya-
rokba, miáltal azokban ide-oda farol és míg a kanyarok-
ból ismét az egyenesbe jut, nehéz másodperceket veszít. 
Ha megszokja a sima, zökkenőmentes kanyarvételt, pom-
pás versenyző lesz belőle. A harmadik Busratti-ver-
senyző a 1.5 literes gépen versenyző Vay gróf ezúttal 
már sokkal szebben ment, mint a magyarországi hegyi 
versenyeken. Nyolc percen belüli ideje a nehéz, hosszú 
és kanyargós Semmeringpályán igen respektábilis. Nála 
határozott javulás észlelhető, ami különösen a simán 
vett fordulóvételekben jutott érvényre. 

A rendezés minden tekintetben elsőrangú volt. Fél-
órával a verseny befejezte után már mindem eredmény 
ki volt függesztve az Erzherzog Johann előcsarnokában 
és egy óra múlva már megkaptuk a külföldi versenyekan 
szokásos blokkot, mely a kész legépelt eredményeket, 
egy programmot, egy versenykiírást, levélpapírost, bo-
rítékokat stb. tartalmazott. A verseny egyedüli szépség-
hibája a díjkiosztás és az azzal kapcsolatos bankett volt, 
ahol a magyarokat a díjak kiosztása alkalmából hatá-
rozott sérelem érte. Míg az osztrák és német versenyzők 
hatalmas ezüstserlegeket kaptak, addig a magyaroknak 
egészen apró-cseprő kis emléktárgyakkal törülték ki a 
szemét, amire méltó válasz csak az lehet, hogy a jövő-
ben hasonló elvek alapján kell díjakat kiosztani Buda-
pesten is. Nézzük a részletes eredményeket. Először ab-
szolút sorrendben nézzük a legjobb időket: 

1. Rudolf Carraciola (7020 Mercedes-Benz) 
2. Gróf Zichy Tivadar (2261 Bugatti) 
3. Herceg Esterházy Antal (1998 Bugatti) 
4. v. Stuck Villiez (2994 Austro-Daimler) 
5. Josef Hansal (4850 Steyr) 
6. Báró Wentzel-Mosau (6788 Mercedes-Benz] 
7. Martin Schneeweisz (349 Harley-Davidson) 
8. Báró Wolfner András (4850 Steyr) 
9. Wolfner László (4500 Steyr) 

10. Wolfner László (492 Sunbeam) 
11. Rudolf Runtsch (496) Douglas) 
12. Heteés Sándor (2261 Bugatti) 
13. Franz Wenzler (6788 Mercedes-Benz) 
14. Dr. Feledy Pál (490 ohc. Norton) 
15. Willy Melichar (344 ohv. New-Imperial) 
16. Kari Machu (496 ohv. New-Hudson) 
17. Gróf Vay László (1492 Bugatti) 

V. = Versenykocsi. S. = Sportkocsi. T. 
M. — Motorkerékpár, k. = kompresszor. 

Nézzük az összes eredményeket kategóriák sorrend-
jében. Motorkerékpárak. 175 kcm: 1. Gróf Boos-Waldeck 
( M T ) 9:24.91. 2. Josef Opavsky (MT)- 9:39.14. — 250 
kcm: 1. Fritz Schwarcz ( M T ) 9:14.55. 2. Walter Andrea 
Loyda (OK-Supreme J A P ) 9:19.68. 3. Eugen Köhler 
(NSU) 9:35.25. — 350 kcm: 1. Mártim Schneeweisz 
(Harley-Davidson) 7:17.97. A nap legjobb motorkerék-
pár ideje. Üj útvonalrekord. 2. Willy Melichar (New-

Imperial-Jap) 7:51.17. 3. Ludwig Riepl (Monet-Goyon) 
8:13.27. — 500 kom: 1. Wolfner László (Sunbeam) 
7:34.37. 2. Rudolf Runtsich (Douglas) 7:35.35. 3. Dr. 
Feledy Pál (Norton)- 7:46.15. — 750 kcm: 1. Róbert 
Aschkenasi (New-Henley) 9:01.34. Oldalkocsis motor-
kerékpárok. 600 kom: 1. Ing. Ferd. Eichler (Douglas) 
8:32.73. 2. Jovy Jörgl (AJS) 8:38.34. 3. Emerich Nagy 
(BMW) 9:11.91. — 1000 kcm: 1. Hugó Winter (Harley-
Davidson) 8:21.17. A legjobb oldalkocsis eredmény. 
Túraautomobilok. 750 kcm: 1. Oscar Franki (DIXI ) 
11:33.11. — 1100 kcm: 1. Káthe Rantzau (Gro fr i ) 
10:50.09. — 1500 kcm: 1. Dr. Fritz Schalscha (Merce-
des-Benz) 9:11.26. 2. Almássy László Ede (Steyr) 
10:33.07. 3. Heinrich Goldschmied (Bianchi)- 11:36.66. 
— 3000 kcm: 1. Rudolf Wochner (Ausro-Daimler) 
9:27.06. — 5000 kcm: 1. Wolfner László (Steyr) 8:14.53. 
2. Hartmann László (Hupmobile) 10:42.97. — 8000 kcm: 
1. Franz Wenzler (Mercedes-Benz) 7:45.19. A túrako-
csik legjobb ideje. 

Sportkocsik. 3000 kc.m: 1. Heteés Sándor (Bugatti) 
7:38.13. — 5000 kcm: 1. Báró Wolfner András (Steyr) 
7:30,34. 2. Wolfner Lásizló 7:34.20. 3. Mizzi Klimger 
(Steyr) 8:31.35. — 8000 kcm: 1. Báró Wentzel-Mosau 
(Mercedes-Benz) 7:09.60. A sportkocsik legjobb ideje. 
— Versenykocsik. 500 kom: 1. Helmuth Buthenuth (Ha-
nomag) 10:20.58. — 1500 kom: 1. Gróf Vay László (Bu-
gatti)- 7:57.85. — 2000 kcm: 1. Herceg Esterházy Antal 
(Bugatti) 6:49.06. — 3000 kcm: 1. Gróf Zichy Tivadar 
(Bugatti) 6:43.62. 2. Hans v. Stuck (Austro-Daimler) 
6:56.25. — 5000 kcm: 1. Josef Hansal (Steyr) 7:01.84. 
— 8000 kcm: 1. Rudolf Carraciola (Mercedes-Benz) 
6:40.29. Üj útvonalrekord. A nap legjobb ideje. Átlag-
sebesség: 89.955 km. 

V. k. 6:40.29 = 

V. k. 6:43.62 
V. k. 6:49.06 _ 
V. 6:56.25 = 

V. k. 7:01.84 é. 
8. k. 7:09 60 — 

M. 7:17.97 — 

S. 7:30.34 é. 
S. 7:34.20 2 
M. 7:34.37 - : 

M. 7:35.3? 
S. k. 7:38.13 -

T. k. 7:45.19 = 

M. 7:46.15 -

M. 7:51.17 J 
M. 7:51.68 
V. k. 7:57.85 

= Túrakocsi. 3 
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H a t a l m a s 

LODGE 
s i k e r e k a j á n o s h e g y i v e r s e n y e n 

B a l á z s L á s z l ó (SUNBEAM) 
a nap abszolút l e g j o b b idejét futja 

LODGE 
g y e r t y á v a l 

M e g g y e s s y Zo l tán (VELOCETTE) 
Hűmmel Endre (VELOCETTE) 

Kiss B é l a (JAMES) 
fényes idejüket mindannyian 

LODGE 
g y e r t y á v a l é r t é k e l 
Használjon LODGE gyertyát! 

VEZÉRKÉPVISELET: 

BIRÓ J E N Ő Budapest 
[isi 

Liszt Ferenc-tér 2. szám. Telefonszám: Automata 2 8 0 - 9 6 . 
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Az automobilizmus ellenségei 
irta alsóeöri Farkas Géza 

Mint minden új dolognak, úgy az automobilizmus-
nak is számtalan ellensége van és j ó időbe kerül még, 
míg a haladás szelleme el tudja hárítani az útjába eső 
tömérdek akadályt, bajt ; lehet, hogy addigra már az egész 
dolog idejét múlja és feltalálnak egy rakétákkal hajtott, 
földön, vizén, légben egyaránt használható járóművet, de 
addig is, míg ezen hároméitűségünk eljön, igyekeznünk 
kell e jelenleg legjobb közlekedési eszköz útjából elhárí-
tani azokat az akadályokat, melyeket el lehet hárítan.. 

Először a kicsinyeken kezdem; van a pneumatiknak 
egy ellensége, egy kis alattomos jószág, mely szép csen-
desen hallgat az út porában, senki által eszre nem veve 
leselkedik a száguldó kerékre, hogy kellő pillanatban íui-
lánkját beledöfje a pneu oldalába, haláios sebet ejtve 
rajta, akár csak a kolumbáosi légy a szarvasmarhának. 
De a kolumbácsi légynek van ismertetőjele, látható és 
nagy rajokban jön s messzire elhallatszó zümmögésük 
előre figyelmezteti az állatokat, hogy meneküljenek, de 
az autó alattomos ellensége orvul támad, elháríthatat-
lanul szúrja nyilát a gumi abroncsába. 

A vidéki kovácsok gyártják ezeket a kis ellenségeket 
az utakon lassan bandukoló és amúgy is sok bosszúságot 
okozó szekerek kerékabroncsaiba, még pedig minden ke-
rékabroncsiba hatot, vagyis egy szekér minden negyedév-
ben elhelyez észrevétlenül 24 kerékráfszeget — tengerész 
nyelven szólva torpedót — az utak porába. Ezek ott fek-
szenek az út porában betakarva, mígnem a gyanútlanul 
arra száguldó motoros jármüvek gumiabroncsa felrántja 
és ennek a könnyebb vége, a hegye billen fel elébb és 
merőlegesen fúródik bele a kerék gumiköpenyébe és 
azon át a pneumatikba s kipukkasztja azt kérlelhetetlenül. 

Ezek a kerékráf szegek primitív dolgok, kis fe jűk van 
és hat centiméter hosszúak s természetesen mivel a kere-
kek vízben, sárban mennek keresztül, hamarosan rozsdát 
kapnak, a fát elmarják maguk körül s így, a vékonyabb 
felükkel lévén beszegelve a keréktalpba, hamarosan meg-
lazulnak és kihullanak s ezek a pár fillérbe került kis 
szörnyetegek veszélyeztetik az automobilt úton-útfélen. 
Mily egyszerű volna ezek ellen a védekezés, csak egy or-
szágos érvényű rendeletet kellene kiadni, hogy az a ko-
vács, aki ily szegeket elhelyez a kerékráfokban, már elő-
ször meg lesz bírságolva, megismétlődés esetén mindig 
nagyobb bírságot fizetne. 

Van ugyanis alig valamivel drágább, csak pár f i l -
lérbe kerülő biztos és jobb ráferősítőnk is. melyeket a 
személyszállító kocsikon alkalmaznak a modern kovácsok 
és ezek a kerékráf csavarok; ezeknek nincs hegyes végük, 
csavarral vannak erősítve a kerékráfba s tekintve azt, 
hogy tízszer annyii ideig tartanak, mint a primitív, ezerév 
előtti metódusú kerékráfszegek, tehát ezeknél, tekintve 
sokkal további tartósságukat, lényegesen olcsóbbak Í3. 

Az automobilegyesületeknek kell megindítani a har-
cot a kerékráf csavarokkal való kötelező ellátására az 
összes kerekeknek s addig nem nyugodni, míg ezek a ke-
rékráfszegek a használattól eltiltva nem lesznek s akkor 
a defektusok kilencven százalékkal fognak csökkenni. 

Van még más ellensége is az automobilizmusnak: 
ilyen pl. az utak mellett felállított benzinkutak kiszolgá-
lása. A motoros. — nem is szólva a versenyközben való 
töltésekről — mind siet és nem igen figyel arra, hogy 
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M9ICIN 
h á r o m k e r e k ű c y c l e c a r , 

az utak királya 

OlC 
a luxuskivitelű elitmotor-
kerékpár a l e g k i t ű n ő b b 

J A P b e é p í t é s 

COIVON 
a legalacsonyabb 

legstabilabb motorkerékpár 

VKt«€KVVK 
a leggyorsabb, legmeg-
bízhatóbb sportgép az 

1928. évi angol TT győztese 

NSW=HKNIII 
olcsó, megbízható túra-
motorkerékpár minden 

kategóriában 

MW 
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 : 

I I N T I I KDE 
B u d a p e s t , IV., M a g y a r - u t c a 40 

Telefon: Automata 867-86 
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az ötliteres automata üvegtartály megtelt-e már, midőn 
beöntik a motorjármü tartályába és rendszerint hiányzik 
•belőle egy-két deci, néha öt is. több is, pedig ez is sokra 
megy egy éven át. de hallottam már panaszokat oly irány-
ban is, hogy vízzel van a benzin keverve, tehát hamisítva 
van s ez épen oly csalás, mint a kisebb mértékkel való 
mérés, vagy a minőségi csalás. Ezek ellen is eljárni az 
automobilegyesületek kötelessége, mert ha a kiszolgál-
tatók minél gyakrabban lesznek ellenőrizve és a visszaélé-
sek megtorolva, úgy ezek a hibák is ki lesznek küszöbölve. 

A vidéki, de a pesti automobiljavító üzemek is azt 
hiszik, hogy akinek autója, motorkerékpárja van. az 
Krőzus és fizethet szó nélkül, mint a köles és egy kis cse-
kély munkát igényűő javításért s alkatrészért a sürgős-
ség, megszorultság mérve szerint oly horribilis árakat 
kérnek, hogy az ember háta borsódzik, ha reájuk szorul. 
Pedig a külföldiek miatt is, kiknek minél nagyobb szám-
ban valló idevonzása elsőrendű államérdek, ezeken a kis 
zsarolásokon segíteni kell és automobilegyesületeinknek 
kell a kezébe venni az akciót, hogy minden autószerelő-

műhely köteles legyen az összes előforduló javítások és 
alkatrészekről árlapot könnyen látható helyen műhelyé-
ben állandóan kifüggesztve tartani és a munkát ennek 
alapján számlázni s ezen számlákat az autósok beküldik 
felülvizsgálás végett az egyesületeknek, mely nem köte-
lező, de aki akarja megteszi, éppen úgy, mint a vasúli ét-
kezőkocsikban vannak kis levélszekrények, amelyekbe az ét-
kezőnek joga van a pincér által adott számlát bedobni s 
nem is fordul elő számlázási visszaélés ezeknél. 

Mit szóljak még a sof főrök visszaéléseiről, kik állan-
dóan és mindení lelkiismeretfurdalás nélkül használják 
gazdájuk gépjáróművét a saját céljaikra és igen üdvös 
volna ilyenek ellen idegen ingó rongálása címén eljárást 
indítani, mert ilyen titkos fuvarozásoknál történnek leg-
nagyobbrészt a balesetek, károk. 

Még sok mást lehetne felsorolni, mi az autós helyze-
tét megnehezíti, most egyelőre ennyit és kérem az illeté-
keseket, hogy szívleljék meg fenti cikkemet s tegyenek 
meg minden lehetőt ezeknek az anomáliáknak mielőbbi 
megszüntetésére. 

Szeptember 22. és 23-án vonultak át az osztrák nőversenyzők 
Magyarországon 

Budapesten a Magyar Touring Club és a MAC fogadta az osztrákokat. 

Szeptember 22-én és 23-án ismét nagy napja volt a 
magyar automobilizmusnak. Ezen a napon futották át 
osztrák Touring Club női megbízhatósági túraútjára ne-
vezett hölgyversenyzők Budapesten és a Balaton mellett. 
Eseményszámba ment ez az osztrák közeledés, ami az első 
megnyilvánulás a hosszú ideig tartó elhidegülés után. 
A kibékülés a Magyar Touring Club megalakulására, vala-
mint a két vezető klubban, a KMAC-ban és az Osztrák 
Automobil Clubban való személyi változásokra is vissza-
vezethető. Tudvalevő ugyanis, hogy az ÖAC elhúnyt ve-
zértitkára és a KMAC vezértitkára hadilábon állottak 
egymással. Ez volt az oka annak is, hogy az oly kedves és 
határozottan nagy propagandát kifejtő Osztrák—Magyar 
Túrautak végleg megszűntek. Ez az idő is elmúlt. Az 
Osztrák Touring Club az új magyar Touring Clubot üd-
vözölni akarván, elhatározta, hogy 1928. évi „Damen-
wertungsfahrt"-ját ezúttal magyar földön vezeti keresz-
tül. Így is történt. Tekintettel arra a körülményre, hogy 
a Magyar Touring Club teljesen a túrizmus szolgálatá-
ban óhajt maradni, felkérte a MAC motorosztályát, hogy 
segítsen neki az osztrák versenyzők fogadtatásában. A 
MAC készséggel tett eleget a Touring Club felkérésének 
és így a két testvéregyesület vállalta a túraút magyar-
országi részét. Úgy a MAC, mint az MTC megtettek 
mindent a siker érdekében és addig, ameddig az időjárás 
tűrhető volt, ment is minden. Huszonharmadikára azon-
ban olyan országos eső zúdult amúgy is rossz utainkra, 
ami azután a túra Balaton melletti részét teljesen el-
mosta. A magyar utak bemutatkoztak az osztrák sógorok-
nak teljességükben, összes gödreikkel és víztócsáikkal 
együtt. 

Szeptember 22-én indultak el az osztrákok Wienből. 
A határt Oroszvárnál lépték át, ahol már a rendező ma-
gyar egyletek kiküldöttei fogadták a versenyzőket, akik-
hez a kirándulók egész tömege csatlakozott. Több, mint 
150 jármű érkezett be Magyarországba, köztük igen sok 
szóló- és oldalkocsis motorkerékpár. A kimondott nő-

versenyzők száma meghaladta a 80-at, ami az osztrák 
automobilsport hatalmas fejlettségét jelenti. A határon 
benzinvállalataink közül a Vacuum Oil Company kikül-
döttei várták az osztrákokat, akik minden résztvevőnek 
kész nyomtatott térképpel szolgáltak, ahol az egész túra-
út programmja és az útközben található Sphynx-benzin-
kutak helye volt berajzolva. Almásfüzitőnél a nagy Va-
cuum Oil Company olajfinomító telepénél pompás tízórai 
várta az érkezőket. A férfiakat cigarettával, a nőket cso-
koládés dobozkákkal lepte meg a Vacuum Oil Company 
vezetősége. Budapestre 2 óra tájban érkeztek az első 
versenyzők, autók, szóló-motorok és szidekárok vegyesen. 
Az Üj Szent János-kórháznál volt a hivatalos fogadtatás, 
melynél a Touring Club részéről Vermes Gyula elnök és 
Kirchknopf Ernő dr. titkár, a MAC motorosztálya részé-
ről Máry Dezső ügyv. alelnök és Iványi Gusztáv titkár 
voltak jelen. Az Automobilklubot ezúttal már Szlávy Béla 
dr. titkár és Déghy Ödön dr., a K M A C ügyésze képvisel-
ték. Természetesen kívülük az érdeklődők és a magyar 
autó- és motorsportemberek százai vonultak fel, hogy 
tanúi legyenek az osztrák hölgyversenyzők bevonulásának. 
A bevonulás igen szép volt. Csupa kedélyes osztrák arc, 
köztük igen sok szép hölgy a volánnál, valamint igen sok 
oldalkocsis gép egész családokkal megterhelve. A fogadta-
tás után a résztvevők előre kijelölt szállásaikra hajtottak, 
majd délután a várost tekintették meg. Este nagy bankett 
volt a Gellért-szállóban, ahol többszáz ember vett részt. 

A csoportokba verődött osztrákokkal még a késő éj -
szakai órákban is találkozhattunk a város különböző ré-
szein és meg kell adni, hogy a kitűnően előkészített fogad-
tatás, valamint a magyar vendégszeretet mély nyomokat 
hagyott a szomszédokban. Sajnos, a második nap nem si-
került úgy, amint kellett volna. A víz és a feneketlen sár, 
a tócsák, a rossz országutak minden illúziót elrontottak. 
Balatonfüreden nagy ebéd várta a versenyzőket, akik az-
után délután Sopron irányában, bőrig ázva és átfázva, 
vegyes érzelmekkel hagyták el Magyarországot. 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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G I I N T I L L A m á g n e s e k b i z t o n s á g a a J u n k e r s M ü v e k e t is arra 
kész te t te , h o g y a B R E M E N motor já t e g y S C I N T I L L A m á g n e s s e l 
is e l lássák . A „ D É L K E R E S Z T J E " , m e l y Ka l i fo rn iábó l B r i s b a n e 
(Ausztrá l ia ) repül t és 13.000 k i lométe r t tet t m e g , sz in tén S C I N T I L L A 
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Sc int i l la , Bosch , Nor th East, Mare l l i , Ford, S . E. V., D e l c o , Par is 
R h o n e , Duce l l ie r , S o u b i t e z stb. 

mágnesek, dinamók, indítómotorok, 
akkumulátorok 
szerelése és javítása eredefi alkatfészekkel gyorsan, o l c s ó n , 
pontosan, g a r a n c i a mellett. 

URNER ÉS BERKOVITS 
SCINTILLA. INDEX, FENAG és HAGEN accumulátorok 
vezérképviselete V., Pozsony i-út 4t. Telelőn: T. 148-84. 
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NYILATKOZAT. 
Az Automobil-Motorsport 1928. évi február hó 12-iki 

számában „Lássunk tisztán" cím alatt egy cikket írtam, 
amely bár nem a KMAC, mint testület ellen irányult, több 
olyian kijelentést tartalmazott, melyet a KMAC elnöksége, 
valamint igazgatósága magára nézve sértőnek talált és a 
törvény útján kért elégtételt. 

Elvi indítóokok vezettek. Ezért készséggel kijelen-
tem, miszerint távol állott tőlem a szándéka annak, hogy 
a KMAC elnökségét, igazgatóságát, választmányát meg-
sértsem vagy megbántsam őket, kiket nagyrabecsülök, 
akiknek nemes intencióihoz, a magyar automobilsport 
érdekében tanúsított önzetlen és áldozatkész munkássá-
gához soha egy szemernyi kétségem sem fért és akiknek 
jövőbeli munkássága elé a legnagyobb reményekkel 
tekintek. 

őszintén fejezem ki tehát sajnálkozásomat a fent-
nevezettekkel szemben az inkriminált cikkben foglal-
takért. Déván István, 

az „Automobil-Motorsport" főszerkesztője. 

NYILATKOZAT. 
Az Automobil és Motorsport 1927. évi számában 

Raggamby András úr „Irtóvadászat" című novellájával 
foglalkozván, a kritika megengedett határait túlléptem. 
Minthogy utóbb meggyőződést szereztem arról, hogy az 
említett novella szatirikus éle nem a motorozok összes-
sége, hanem csupán azon motorkerékpárosok ellen irányul, 
akiknek fegyelemre szorítása érdekében az Automobil— 
Motorsport is állandóan küzd, lojális kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy a cikk felett őszinte sajnálkozá-
somat fejezem ki. Déván István. 

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 

éven alul: 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. A Jánoshegyi verseny szep-

tember 30-án lezajlott minden zavaró incidens nélkül. A ver-
seny kitűnő rendezése és eredményei, valamint a r észtvevők 
nagy száma csak öregbítették a MAC sikerét és díszére vál-
tak az alig hároméves múltra vissizatekiintő motoros szak-
osztálynak. Az október 1-én a Hungáriában rendezett ban-
ketten többszáz vendég jelenlétében osztották ki az értéke-
sebbnél értékesebb remek tiszteletdíjakat. 

Terézvárosi Torna Club motorkerékpárosztálya, 
| | ~ Budapest, VI., özekíű-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., 
Szekfü-u 5. I emelet. Telefon 267—06. A TTC által rendezett 
ügetőpályameeting még kiosztásra nem került tiszteletdíjait 
a versenyrendezőség a közeli napokban fogja kiosztani. A 
győztesek külön értesítést fognak kapni. Az október 7-re ki-
tűzött Il-ik üegtőmeeting díjazása körül felmerült hirlapi 
közlemények nem felelnek meg a valóságnak, mert pénzdíja-
zás nincs, csupán a tiszteletdíjak értéke van megadva a ver-
senyfeltételekben. 
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Hírele 
3000 kilométer egy Méray-gépen. A minap bennjárt ná-

lunk egy olvasónk, aki másfél év előtt egy 4!>0 kcm. sv. Mé-
ray-Jap-motort vásárolt. Gépével eddig több mint 25000 kilo-
métert futott a legkisebb baj nélkül. Az idei nyáron testvére 
kíséretében, aki a pótülésen foglalt helyet egy 3000 kilométe-
res nagy túrát tett meg. Az útvonal Budapest—Sopron— 
Wienerneustadt —Semmermg — Klagenfurt—Udine—Velence. 
Visszafelé Gráz—Szentgotthárd—Veszprém—Székesfehérvár— 
Budapest. Olvasónk a legnagyobb elragadtatással beszélt út-
járól, melyen az utassal és csomagokkal alaposan megterhelt 
Méray kitűnően bevált és mindennemű hiba nélkül abszolválta 
a megerőltető utat. örömmel regisztráljuk a tényt, mely az 
utóbbi időben már megszokottá vált előttünk. Reméljük, hogy 
az új típus sokszorozottan felül fogja múlni a szintén kitűnő 
régebbi típusok teljesítményét. 

3080 méterre Méray-gépen. Szerkesztőségünk karöltve a 
Méray-gyár vezetőségével, igen érdekes terven foglalatosko-
dik. Helyettes szerkesztőnk a közelmúltban külföldön járván, 
felkereste a pompás Alpin túristaközpontot, az Ortler lábánál 
fekvő Suldent, ahol útitársával, Raskó Lászlóval felgyalogol-
tak a 3020 méter magasan fekvő Payer-Hüttéhez. TJtjuk alatt 
az az idea szülemlett meg bennük, hogy az utat motorkerék-
páron is meg lehetne kísérelni, ami sokkal nagyobb és jelen-
tősebb tény lenne, mint a Rübelt-féle Dolomit mászások. He-
lyettes szerkesztőnk hazatérte után azonnal tudatta tervét 
Delmár Walterrel, aki hajlandónak mutatkozott a kísérletre. 
Tekintettel arra, hogy a Méray-gyár vezetősége sem zárkózott 
el a vállalkozástól és annak támogatásától, mely természete-
sen a vászon számára is meg lenne örökítve, a terv valószínű-
leg a jövő nyáron meg i's fog valósulni. Eszerint Delmár 
Walter és Dárday-Abriani Dezső két 346 kcm. ohv. Méray-
Jap motorkerékpárral próbálkoznának. A vállalkozás semmi-
képpen sem tartozik a könnyű esetek közé és az út megtételé-
hez nemcsak kitűnő motorosnak, kell lenni, hanem az alpin 
követelményekkel is tisztában kell lenni. 

Valami, ami érthetetlen. Az Európa Grand Prix leggyor-
sabb körét az olasz STAS kiadása szerint a Talbot-vezető Luigi 
Arcangeli futotta 3:37.2-vel. Ez az eredmény 165.745 km ko-
losszális átlagsebességnek felel meg, tekintettel arra, hogy a 
pálya kerülete 10.000 méter. A leggyorsabb kört 19.24-ben fu-
totta Monzában a később szerencsétlenül járt olasz Alfa-Ro-
meo-vezető Antonio Ascari 3:34.6-os idővel, ami 167.753 kilo-
méteres sebességnek felel meg. Most jön azután az, ami ért-
hetetlen. Az idei győztes Chiron (Bugatti) ideje 500 kilomé-
terre 3:09:18 volt, míg a végeredményben 600 kilométerre 
3:45:08-at futott. Utolsó 100 kilométerének ideje tehát 35 
perc 50 másodperc volt, ami átlagban is 10 darab 3:35-ös kört 
jelent, vagyis átlagban 10 jobbat, mint Arcangeli (Talbot) 
3:37.2, vagy Williams (Bugatti) 3:37.4-es leggyorsabb köre. 
Ha most összevetjük, hogy Chiron 10 darab 3:35-ös kört fu-
tott, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ezek között ne lett 
volna rosszabb is, de viszont jobbnak is kellett volna lennie. 
Chiron átlagsebessége az utolsó 100 kilométeren 167.442 km 
volt, míg Ascari leggyorsabb köre 10 kilométerre 167.753 km. 
Itt tehát feltétlenül valami elnézésnek kell lenni. 

Campbell Dainaskus mellett talált rekordjavításra alkal-
mas terepet. A közelmúltban hírt adtunk róla, hogy Camp-
bell nem nyugszik bele a Ray Keeeh-féle világrekordokba és 
újból próbálkozik egy egészen új konstrukcióval. Mivel azon-
ban a Daytona-homok igen messze van és az TTSA-ba való 
átkelés nagyon költséges. Campbell Európában keresett al-
kalmas talajt kísérleteihez. Végiglátogatta az angol partokat, 
de ott, sajnos, nem talált semmit. Ugyancsak sikertelenül ku-
tatott a fanői strandokon és Dánia egyéb szigetein. Most 
végre arról értesülünk, hogy Campbell a franciák segítségé-
vel a szíriai partokon, Kis-Azsiában talált alkalmas terepet. 
Carnnbelli hír szerint a közeljövőben Damaskusba utazik és 
ott folytatja az előkészületeket. A-z időmérésre is a franciák 
vállalkoztak. 

A nyilvánosságra került hatnapos nemzetközi verseny 
pontozásból kitűnik, hogy a három angol vezető, V. C. King 
(Douglas), F. W. Neill (Matchless) és H. G. Uzzel (BSA) mind-
annyian 5—5 büntetőpontot szereztek a hat nap alatt. Ezzel 
szemben a svédek közül csupán Göthe kapott Husquarna-jával 
három pontot. A kondicióvizsga azonban balul ütött ki a 
svédeknek, mert itt Erickson és Malmberg 11—11 büntetőpon-
tot kaptak. Így azután az angol csapat győzött a svédek el-
len 15—25 pontarányban. 

Egyszerűsítik a vámkezelést Oroszvárnál. Amit annyira 
óhajtunk, végre be fog következni. A pénzügyminisztérium 
kiírta a pályázatot a magyar határon épülő vámépületre. A 
pályázatok határideje október 1. Remény van tehát arra, 
hogy a tavaszra megépül az új vámépület és eltűnik a há-
romszoros vámmizéria. 

Szeptember 30-án futották le a MAC Jánoshegyi versenyét, 
amely, „Az idő múlik", immár a harmadik a MAC motorosztá-
lyának rendezésében. A verseny ezúttal is motorkerékpárok, 
sidecarok, valamint túra- és sportautomobilok számára van 
kiírva. A versenykocsik résztvételét a MAC vezetősége a 
keskeny pályán túlkoekázatosnak tartotta és ezidén eltekin-
tett a versenykocsi-kategóriák kiírásától. Ezúttal az auto-
mobil-kategóriák értékelése nem tisztán az idő alapján tör-
tént, hanem a kocsi súlya és hengerűrtartalma is számításba 
vétetett. A MAC így igazságosabbnak tartotta a helyezések 
megállapítását. Szerintünk hegyi versenyen kategóriák és a 
kategóriákban egyedül az elért idő a döntő. Így van ez a vi-
lágon mindenütt. A MAC ezúttal újít. Hogy az újítás meny-
nyiben fog beválni, azt eldönti a verseny. Jó újítás sohasem 
rossz. A képlet szerinti értékelés a motoroknál, bár a felté-
telekben még úgy volt. Istennek hála, nem történik képlet 
szerint. Így tehát a Jánoshegyi verseny a motorkerékpárok, 
sidecarok és cyclecarok számára továbbra is megtartotta tel-
jes reális hegyiverseny-jellegét, mentesen mindennemű kép-
lettől. A nevezések fényesen sikerültek és úgy a motorkerék-
pár-, mint a kocsi-kategóriákban igen szép volt a verseny. A 
díjazás, mint mindig, a MAC-tól megszokott pompás volt, ahol 
nincs különbség autós és motorkerékpáros között. Aki tud, 
legyen egyszerű mechanikus, éppen úgy megkapja a díját, 
mint az első helyen végzett automobilversenyző. 

Hatalmas tervvel foglalkozik a MAC a jövő esztendőt ille-
tőleg. Futárversenyét 1000—1509 kilométeres távon óhajtja 
megrendezni, amikor is a versenyzők a teljes távot egyfolytá-
ban kell. hogy abszolválják. A győzelem tisztán az előírt 
magas átlagok betartásán fog mülni. A verseny tehát egy kis 
„Coppa Mille Miglia" lesz, vagy ha úgy akarjuk, egy „Coupe 
des Alpes". Örömmel üdvözöljük a MAC-ot ezúttal, mert ré-
szünkről az efajta nagy távra kiírt magas átlagú (45—50 km.) 
versenyek teszik legjobban próbára a kocsit és legjobban mu-
tatják meg, hogy milcészült jó anyagból. 

A Somnarymcgvei Automobil Club Kaposvár—Igal—Bala-
tonszentgyörgy—Nagykanizsa—Kaposvár 240 kilométeres út-
vonalon előírt magas átlagokkal motorkerékpár- és automo-
bil-versenyt rendezett. A verseny tartama alatt zuhogott az 
eső, úgy hogy a szólómotorkerékpárokat el sem tudták indí-
tani. Az eredmények teljesen hitelesen még nem jutottak bir-
tokunkba és így azok közlését a következő számunkra hagy-
juk. Addig is megemlítjük, hogy az oldalkocis kategóriákban 
az Indián motorkerékpárok, míg az automobiloknál a Fordok 
értek el klasszikus jó eredményt. Így az 5 literes kategóriá-
ban a három új Ford fölényesen jobb átlagot futott ki, mint 
a Chrysler. A pontos eredményeket a következő számunkban 
közöljük. 

A Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Gazdasági 
Szövetsége Salgótarján mellett, Mátraszele—Homokterenye— 
Nádújfalu—Nemti—Kisterenye—Zagyvapálfalva — Salgótarján 
körön, melynek távolsága 50 kilométer volt, motorkerékpár-
sebességi versenyt rendezett. Első lett Bakos József (346 kcm. 
Méray) 55:10-es idővel, ami, tekintve a rettenetes állapotban 
lévő utakat, kitűnő, és alig valamivel maradt el a 60 kilomé-
teres átlagsebességtől. Második Persöh Imre lett (Coventry-
Eagle-gépen) 58:50 alatt, míg a harmadik helyre Kádár Ferenc, 
futott be Puch-gépen. 13 nevező — 8 induló — 6 befutó. A ver-
seny rendezése körül Csóka Vendel titkár szerzett érdemeket. 

£ A A A A M AUTOMOBILOK: APART AUTÓ R.-T. 
PAlGxá VL KER' ANDRASSY-ÚT 37. SZÁM 
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Megindult a harc egyes amerikai gyárak kép-
viseletéért. Az amerikai üzletember. Nem nézi, ki a 
képviselője, csak kocsit tudjon eladni. Érdekesség 
szempontjából közöljük, hogy a Studebaker már a 
negyedik kézben van Magyarországon, dacára an-
nak, hogy egyik vállalat sem számolt fel vagy bu-
kott meg, amely eddig bírta. Két év előtt a Cyklop 
Oárage volt a magyar vezérképviselő. Tőle átvette a 
Feíhér Miklós Gépgyár, mely a Kossuth Lajos-utcában 
pompás mintatermet rendezett be az új Studebaker-
Erskine-kocsiknak. Úgy látszik az amerikaiak itt sem 
kapták meg azt, amit vártak, mert közben a Toldi 
Motoroar Comp. lett a vezérképviselő, aki azonban 
alig örült a kiváló amerikai gépeknek, máris elvet-
ték tőle és odaadták az Angol-Magyar Bank autó-
o szitál y árnak, aki, úgy Játszik, több kocsi eladását ga-
rantálta. Most sietnek ki a magyar képviseletek meg-
bízottjai is Parisba. Itt dől el a nagy harc. Ki mit 
kap meg és ki mit tarthat meg. Az amerikai nem 
kukoricázik. Mint értesülünk, a harc nagy és nem 
egy amerikai gyártmány képviseletének birtokáért 
5—6. sőt 8 aspiráns is kutazott. Nézetünk szerint ko-
moly, jó kézben lévő képviseleteknél erről nincs szó. 
Nem hinnők, hogy amerikai gyárak egy komoly ma-
gyar képviselettől elvennék a megbízást. Természe-
tesen, ahol nem tudott a képviselő eredményt felmu-
tatni. ott a megfosztás magától értetődik. 

Mi okozta a monzai katasztrófát? Ez volt a leg-
fontosalbb kérdésié napokon át az olasz automobilis-
táknak. A feltevés az volt, hogy Materassi Talbotjá-
nak jobb első kereke érintette Poresti Bugattijának 
bal hátsó kerekét. A veszedelmes közellétet Materassi 
parírozni akarván, hirtelen rántotta el a kormányt, 
ami a közel 300 kilométeres sebességben végzetessé 
vált. A verseny után töviről hegyire átvizsgálták a 
kocsit, valamint kihallgatták Forestit. Foresti azt ál-
lítja, hogy ő semminemű lökést nem érzett, tehát 
valószínűtlennek tartja az' állítást. A kerékagyakon, 
amelyek teljesen nikkelezettek, semminemű súrlódás 
nem látszik. A szakértőkkel megvizsgált kocsi min-
den alkatrésze kifogástalan állapotban volt, a ka-
tasztrófa után is, sőt a kocsi, mondhatni, meg sem 
sérült, technikai (hibáiról tehát helszélni sem Jehet. 
Mindent leszögezve, az a nézet lett úrrá, hogy Mate-
rassi a két kocsi közelségét akarván korrigálni, hir-
telen mozdulattal igyekezett némileg balra kerülni. 
A mozdulat oly gyors volt. hogy a kocsi megérezte és 
a nagy sebességben Materassi azután már nem tudta 
visszaterelni a gépet az egyenesbe. Sokak szerint 
Materassi panaszkodott az utóbbi időben, hogy a 
Rzíve táján érez néha fájdalmat és emiatt vissza is 
akart vonulni a versenyzéstől. Lehet, hogy a hirte-
len kormánymozdulat után elvesztette uralmát a ko-
csi felett. Akármint volt is a katasztrófa, ebből is-
mét sok-sok tanulságot lehet levonni. Legfőbb az, 
liogy gyors versenyeknél ne álljunk közvetlenül a pá-
lya mellé, mert mindig megeshet, hogy valaki kifarol 
vagy pneudefektet kap és kész a baj. Aki pedig kí-
váncsi és közel megy, az vonja le a konzekvenciát. 
Egy baleset miatt azonban a versenyek felett pálcát 
törni nem lehet. A világháborúban milliók haltak 
meg, ezrek halnak meg az ágyban és sok-sok százra 
rúg évente a vasúti és egyéb halesetekből kifolyó el-
halálozások száma is. Autóversenyeken egy év alatt 
szerencsétlenül jár 5—G ember, ami oly kis százalék, 
amiből kázust csinálni nem lehet. Monza csak volt és 
talán sohasem fog megismétlődni. Ez így volt be-
írva a sors könyvébe és ezen segíteni nem lehet sem 
a versenyek megszüntetésével, sem újabb formu-
lákkal. 

Mindenki arról beszél, hogy elmaradnak az auto-
mobil Grand Prlx-versenyek. Ennek ellenére meg-
nyugtatunk mindem eimibert, aki rajong a sebességi 
versenyekért, hogy erről szó sincs. Az AIAOR leg-
utóbbi ülésén már fixirozták ils az 1S29. évi Grand 
Prix-terminuRokat. Június 30. Francia Grand Prix. 
Július 6—7. Belga 24 órás Grand Prix. Július 24. Nür-
burgring Német Grand Prix. Július 31. Spanyol 
Grand Prix. San Sebastian. Augusztus 17. Angol 
Grand Prix. Szeptember 8. Gran Premio d'Italia. 
Hogy milyen lesz az 1929. évi Grand Prix-formula, 

D 
O 
U 
G 
L 
A 
S 

mindenütt 

v 
E 
Z 
E 
T 

Vezérképviselet 
VI. kerület, 

Podmaniczky-
utca 18. 

arról még véglegesen nem határoztak. Erre nézve 
kiküldtek egy bizottságot. Valószínűleg marad a 
szabad formula és az üzemanyagfogyasztást fogják 
redukálni, illetve maximálni. 

A budapesti FIAT-képviselet augusztus hó folya-
mán igen szép munkát végzett. Eladott az új 520-as 
típusból 45 daralbot. Ezenkívül! régibb 501-es és más-
fajta becserélt és bevett kocsijaiból 11 darabot. El-
helyezett 9 darab kis 509-est és 6 darab teherautó-al-
vázat. összesen teíhát 71 drb ÍPIAT ihaigyta e'l a gyár 
budapesti telepét. Hatalmas szám ez egy hónap alatt, 
bátran állíthatjuk, hogy hasonlót csak igen kevés bu-
dapesti képviselet tud felmutatni. 

1929-ben elmarad az Olympia Show. A kiállítás 
rendezősége azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a 
londoni motorkerékpárkiállítást 1929-ben nem fogja 
megrendezni. Habár a rendezőségi tagok többsége a 
kiállítás elejtése mellett szavazott, néhány angol gyár 
erélyesen tiltakozott a határozat ellen. A londoni 
Olympia Show nemcsak az angolok, hanem az összes 
többi nemzetek szempontjából is nagy fontossággal 
bír, hiszen ezen a híres kiállításon láttak napvilágot 
a legszenzációsabb újdonságok. Magának Anglának 
jelentene azonban a kiállítás elmaradása a legtöbb 
veszteséget, mert éppen ez volt a szigetország moto-
rizmusának leghatásosabb propagandaeszköze. Re-
méljük, hogy a rendezőség ezt a végzetes lépést még 
meggondolja és elhatározását még idejében megvál-
toztatja. 

Az 1929. évi olasz versenyterminusok. A Milánó-
ban székelő Olasz Automobil Club sportbizottsága a 
napokban állította össze az 1929. év első felének ter-
minusait. Március 31. Coppa Mille Miglia. Április 7. 
Circuito Allessandria (versenykocsik). Április 14. 
Circuito Allessandria (sportkocsik). Április 21. Cir-
cuito di Cremona. Április 28. Giro di Sicilia. Május 
5. Targa Flórió. (Palermo). Május 12. Coppa Mes-
sina. Május 19. Monza. Sport- és túrakocsi. Nagy 
Díj. Május 26. Király-díj. Róma. Június 9. Mugello 
Circuit. Julius 14. Coppa Montenero. Augusztus 4. 
Coppa A-bruzzo. Ezek között internacionális szempont-
ból főleg a Targa Florio és a római Király-díj bír 
fontossággal. 

Üj Chrysler-típus. „De Soto S I X " néven hozza ki 
új típusát az amerikai Ghysler-gyár. Az: új típus, 
mely 6 hengeres, a svájci lapok szerint állítólag jóval 
olcsófab, mint az eddigi típusok és egyeisíti magában 
a modern konstrukció minden előnyét. 

Bougie NERKA. Már mult számunk egyikében 
megírtuk, hogy Chiron, a híres Bngatti-vezető nem a 
szokásos amerikai Champion-gyertyákkal versenyez, 
hanem egy új francia gyertyával, a Nerkával. Chiron 
ez évben már a második nagy versenyt, a római Ki-
rály-díjat és most a monzai Európa Grand Prix-t 
nyerte Nerka^gyertyáwa'l. Az új, az eredmények után 
ítélt gyertyának Budapesten még nincs képviselete. 

A C-hampion-gyertyák világsikerei. A iminap ke-
zünkbe került francia hirdetésiből kitűnik, hogy ma az 
amerikai Champiom-gyertyák a világversenyeken ko-
losszális eredményeket értek el. Champioin-gyertyákat 
használt Mariano Bernardi 500 km-en felüli sebes-
ségi repülő világrekordjának felállításakor. Gham-
pionnal nyerték a legtöbb Grand Prix-t. így a Ma-
rocco, Algír, a Francia Grand Prix, az IndianapoliiS 
versenyt, a IBelgla és 'San 'Sebastinai versenyeket, sőt 
és ez talán a Champion legnagyobb sikere, a Német 
Grand Prix-t, aho1! a győztes Mercedes-iBenz-kocsik is 
Ohampion-gyertyáJkat használtak. 

Madame Bruce, ,a híres angol lautomobi]ver.sen y ző-
nő, aki, mint tudjuk, férjével számtalan kitűnő ered-
ményt ért el angol AC-lkocsiján, most újabban a mo-
torcsónakázásra adta magát. Bruce asszony a Calais 
és Dover között rendezett motorcsónakversenyt egy 
Super-fEilto-Quad-al oda—vissza 1 óra 47 perc alatt 
tette mag és elsőként futott be. A távolság a csator-
nán át oda—vissza 56 angol mérföld, vagyis 88.495 
km. Így tehát a Bruce asszony által vezetett Elto át-
lagsebessége 49.608 kilométer volt. A z Elto-Quad 
feltétlenül kifutja a 60 kilométeres átlagot is, de 
ahhoz teljesen sima víz szükséges. Amint hullámos 
a víz, az összes Outbord-motorok sebességét erősen 
redukálni kell, hacsak nem akarunk fürödni. 
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Zajta lan svéd S K F 
a u t o m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgös-. hengergörgős- és golyóscsap-
ágyak. Az összes „Ford"-csapágyak Speci-
ális golyós csap Agyak a Citroön," Chevrolet, 
Bulck, Fiat, stb. autókhoz. Angol zoll 
méreti! speciális motorkerékpárcsapágyak, 

Magyarországi vezérképviselet: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 
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Telelőn : J. 112-78 

J. 130-38 
J. 1 8-08 

Anglia csapata nyerte a Nemzetközi Hatnapos 
Versenyt . Szeptember 10—15. között futották a 
Yorkshire-tartomány Harrogate nevű városa mellett 
az évrőil-év,re megrendezendő International iSix Day 
Trial-t. Miután a teamdíjat a múltévben is az angolok 
nyerték, a szabályok szerint ők voltak a rendezők 
ezúttal is. A svédek m á r 1927-iben is kitűnően szere-
peltek, most azonban hajszálhíján, majd megverték az 
angolokat. A hat nap lefutása után a .svédeknek 
csupán 8, miig az angol elite-teamnek 15 'bűntető-
pontja voít. Eszerint a svédek nyertek volna. Jött 
azonban (a kooidicióvizsga és a sivédek kaiptalk 22 bün-
tetőpontot, az angolok 0 pontja ellenében és így 10 
ponttal ismét Anglia csapata került ki győztesen a 
svéd Husquarna csapattal szemben. Anglia három 
vezetőt állított ki, King (Douglas) , Neil (Matchless) 
és Uzzel (BSA-Sidecar) személyében, míg a svédek 
Gothe, Erickson és Malberg révén muítévi csapatu-
kat állították ki. Miég nem állanak előttünk a teljes 
eredmények és így nem tudjuk, kik kapták .az angolok 
közül a 16 büntetőpontot. A z ezüstvázáért folyó küz-
delemben, ahol nem kellett nemzeti gépeken startolni, 
szintén az angol csapat győzött. Ebben a csapatban 
Crisjp (Humiber), Walker (Rudge) és Giles (AJ.S) 
voltak a tagok. Érdekes .megemlíteni, ihogy az angol 
női-team 5 büntetőpontjával előibb végzett, .mint a 
hollandok férfi-teamije. A il08 starthoz álllott verseny-
zőből, 92 fejezte be a versenyt, elbíből 47 kapott arany-
érmet. A z aranyéremmel kitüntetettek között két né-
met is volt. Polster és Iselinger, két D-R-ad-vezető 
jutott .ehhez a kitűnő pozícióhoz, ami feltétlenül 
klasszikus teljesítmény. Pompásan szerepéitek az 
Excelsio.r (260 kcm) , a BSA (360 kom), az Ariel 
(500 kom) és a Scott (760 kom) motorkerékpárok, 
melyek .a fenti kategóriákban a teamdíjakat nyerték.. 
Ugyanis a gyárak számára külön díj volt kiírva. 

112 kilométered átlagsebességgel 24 órán keresz-
tül. A Mathis-gyár kitűnően bevált 6 hengeresével, 
az ismert „Emysix" -é l a közelmúlt napokban egy kí-
sérletet hajtott végre, az Automobil Club de Francé 
hivatalos kiküldöttei előtt. A kísérlet fényesen iga-
zolta a kiváló Mathis-Emysix jóságát és gyorsaságát. 
A francia L'Auto szerint a gyár mintaterméböl kiho-
zott normál szériakocsi, váltott vezetéssel, Monthléry-
ben, ,az autodrombam 24 órán keresztül körözött és 
112 kilométeres átlagot tudott elérni. Ez olyan telje-
sítmény egy kiskocsitól, amire a igyár .méltán (büszke 
lehet. 

A német motorkerékpárbajnokságok mai állása. 
Edig 6 pontszerző versenye dőJt el a német .motor-
kerékpárbajnokságnak. A z Eilenried-vierseny, a Han-
noveri serleg, az Avusrennen, iScihleizi háromszög-
verseny. Hátra van még a Solitude és a Frankfurti 
körverseny. A bajnokságok álilása most a következő: 
176 kom: 1. Geiss ( D K W ) 17 pont. — 250 kcm: 1. 
Winlkler ( D K W ) 7 pont, 2. Gerlach (Standard-MAG) 
6 pont, 3. Spnumg ( D K W ) 4 pont. — 350 kcm: 1. Eirnst 
(AJS) 6 pont. 2. Pátzold (Sunbeam) 5 pont. 500 kcm: 1. Soe-
nius (BMW) 10 pont. 2. Dom (Standard-MAG) 9 pont. 3. Steg-
mann ( D K W ) G pont. — 500 kem-en felül: 1. Bauhofer (BMW) 
15 pont. 2. Rüttchen (Harley-Davidson) 4 pont. Mint látjuk, 
a B M W ismét két kategóriában vezet fölényesen. 

H a vég ig tek intünk az utolsó évek versenyein , bizony arra 
a következtetésre jutunk, hogy a világnagyságokat csaknem 
kivétel nélkül eléri a sors. Murphy, Nazzaro, Sivocei, Kuhn, 
Masetti, Howey, Lampiano, Zhorovsky, Thomas, .Toe Boyer, 
Juriek, Heusser, Bordino, Lockhardt és végül Materassi. A 
régiek közül alig maradt egy-kettő. Felice Nazzaro, Sala-
mano, Minoia, Campari, Wagner, Boillot, Constantini, Be-
noist, Rützler, Werner, Salzer, Dubonnet, Campbell. Ezek 
között azonban még igen sok ma is versenyez és tiszta visz-
szavonulásról csak Nazzarónál, Salamanonál, Rützlernél, Sal-
zernél és Costantininál beszélhetünk. Roppant találóan fejezte 
ki egyik munkatársunk: „Mindeniket eléri a végzet, csak a 
sorrend kétséges!" 

Szenzációja volt a TTC által szeptember hó 19-én rende-
zett lillafüredi túraútnak a kis 175 kem-es Peugeot-motor-
kerékpár magyarországi bemutatkozása. A gépet Kepes Fe-
renc vezette. A z országúton és a célban egyaránt csodálták 
társai a gépet, mely a nagy gépeknek is becsületére váló tem-
póban vette az emelkedéseket. A körülbelül 190 km-es úton 
5 és fél liter benzint és 2 és fél deciliter olajat fogyasztott. A 

célban azt mondták a mindig jókedvű Kepesnek, hogy „vi-
gye" a gépet a motorparkba. Kepes szószerint vette a ren-
dezőség intézkedését és az ölében „elvitte" a motorkerékpárt 
a versenyzők nagy mulatságára. A kis Peugeot debűje ki-
tűnően sikerült. A nagy távot a legrövidebb idő alatt, min-
den defekt nélkül abszolválta. 

Pompás eredményt ért el a négy angol kvalitásmárka, az 
Excelsior, a BSA, az Ariel és a Scott a nagy nemzetközi hat-
napos versenyben. Ez a négy gyár nyerte a 250, 350, 500 és 
750 kcm. kategóriák számára kiírt gyári teamdíjakat. Mind a 
négy gyár az angol kvalitásgyárak közül való. A z Excelsior 
ezidén már a sebességi versenyek terén is kitűnt. A két Crab-
tree révén négy nagy Grand Prix-ben értek el győzelmet, amit 
most az év legfontosabb megbízhatósági versenyén való team-
győzelemmel fejeztek be. A BSA a szezon legfontosabb meg-
bízhatósági triáljain fényesen szerepelt. Nála nem olyan nagy 
meglepetés a teamgyőzelem. A z ARTEL szintén méltóan jutott 
az értékes győzelemhez. Pompás külső alakot és kitűnő belső 
szerkezetet mutató gépei ezúttal is fölényesen győztek kate-
góriájukban. Szép és felette örvendetes a Scottok előretörése. 
A Scott-gyár, melynek modelljei Magyarországon ezideig nem 
igen tudtak elterjedni, ezzel a győzelmével ismét a konkur-
rens márkák közé küzdötte fel magát. Excelsior, BSA, A R I E L 
és Scott, ezek aratták tehát a legnagyobb sikert. Köztük bün-
tetőpont nélkül csak a három ARIEL-vezető végzett. A BSA 
csapat 2, az Excelsior 3, a Scott team 5 büntetőpontot szerzett. 
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Hövia Jfrirek 
Segrave őrnagy megkezdte előkészületeit a sebességi vi-

lágrekord visszahódítására. Űj szivaralakú gépe Napier-mo-
torral lesz felszerelve. Segrave kísérleteit újólag a Daytonai 
(Florida) homokon óhajtja végrehajtani és reméli, hogy új 
gépével eléri a 240 angol mérföldet, ami 405.600 kilométernek 
felel meg. — A Nemzetek Nagy Dija motorkerékpárversenyt, 
amit tudvalévőleg a monzai katasztrófa miatt bizonytalan 
időre elhalasztottak, szeptember 30-án futották le. Eredménye-
ket a jövő számunkban közöljük. A verseny eredeti termi-
nusa szeptember 16. volt. — A svájclak 1929-re két nemzetközi 
versenyt jelentettek be a nemzetközi naptáregyeztető ülésnek. 
Az egyik a Bol d'Or Genfben, a másik a Klausenpass hegyi-
verseny, amit 1929-re ismét kiírnak a svájciak a zürichiek 
rendezésében. — A Terézvárosi Torna Club október 7-én újból 
rendez ügetőt. Ezúttal behozzák a pénzdíjazást. A díjak 40— 
70 pengő között lesznek. A fflverseny leggyorsabb menője 100 
pengővel, a leggyorsabb kör külön 50 pengővel lesz díjazva. 
Ezzel motorosaink áttérnek a nyilt professzionizmusra, ami a 
külföldön már teljesen bevezetett szokás. — A BSE, mint ér-
tesülünk, igen helyesen, nem rendez motorversenyeket az 500 
méter kerületű újjáépített Millenárison. Az ilyen kis körön 
való versenyek határozottan veszélyesek, amellett irreálisak 
é« teljesen idejüket multák. — A koppenhágai automobil-
szalon első része (személyautomobilok) február 22-én kezdő-
dik és tart március 3-ig. A második rész (teherszállítójármű-
vek) március 9—17. között lesz. — Mint hírlik, a Királyi Ma-
gyar Automobil Club 1929-ben a Magyar Automobilkereske-
dőkkel karöltve ismét megrendezi szokásos kétéves automobil-
kiállítását. A kiállítás előkészületei az újévben megkezdőd-
nek. — Mint hírlik, az amerikaiak mindent megmozgatnak, 
hogy érdekközösségbe kerüljenek a német Mereedes-Benz-
művekkel. Mindezideig a németek ellentállottak az amerikai 
közeledésnek, most azonban egyik igazgatójukat kiküldték az 
USA-ban személyes tárgyalások felvétele végett. Nem tudni, 
mi rejlik az amerikai törekvések mögött. Majd elválik. — 
Az 1929. évi párisi Szalon három csoportban lesz lebonyolítva. 
A személykocsik csoportja október 4-én nyílik és tart 14-ig. 
Október 25-én kezdődik ugyancsak a Grand Palais-ban a mo-
torkerékpárkiállítás, melynek zárnapja november 4. A har-
madik rész, a teherautomobilok és egyéb gazdasági gépek, 
traktorok kiállítása november 10—25. között lesz. — A mon-
zai katasztrófa a világ eddig ismert legnagyobb automobil-
szerencsétlensége. Hőse, Emilio Materassi, Olaszország mult-
évi antomobilbajnoka, 1927-ben a Targa Florióban is győzött 
Bugattin. Valamikor régen Italán versenyzett. Ezidén tért át 
a Talbot-ra. Holttestét szülővárosába, Firenzébe vitték, ahol 
ÓTiási pompával temették el. — Színi János a jövő embere az 
automobilversenyzés szempontjából az Austro-Daimler-gyár-
ban. ö és a német Stuck fogiák a gyár szineit a jövő évi 
versenyeken képviselni. A valamikor oly pompás menő Hey-
den Fritz, ma már a múlté. Sportszerűtlen életmódja miatt a 
gyár már alig-alig engedi versenyezni. — Mint hírlik az oszt-
rák Gr&f & Stift-gyár is kijön nemsokára egy lengőtengelyes 
kocsival. Űgy látszik fik is megirigyelték a Daimler és a 
Steyr sikereit. Az Austro-Fiat kis lengőtengelyes modellje 
már állítólag a párisi Szalonra készen is lesz. — Tsinét két 
nagy sikert könyvelhet el a Oastrol-gyár. Monzában Louis 

Chiron Bugatti-ja Castrol R-olajjal és Boulogneban Campbell 
Delage-ja szintén Castrol R-olajjal futotta versenyét. — 64 
darab BMW motorkerékpárt hozott forgalomba eddig a buda-
pesti BMW-képviselet. Olyan szám ez, ami élénken bizonyítja 
a kiváló német gyártmányak jóságát. — Troyes-ben (Fran-
ciaország) 900 méterre repülő startos sebességi versenyt ren-
deztek motorkerékpárok számára augusztus 16-án. A legjobb 
időt Perrotin (Terrot-JAP) érte el, amennyiben 20.6 másod-
percre futván a 900 métert, sebessége 157.205 km. volt. — 
Kiibek József, aki régebben az FP első és egyetlen példányá-
val ért el igen szép versenysikereket, most egy 980 sv, sport 
JAP-motorral szerelt új angol AJW-gépet kapott. Első 
startja az új motorral a Jánoshegyen volt. — Urbach László 
csaknem egy évi szünet után újra az aktivitás mezejére lép. 
Urbach a Jánoshegyi versenyen, vándordíját megvédendő, 
egy széria AJS-gépen indul. 1929-re ismét gyári gépeken fog 
versenyezni és mint hírlik, egy kétkipuffogócsöves, 348 kcm. 
ohv. Harley-Davidsonnal is fog indulni. A gép hasonmása 
lesz annak, amivel Martin Schneeweisz a Semmeringen az új 
rekordot felállított. — Magyarországon az idegen számmal 
futó külföldi automobilok 30 napig adómentesek. Harminc 
nap után havonta 20 pengőt fizetnek az államnak. — Az 
Egyesült-Államokban a legutolsó számlálások szerint 4,838.725 
automobil van forgalomban. Olyan hatalmas szám ez, ami 
mellett a kis Magyarország autóállománya egy csöpp a ten-
gerben. — A Magyar Atléikai Club, valószínűleg a Magyar 
Touring Clubbal karöltve, a jövő évben nagy kirándulást ter-
vez Wienbe, ahonnan az Osztrák Touring Clubbal közösen 
háromnapos túrát terveznek. — London—Liverpool között 
megindult a hálókocsival és étkezővel felszerelt első autóbusz-
járat. Egy kocsi 12 fekvőhellyel van ellátva. A viteldíj 26 
shilling, ami körülbelül 35 pengő. Az útvonal hossza 318 
kilométer, vagyis 60—70 kilométerrel hosszabb, mint a Buda-
pest—Wien útvonal. — Az osztrák Motorfahrervereinigung 
sporttelepén, Breitenfurtban, szeptember 80-án mérkőzik az 
angol válogatott csapattal a motorkerékpárfutballban. Noha 
az angolok könnyen fognak győzni, a mérkőzés igen érdekes 
lesz és az osztrákok sokat fognak tanulni. Budapesten úgy 
látszik a motorkerékpárfutballnak nincs talaja. — A Castrol-
nak ismét nagy sikere volt az idei Semmering-versenyben. 
Alig két kategóriát kivéve, úgy az autósok, mint a motor-
kerékpárosok Castrol-lal győztek. Castrol-t használt Carricola 
is, valamint az új motorkerékpár-útvonalrekorder. Martin 
Schneeweisz is. Az összes magyar versenyzők is Castrol-lal 
mentek. — Három belga FN-vezető a minap tért vissza afri-
kai útjáról. A belgák, akik között volt Lamarche is, aki két 
év előtt Budapesten ment keresztül FN-jével a montecarlói 
csillagtúrán. Az FN-vezetők 27.000 kilométert tettek meg 
Afrikában és észak-déli irányban szelték át a kontinenst. 
Hazatértü kután Belgiumban az illetékes hatóságok nagy ün-
nepségek között fogadták a híres FN Afrikautazókat. — 
Szeptember 30-án futják a híres francia hegyiversenyt a Cote 
de Gaillonra. A táv egy kilométer, némi emelkedéssel. A re-
kordot a francia Divó tartja Talbot versenykoesijávai 28.6 
mp-cel, ami 125.856 kilométeres sebességnek felel meg. — 
A svédek megóvták a Nemzetközi hatnapos verseny eredmé-
nyét. A francia L'Auto a svédeknek ad igazat és nem lehe-
tetlen, hogy a legfőbb fórum is a svédeknek fog igazat adni. 
háromnapos olasz túrát terveznek. — London—Liverpool között 
országúton, Ostmalle mellett, a híres belga kilométernapot. 
A talaj most ideális, 3200 méter hosszú, tükörsima aszfalt. 
A legjobb eredményt eddig Ostmalleban a francia Delage-
vezető Thomas ért el 188.087 kilométeres eredménnyel. — 
FIAT 521, új 8 hengeres Lancia és új 8 hengeres OM lesznek 
olasz részről a párisi Szalon újdonságai. Mint olasz forrás-
ból értesülünk, a Bianchi-gyár ugyancsak új 8 hengeres típu-
son dolgozik. Az új 8 hengeres Lancia és a FIAT megjele-
nése Párisban már biztos. — Brémond és Fallavier francia 
vezetők egy Mathis-Emysix túrakocsival 24 óra alatt 2695 km. 
7 métert futottak. Az átlagsebesség 112 km. 291 méter volt. 
— Szeptember 10-én Algírban a Berrouaghia circuiten, mely-
nek hossza 6500 méter, 10 körre (65 km.) motorkerékpárver-
seny volt. Győzött Habib (500 kcm. Triumph) Doniénech 
(New-Hudson) előtt. Habib ideje 51:15.2 volt, míg a második 
helyezett l:02.5-re futotta a távot — Bucchetti mérnök, aki az 
olasz Ansaldo-gyár egyik főembere és a monzai tragédiát 
közvelen közelről látta, azt állítja, hogy egy fék blokirozása 
okozta Materassi Talbotjának hirtelen irányváltozását. Ha-
sonló véleményen volt annak idején Florio lovag is, aki szin-
tén közvetlen a tribünről látta a; szerencsétlenséget. — Az 
olaszok igen nagyra vannak az új 1700 kem-es Maserati-ko-
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csíkkal. A Gazetta dello Sport megállapítja, hogy Maggi 
145.030 kilométeres átlagsebessége jobb, mint Benoist (Delage) 
multévi eredménye. Azt azonban elfelejti a cikkíró, hogy 
Benoist zuhogó esőben futotta 1.5 literes kocsijával a 144 kilo-
méteres átlagot. A z új Maseratinak 5700 a maximális fordu-
latszáma. — Vörös-fehér-zöldnek kell lenni a versenykocsik-
nak, amiket magyar részről neveznek internacionális verse-
nyekre. A hűtő vörös, a kocsi középső része fehér, míg a fara 
zöld színű. A startszám színe fekete, ami lehetőleg a fehér 
részre festendő. — Bosch-slker. A szeptember 9-én lefutott 
Gran Premio d'Europa első öt helyezettje, a győztes Chiron 
(Bugatti), a második Varzi (Alfa-Komeo), a harmadik Nuvo-
lari (Bugatti), a negyedik Drouet (Bugatti), az ötödik Maggi 
(Maserati), mindannyian német Bosch-mágnest használtak, 
amiből kitűnik, hogy úgy a soviniszta franciák, mint az ola-
szok a legnagyobb biztonságot megkívánó versenyben a né-
met Bosch-t használják, dacára annak, hogy úgy a franciák-
nak, mint az olaszoknak vannak mágneskészítményeik. — 
A budapesti Blum és Polgár szállítócég az október ?—14 
között Párisban lévő Sálon d'Automobile képviselőségét el-
vállalta. Tekintettel a párisi Szalon iránti nagyfokú érdeklő-
désre, a cég bgy társasutazást szervez. Érdeklődni lehet Buda-
pest, V., Árpád-utca 11. A kiállítás tartama alatt Párisban 
(32. Place St. Georges) a képviselet állandó kirendeltséget fog 
fenntartani. Itt jegyezzük meg, hogy a Blum és Polgár szál-
lítócég irodáit V., Vörösmarty-tér 3., félemelet 9. alá helyezte 
át. — Megjelent az „Automobilisták Zsebkönyve" VlI - ik ki-
adása. A Schreiber József által az automobilisták számára 
minden egybefoglaló és állandóan javított VlI - ik kiadás a 
napokban hagyta el a sajtót. Megrendelhető Budapest, VII. , 
Dohány-utca 92. 

FOUG/iLMI fl/K£K 
A Vállalkozók Lapja 'szeptember hó 12-én megjelent .szá-

mában az Útépítés-rovat vezetője, dr. Virág Imre hosszabb 
cikkben .védi a magyar útépítőcégeik .munkáját és a magyar 
utak rossz voltát egyedül a pénzhiányban látja. Mintaképül 
odaállítja elénk a 3 'kilométeres Tát—nyergesújfalui szakaszt. 
Szerinte, az oly jó, hogy bárhol mintaképen szolgálhat. Mi, 
sajnos, az ellenkező véleményen vagyunk. A táti 3 kilométe-
res beton, amikor készen llett, már nem volt .olyan, mint 
amilyennek kellene lenni. Már akkor hullámos volt, amellett 
dohálta a kocsát. Ezzel iszemlben egészen kitűnő munkának 
látszik a Vénmező melletti Attila-utca burkolata. Az sima, 
azt lehet mintaképen odaállítani, die a táti betont, azt nem. 
Elhisszük, hogy nincs pénz, elhisszük, hogy ma még nem 
telik, azaz, hogy nincs fedezet 100 kilométeres bituimien-
vagy keramitutakra, die azt bizony mégsem értjük, iha egy 
ma újra hengerelt makadámút egy-'két hét múlva, .már hasz-
nálhatatlanná válik. A magyar útépítőkben nincs iniciativa. 
Nézzék meg kérem, a .most javított Római-fürdő előtti út-
szakaszt. Miit ér az, ha tele van beépített, .az úttesttel nem 
egy vonalban lévő átjárókkal. Ha egyszer egy út Ibotumenes 
vagy olajozott, .ott igazán semmi szükség nincs köves átjá-
rókra. A jó útépítőmémök mindig arra törekszik, hogy bu'k-
kanómentes, sima utat állítson elő. Ezt, sajnos, Magyaror-
szágon nem tapasztaljuk. Itt mindig több ós több lesz a 
gödör, a mélység, a bukkanó. Ehhez nem kellenek .milliárdok, 
csak egy kis lelkiismeretesség. 

* 

A „Közlekedési főiútvonalak" bevezetése immáron kezd 
aktuális téma lenni Budapesten. Tűrhetetlen állapot ugyanis, 
hogy egyes gépjárművek .mellékutcákból a megengedettnél 
sebesebben bújnák ki és veszélyeztetik a fővonal közlekedé-
sét. Berliniben már régen behozták a „Haupbvettkehr.strasse" 
fogalmát. Ez ábból áll, hogy nagyobb és szélesebb nagyfor-
galmú utcákat főútvonal jelleggel ruháznak fel. A főútvona-
lon közlekedő bátran hajthat, neki csak a fővonal forgal-
mára keli ügyelni. Részére utcakeresztezés csak ott van, 
ahol forgalmi rendőr vagy lámpa áll. Mindig a mellékutcáiból 
kijövő köteles alkalmazkodni a főútvonal fongailmához. Fő-
útvonalként volna kezelendő például: a Vilmos csásizár-út, a 
körutak, az Andlráissy-út, az Üllői-út, a .Rákóczi-út stb. 

* 

Az egyirányú forgalom bevezetése igen üdvös dolog, 
különösen akkor, ha .az ezt feltüntető jelzés is látható, őszin-
tén szólva, kacagnunk kell a Budapesten látható kis miniatűr 
vörös körökön, melyeket néhol emeletnyi magasságban, néhol 
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pedig oldalt, a vezető szemétől teljesen kieső pontokon füg-
gesztenek fel. Mire való ilyenkor a tanulmányút. Tudomá-
sunk szerint nagyon sokan voltaik már tanulmányozni Páris 
és más nagyobb váirosok forgalmát. Mi iis voltunk odakünn. 
Mi másképen láttuk. Mi hatalmas, 40—50 cm átmérőjű kör-
lapokat láttunk, amilyeneket az idegenek is észrevesznek. 
A középen házalna függesztett jelzőköröknek a magassága 
nem sokkal haladhatja meg a koosivezetők ülésének magas-
ságát és fegfeljebb a teherszállítóautók és egyéb szállító-
kocsikra való tekintettel, azok magasságát kell csak elérnie. 
Az azonban, amit egyes egyirányú forgalmú utcák bejáratá-
nál látunk, hogy a kis miniatűr vörös kör fenn van az első 
éö második emelet magasságában, azt abszurdumnak tartjuk. 
A ,,Sans unique" forgalmat pontosan és tökéletesen kell je-
lezni, különben nem ér egy falbatkát sem. Ajánljuk a főka-
pitány úr figyelmébe. 

* 

Mi a baj a magyar utaknál? A minap alkalmunk volt 
egy nagytekintélyű útépítő mérnökkel beszélgetést folytatni 
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a magyar utak jelenlegi állapotáról. Szóiba 'került, mért oly 
rosszak ima a magyar utak? Megkaptuk a ,pontos választ. 
Az eset a következő: Javításra szorul egy útvonal. A keres-
kedelmi minisztérium kiírja a versenytárgyalást. 'Előzőleg ő 
maga kiszámítja, hogy a kérdéses útvonal költsége körülbelül 
560.000 pengő. Jönnek az .ajánlatok. Van benne előkelő, régi 
kipróbált cég ajánlata 533.000 pengővel. Van benne 450.000 
pengős ajánlat, vannak azonban 370.000 pengős ajánlatok is. 
X . Y. r.-t., vagy magános vállalkozó, akiről eddig vajmi ke-
veset hallottunk, megkapja a munkát, mert 370.000 pengőért 
megcsinálja. Maga a minisztérium is tudja, hogy az anyag 
többe kerül. Természetesen, csak príma anyagról lehet szó. 
Elkészül a -munka. Félév múlva tönkrement. Kisül, hogy a 
használt kőanyag silány volt. A hengerelés és a víz rtem volt 
elegendő. Mit tesznek. Póttárgyalást írnak ki. Újabb 300— 
400.000 pengő. Összesen tehát 700—800.000 pengő. Mivel 
azonban az alapépítmény iroissz, az út ismét el fog romlani. 
Kimutatható, hogy sehol sem költenek annyi pénzt Útépítésre, 
mint Magyarországon és mégis ross»ak az utak. A balatoni 
műútról sokat, de nagyon sokat lehetne beszélni. Ott is ha-
sonló eset forog fenn. (Silány, anyag, isilány munka. Silány 
megmunkálás. Mérnököt nem látunk az útvonalon, csak mun-
kást. így azután természetesen, olyan is a munka, amit 
szakfelügyelő nélkül végeznék el. 

* 

Eltűnik a piliscsalbai halálforduló. Akik a közelmúlt na-
pokban Győr felé utaztak, vagy Wienből jöttek Budapestre, 
azoknak kellemes meglepetésben volt részük. A békeévek 
egyik legnagyobb autókatasztrófájának színhelye éli leg-
utolsó napjait. A híres ,;S" alakú vasútátjáró, mely az esz-
tergomi vajsút mélyen fekvő sínjei felett vezet keresztül, el-
tűnik. Végre hosszas tervezgetés után, átépítik a piliscsabai 
útnak ezt a veszedelmes részletét. A munkálatok imár szor-
galmasan folynak és reméljük, hogy még a tél 'beállta előtt 
el fognak készülni. A z iS-kanyar teljesen eltűnik és helyette 
egy, mondhatni teljesen egyenes szakaszt kap. Reméljük, 
ennek kapcsán Európa csudabogarára, az ácsi vasútátjáróra 
is sor kerül hamarosan. Ennek a ketős S-kanyarnak iszintén 
rövidesen el (kell tűnni a föld színéről. Ma, amikor Német-
országban már a kanyarodókat is levágják és minden feles-
leges görbületet eltüntetnek, ahol csak mód van rá, akkor 
az ácsi kettős iS [megszüntetésével egy pillantig sem szabad 
késlelkedni. Ajánljuk a 'kereskedelemügyi miniszter úr szíves 
figyelmébe. 

* 

Amiről mi csak írunk és beszélgetünk, azt külföldön meg 
is valósítják. Számtalanszor írtunk már arról, hogy ibe kel-
lene vonni naponta egy-két magánutót rendőri szolgálatra. 
Nem hisszük, hogy akadna egy autótulajdonos is, aki a cél 
érdekében ne adná oda kocsiját soffőrjével évente egy-két 
napra. Ilyenkor azután 3—4 civilbe öltözött rendőrtisztviselő 
cirkálna a városban és figyelné .meg a közlekedési rendet, 
illetve rendetlenséget. Ilyenkor láthat cifrábbnál-cifrálbb ese-
teket. Ilyenkor láthatja azt, amikor az Erzsébet-híd budai 
oldalán cammog egy vézna kiis inasgyerek, hiúzva maga után 
egy kis taligát és mögötte ott kínlódik a gyors közlekedésre 
predesztinált gépkocsi. így mennelk egymás mögött vagy 
iö—20 métert. A rend őre kéjeleg, majd mikor a kisfiú ei-
érte a hídfőnek titulált kőépítményt, int a kezével, hogy most 
már lehet előzni, balra a vilamossínen előzni. Ez budapesti 
közlekedési pikantéria. Megtörténik naponta számtalanszor. 
Ilyenkor látni, majd vadul hajtó, garázda, életveszélyesen 
hajtó gépkocsivezetőket, legyen az úrveziető, .avagy hivatásos. 
Ilyenkor lehet látni szabálytalanul, minden jelzes nélkül be-
forduló lovaskocsikat és más járműveket. Ilyenkor lehetne 
ezeket szó nélkül lestoppolni és mint tettenért bűnöst, azonnal 
lebüntetni. Nyugta — fizess. Ha nincs, — leülöd. Akkor lenne 
rend. Erről azonban hiáfoa írunk. Falra 'hányt borsó az egész. 
A ibudapestii forgalom nem hogy javulna, ellenkezőleg, nap-
ról-napra komplikáltabb és veszedelmesebb lesz. A gyalogo-
sokat abszolúte nem fegyelmezik, a gyalogosok fittyet hány-
nak ima is a jelzőlámpáiknak, .az autóbuszok 60 kilométeres 
sebességben rohannak a budai szűk főutcán, ami hátborzon-
gató látvány, mert adott esetiben kizártnak tartjuk, hogy 

meg tudjanak állani és így van ez mindenütt. 
* 

Budapest kövezete a legnagyobb humbugja a világnak. 
A Margit-körúton lakom. 1928-ban már harmadszor szedik 
fel az úttestet. Lehet azonban, hogy negyedszer. Nincs 
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semmi összhang a hatóságok között. Egyiszeír gázcsöveket 
helyeznek le, egyszer vízvezetéket javítanak. Nevetséges, de 
egy év alatt kétszer szedték már fel a villamosvasút mellett 
a kövezetet. A kocsik ugyanis nehezek, az alapépítmény rossz 
és így folytonos süllyedések állanak elő. A Margit-korút 
forgalma hetekre meg van bénítva. Felszedik a baloldalt, majd 
felszedik a jobboldalt, középen marad egy domb. Tessék 
végigfutni a Margit-kőrúton. Tessék megnézni azt a hullám-
vasutat a M,argit-körúti templom előtt. Szabad egy főútvo-
nalon olyan bukkanóna'k lenni, mint a Szász Károly-utcánáíl. 
Uraim, ezek balkáni állapotok. Ma ez szedi fel a kövezetet, 
holnap a másik és harmadiknak a villamostársaság. Így megy 
ez állandóan hétről-hétre, hónapról ^hón apra. 

* 

Próbálkoznak. Ez a baj, hogy csak mindig próbálkoznak. 
Végre hosszas vajúdás után kimondották, illetve elrendielték, 
hogy a szűk budai Zsigmond-utcában az automobilok balra 
előzhetnek, akárcsak a hidakon. (Ez azonban csak próba. Ha 
beválik, akkor esetleg jön utána a Lipót-körút és más útvo-
nalak is. Uraim, mát kell itt kipróbálni. Jó, vagy nem j ó ? ! 
Szükséges volt, vagy nem!? Úgy látszik, szükséges volt, 
mert a Zsigmond-utca tűrhetetlen forgalma határozottan 
javult és gyorsult. Ma már nem kell isoribaállani a gépjár-
műveknek. Rájöttek erre küllőmben maguk a rendőrök is és 
ok maguk kezdték időnkint balra bocsátani a vergődő gép-
járműveket. Itt jut kifejezésre a budai rendőr közlekedési 
intelligenciája, amit már oly sokszor megírtunk. Miért nem 
lehet ez mindenütt így. Mi azt hisszük, hogy nem magában 
a rendőrökben vam a baj,, hanem az irányítókban. A Margit-
híd pesti hídfőjie például a legelmaradottabb hely Budapeist 
forgalmában. Azt hiszem, mindjárt az Erzsébet-híd után 
következik. Uraim, tegyenek már valamit. A forgalom szó 
már maga azt mondja, hogy annak gyorsnak és biztosnak 
kell lenni. A lassú forgalom nem ér semmit. Nem a gyors-
hajtókat kell büntetni, hanem a lassanhajtókat, akik akadá-
lyozzák a forgalmat. 

* 

Berlinbea új közlekedési rend lépett életbe. A város meg-
szüntette a közlekedési eszközök eddigi kiváltságait. Ezentúl 
a villamos vasutak éppen úgy kötelesek figyelni a jelzőké-
szülékeket, mint az autók, fuvarkocsik és a gyulogusok. Az új 
forgalmi rendben sem a gyulogosokra, sem az autósokba nin-
csenek különös tekintettel és az alapelv mindig az összeség 
érdekeit tekinti szem előtt. Gyalogosoknak ezentúl például 
csak meghatározott pontokon szabad keresztezni az utcákat. 
Ezek a pontok rendszerint összeesnek azokkal a pontokkal, 
ahol forgalmi rendőrök állanak. Budapest tanulhatna Berlin-
től. Nálunk ma a gyalogos túlnagy előnyt élvez a járOmü-
vekkel szemben. Az úttest a járműveké, a gyalogos maradjon 
a járdán. 

* 

A Margithíd forgalma kezd tűrhetetlen lenni. Különösen 
áll ez a reggeli és kora délutáni órákban, amikor a teherkocsik 
raja ellepi a hidat. Ki kellene mondani, hogy a személykocsik 
és motorkerékpárok a hídfő után is haladhatnak egy bizo-
nyos ideig a villamos sineken. Aki Budáról Pestre hajt, kény-
telen néha 200 métert is lépésben kullogni a teherkocsik kö-
zött. Ha pedig valaki a villamos után hajtva túlszalad a híd-
főn, akkor kiteszi magát annak, hogy a rendőr azonnal ceru-
zára veszi. A budai oldalon ez kizárt dolog. Ott a forgalmi 
rendőrök örülnek, ha tiszta a levegő és nincs torlódás. Fel-
hívjuk az ügyre a főkapitány úr figyelmét. 

* 

A minap a következő levelet kaptuk: Szentendre határá-
ban egy igen szép, csendes és kitűnő stranddal bíró dunaparti 
részen szoktam fürödni. Csaknem naponta lejártam a nyár 
folyamán a nevezett helyre, mely a Budapest—Szentendre mű-
útról (1) letérve, egy poros és rettenetesen elhanyagolt dűlő-
úton volt néhány perc alatt megközelíthető. A gyönyörű 
szeptemberi meleg ismét kicsalt a Dunára. Simán jutottam el 
a partig, ahol az út egy hirtelen eséssel visz le közvetlen a 
vízhez. Ebben a pillanatban hatalmas zökkenés, melyet egy 
újabb követ. A kocsi megáll. Mindannyian kiugrunk. Kocsink 
hátsó része a benzintartályon függ. Alatta mély gödör, mely 
az utat keresztben szelve kb. 3 méter hosszú, 80 cm. széles és 
1 méter mély. Csakhamar evezős ismerősök,, valamint a 
partmenti gazda hosszú dorongjai segélyével kiemeljük a 

kocsit kellemetlen helyzetéből, mely a benyomott benzintan-
kon és a függés következtében elgörbült rugólapon kívül 
mást nem szenvedett és legurulunk a vízhez. Ott tudjuk meg 
a gazdától, hogy Szentendre város intézkedése folytán ása-
tott a gödör, mert a parasztok odajártak le sóderért. Ezzel a 
barbár intézkedéssel, hogy „törje ki a nyakát az, aki ingyen 
homokot fuvaroz a partról" jelszóval a város futóárkpt húz 
az úttesten keresztbe. Tábla, vagy jelzés sehol. Balkán. A 
modern embernek eláll az esze, ilyen ördögi intézkedés halla-
tára, ami nem más, mint előre megfontolt szándékkal elkö-
vetett merénylet az élet és vagyonbiztonság ellen. Felhívjuk 
az esetre a vármegye élén alló urak szíves figyelmét. 
Hasonló ténykedésekért valaki felelősséggel tartozik. Tessék 
őrt állítani a part védelmére, ha olyan nagyon fáj a városnak 
az a pár fuvar homok vagy kavics, tessék kiírni, hogy „Szi-
gorúan tilos a homokhordás", de egy utat árokkal tenni jár-
hatatlanná, ez a Középkorban volt szokás. Akkor azonban 
felvonóhíd volt rajta. Ezt manapság talán Bálán és más 
banditák szokták csinálni a legsötétebb Balkánon, de nem 
Budapest székesfőváros közelében. 

A háromszelepes 350 és 500 cm3-es egyhenge-
res és léghűtésű 

1/ "U 
1lPi L 

motor versenyeken a legjobb időt éri el. 

Képviseli: M I S U R A J Á R M Ű G Y Á R 
Budapest, VIII., Thék Endre-utca 8. szám 

EMMAG 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

VERSENYEKRE 
motorkerékpárok leggondosabb előkészítése. 

Precíziós motorkerékpárjavítások! 

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

Telefon: J. 410-17. 

T M O N H I C M T F T L É I I I I | 

} ANGOL MOTORKERÉKPÁROK f 
(Jap és Viliers motorral) megérkeztek, 

g- 175—750 ig összes típusú raktárról 1 
§• 18 havi részletre kaphatók. 1 

j. Vezérképviselet: 

| Motorközpont, VI., Vörösmarty-u. 45. í !®! - J 
l̂lllllllllllljlll̂ ^ 
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Szakirodalmi szemle 
Rovatvezető: Rada István oki. gépészmérnök. 

Prüt'ungsfragen für Motorradfahrer von Wctzel. 
16 old., 8°, ára Rm 1—. 

Motorrad Lehrtafeln. 95X75 cm, ára llm 33.—. 
I)er Kraftfahrer von R. Thebis, 12. ezsr, 92 old., 44 

ábra, ára Rm 2.—. 
Prüíung des Motorradiahrers in Frage und Ant-

wort von R. Thebis. 32 old., 5 ábra, 1 táblázat, 8°, ára 
Rm 1.20. 

Ideale Rad-Wanderi'ahrten, Kraftrad und Autó 
von P. Pfeifer. No. 1—4., 8°, ára Rm 1.—. 

Strasenkarte vom Schwarzenwaid und deni 
Albvorland für Automobilisteii, Motorrad und Rad-
l'ahrer. 1:300.000, 42X75 cm, 8°, színnyomat, ára Rm 1.50. 

Die Praxis des Krai'twagenfiihrers von Ing. R. 
Hoffmann. 255 old., 200 ábra, 8". 

A hatalmas arányokbun terjedő automobilizmus ered-
ménye új autóvezető típus: az úrvezető, aki sportból vezeti 
kocsiját. Az automobilistának nemcsak autót vezetni kell jól 
tudni, hanem ismernie kell a közlekedési szabályokat, az 
uutomobil vagy motorkerékpár működését, sőt egyes alkat-
részeinek szerepét és javítási módját. Ez utóbbiak közül 
főleg azokat, amelyeket kint az országúton, segítség nélkül 
is el tud végezni. A szerző könyvével éppen ebben akar az 
automobilistának segítségére lenni és habár nagy prakszisá-
ból veszi példáinak nagyrészét, akad köztük olyan javítási 
mód is, amelyet kellő előképzettség nélkül, magárahagyva 
nem tudna senki sem elvégezni. 

A könyvben élesen elhatárolt főfejezetek nincsenek. Az 
általános rész után, amelyben az automobilról és az auto-
mobilistákról mond el általános dolgokat, az egyes alkat-
részek; különböző célszerű és gyorsan elkészíthető javítási 
módjait tárgyalja. 

Legjobban megírt fejezető a használt automobil vásár-
lásnál flgyelembo veendő szempontokat sorolja fel. Ennek 
lényegét az alábbiakban adjuk olvasóinknak. 

„Használt kocsi vásárlása bizonyos veszélyt rejt magá-
ban; amiért is annak megvizsgálása igen ajánlatos. Külső-
ségekre, úgyszintén az eladó ércékelésére nem lehet sokat 
adni. A próbamenetnek legalább 100 km-nek kell lennie, 
hogy a kocsi hibái jelentkezzenek. A próbamenetnek útját 
úgy kiell kiválasztani, hogy abban emelkedések és görbü-
letek legyenek. Először a motor indulóképoségét kell vizs-
gálni. A hűtő állapotáról kezünkkel győződjünk meg, mert 
előzetes melegenjáratással az indítás lényegesen javul! 

Az indítás után kb. csak 10 km sebességgel haladjunk s 
figyeljük, nem jelentkeznek-e hibát jelző zörejek. Adjunk 

A l e g n e b b éa 1 e g m e g b I • h n t ó b b a n g o l 
m o t o r k e r é k p á r o k e g y i k e 

Vezérképviselet : T E P É M Y ALADÁR 
H a d a p e s t VI. k e r . , H u n y a d y - t é r B. 

a pedállal hirtelen gázt s nézzük, hogyan jön túrába a 
motor. Ilyenkor állapítsuk meg a kocsi maximális sebessé-
gét. Legalább 50 km-t kell elérnie. Oldjuk a kupplungot 
és mindkét féket külön-külön próbáljuk ki. Erős emelke-
déshez érve, llgyeljük, nem melegszik-e túl a motor (ha a 
hűtőből gőz száll el, úgy valami nincsen rendben). Rossz 
utakon (ilyent nálunk könnyen lehet találni!! A ford.) a 
rúgok teherbírását és állapotát vizsgálhatjuk. Szük^»ges a 
hátramenetet is felülvizsgálni. A próbamenet után kezünk-
kel vizsgáljuk meg a fékdobok és csapágyak tempera-
túráját. 

A próbamenet után az alkatrészek vizsgálata követke-
zik. Emeljük bakkal fel jó magasra az első kereket és álla-
pítsuk meg, nem üt-e (van-e nyolcasa). Próbáljuk a kereket 
tengelye irányában eltólni. Ha igen nagy játéka van, úgy 
a csapágyakat cserélni kell. Álljunk a kocsi elé és forgas-
suk el egyszerre a bal és jobb kei-eket. Az elfordulásnak 
egyformának kell lenni. A diffenciált úgy vizsgáljuk, hogy 
a kocsi alá fekve, egyik kezünkkel a kardánt, a másikkal 
a kereket fogjuk. A kerék elforgása és a kardán elfordu-
lása mutatják a differenciál elhasználódását. Ha nagy já-
téka van, új diferenciál kell, ami igen költséges javítás 
A sebességváltónak fedelét vegyük le, távolítsuk el a zsírt 
s állapítsuk meg a fogaskerekek állapotát (a proülalak 
megváltozásából). A sebességváltó működését úgy kontrol-
lálhatjuk, hogy a hátsó kereket felemelve s a gyújtást ki-
kapcsolva, az indítókurblit valakivel forgattatjuk, miközben 
a sebességváltót különböző helyzetekbe állítjuk. A kapcso-
lásnál jelentkező zaj az elhasználódást jelzi. A kormányrúd 
kopásainak vizsgálata úgy történik, hogy a kocsit a garázs 
fala mellé állítjuk, még pedig úgy, hogy az egyik első 
kerék oldalával a falnak támaszkodhassék. A holtjárása 
így megállapítható. Ez tizenöt fokot ne haladjon meg! 

Különös figyelmet kell a motor vizsgálatának szentelni. 
Melegen járatás után a kurblival forgassuk a motort. 
Minden kompressziólöket a forgatással szemben fellépő el-
lenállásként jelentkezik. Minél nagyobb a kompresszió, an-
nál jobb állapotban van a motor. Ha észrevehető ellenállás 
nélkül forgathatjuk a motort, akkor kevés kompressziója 
van; a henger vagy a dugattyúgyűrűk kikoptak, vagy sze-
rencsésebb esetben a dugattyúgyűi-ük nyílásai egymás 
felett vannak, esetleg a szelep vagy a szelepfészek nem zár, 
a gyertya vagy a kompressziócsap lazán vau beépítve. 

A tengelycsapágyakat úgy vizsgáljuk, hogy a lendítő-
kereket fel-le mozgatjuk. A hajtókarcsapágyak kikopottsága 
kopogásával a próbamenetnél kell, hogy jelentkezzék." 

Die Technik elektrischer Messgeráte von Dr. Ing. 
Keinath. II. kötet, 3. átd. kiad., 416 old., 374 ábra, R. 
Oldenbourg Verlag. 

Az Automobil-Motorsport III. évf. 12. számában ismer-
tetett I. kötet után, most került a könyvpiacra a II. kötet, 
mely az elektromos mérőmódszerekkel foglalkozik. A szo-
kásos elektromos mérőmódszerek mellett a nem elektromos 
mennyiségek mérése, mint pl. az idő-, sebesség-, gyorsulás-
mérések módszerei is fel vannak sorolva. 

Felelős szerkesztő és kiadó: D E V A N I S TV A N 
Budapest, II., Margit-kőrút 6ila.V.em.2. T..-A.528—2h-

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 

111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 órá£g. Telefon: Automata 136—6U. 

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

az AUTOMOBIL-MOTORSPORT-ra 

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

telek szerint. 
AUTOMOBIL-

MOTORSPORT 

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

V— pengő. 
Megjelenik évente 

24-szer. 
19218 

Név: 

Cim: 

— Stádium tt. T.. Budapest. 



NYOMTATVÁNY 

Kérjen ismerősei részére mu-
tatványszámot. 

Töltse ki ezeket a rovatokat. 
A következő címekre szíves-

kedjenek mutatványszámot kül-
deni: 

NYOMTATVÁNY 

NYOMTATVÁNY 

AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

t. Kiadóhivatala 

B u d a p e s t , 

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

G Y Ő Z T E S : 
1926 BUGATTI 1926t 

1928 BUGATTI 1928 

A világon a legjobb anyagból készült 

• • • • F T Ú R A 

SPORT ES 

+YVERSENYKOCSIK 

Az 1928. évi szezon legnagyobb ütőkártyája a 3 literes 

B U 6 ATTI 
TÚRAKOCSI 

Reggel bekapcsolhatja a negyedik sebességet és estig ki sem 
kell vennie! Lépésből — 125 kilométerig gyorsíthatja a sebességet! 

A világ legmegbízhatóbb és legstabilabb túraautója! Tekintse meg vétel-
kényszer nélkül a legújabb 3 litereseket! Ne higyjen a magas fordulatszám-

teóriának! Napokig járhat megfelelő sebességgel és fordulatszámmérője 
sohasem emelkedik a 2000 fordulat fölé. A magas fordulatszám csak 

humbug, mert más rosszat nem lehet kitalálni a BUGATTIK-ról 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Budapest, V., József-tér 11. szám 



1928 október 4. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 48 

3 

Mégis mi vagyunk elsők!!! 
1928. évi 

Semmeríngi verseny 

Túrakocsik győztese: 
Wentzler (7:45" 19 mp.) 

Sportkocsik győztese: 
br. Wentzel Mosau (7:09 60 
mp.) 

Versenykocsik győztese: 
Carraciola (6:40'29 mp.), a 
nap legjobb ideje. 

Mercedes-Benz Au tomob i l R -T 
Budapest, IV., Váci-utca 24. Telefon: Aut. 870-51, 870= 1 ó 

Stádium Bt., Budapest. 


