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1928. EVI JÁNOSHEGYI VERSENY 

STEYR 
AHOL INDULT: FÖLÉNYESEN GYŐZÖTT! 

STEYR 
AHOL INDULT: FÖLÉNYESEN GYŐZÖTT! 

MIMI 

3 STEYR 
A STARTNÁL 
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3 STEYR 
G V () Z E I £ AV 

I f j . O t t l y k L a j o s 

Steyr Type XII. 
t ú r a k o c s i n az összes 
túraautomobilok győz-
tese, r e k o r d i d ő v e l , 
legtöbb p o n t s z á m m a l 

W o l f n e r L á s z l ó 

Steyr Type XVI. 
túrakocsin a túrakocsi-
k a t e g ó r i á b a n a nap 
l e g j o b b i d e j é t éri el 

Báró W o l f n e r A n d r á s 

S T E Y R 
TYPE SPORT-on 
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a nap legjobb idejét éri el 

Steyr Művek Magyar Kereskedelmi 
R é s z v é n y t á r s a s á g 

Budapest, IV., Ferenciek tere 9 # T e l e t o n : A u t o m a t a 8 9 7 - 1 7 



Kiváló, 
megbízható, 

mindenütt kapható! 

V A C U U M O I L C O M P A N Y R.T. 
I 
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SOMOGYMEGYEI AUTOMOBIL CLUB VERSENYE. 
2 5 0 km. 

2 

a s t a r t n á l ! 

2 

a nap leg jobb átlagát futva a 

célban! 

ma a világ l e g j o b b kocsija! 

Olcsó! 
• • 

Üzembiztos! 
J ó á t l a g t a r t ó ! 

V e g y e n 

s o h a s e m fogja m e g b á n n i ! 

A u t o m o b i l és T r a k t o r k e r e s k e d e l m i R . -T . 
B u d a p e s t , VIII. , R á k ó c z i - ú t 19 

Nemcsak a TARGA FLORIÓN, 
Nemcsak az Osztrák Grand Prixben. 

Nemcsak a Nürburgringen 

győz a 

BMW 
Budapest 1928. évi 

Oldalkocsi Ügetőpálya bajnoksága 
Bajnok: POSZTOBÁNY1 ISTVÁN 

494 kcm. ohv. széria 

BMW 
motorkerékpáron 
Németország motorkerékpáros 

bajnoksága 1928 
500 kcm. bajnok: 

S O E N I U S ( B M W ) 
1000 kcm. Bajnok: 

BAUHOFER ( B M W ) 

Kardánhajtás. Nincs láncszakadás. 
A világ legalacsonyabb és legstabilabb 
motorkerékpárja. Gyors. Üzem-

biztos. Nem drága. Tekintse 
meg az új 750 kcm. modelleket 

Magaziner és Strausz 
Gépjárműkereskedelmi R. - T. 
Budapest, V., Balaton-utca 10 
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VULKÁN" GUMMIJAVlTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
B U D A P E S T , R Ó Z S A - U T C A 9 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 „ V u l k á n " néven nyíló műhelyekhez semmi közünkI 

a l e ? Í o b b é s 

„̂iiiiHiiiijiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,, l e g o l c s ó b b 

k é t ü l é s e s k o c s i 

Motor: egyhenger 500 ccm. Kap-
csoló : egytárcsás száraz. Sebesség-
váltómű: fogaskerék 3 sebesség 
előre. 1 hátra. Fék: 1 kézi-, 1 lábfék. 
Abroncsok: 27x3Vs". Hűtés: ther-
mosyphon vízhűtés, vent i látorral . 
Gi/úilás: Bosch. Súlya: kb. 400 kg. 
Benzinfogyasztás: 100 km. után kb. 
4 liter. Gyorsasága: 60 km. óránként 

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

LIGORT. B p e s U , Alkotmany-u 31 

T E V E S 
dugattyúgyürük,ola]lehúzógyű-
rűk, zsirzócsapszegek minden 
kivitelben. — Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. — 

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

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-körút 27. Tel. 205-39 

l 

l 
l 
l 
l 

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

BSA 
s y o ö t t. 

BSA 
nyerte a 350 köbcentiméteres gé-
pek között a gyárak számára ki-
írt teamdíjat büntetőpont nélkül. 
Csak J E J S J V - t vásárolunk! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

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

I 

— uuuapcsi , v ii., Ljyjiiaiiy "utvu. au. 

MAGTAR WAG60N- és GEPGTAR RT. 

G Y Ő R 
Teleionok 201. Z02, 2M RÁBA 

B U D A P E S T 
V., Deák Kerenc-u. 1* 
Tel : T. 243-00, L. 978-4' 

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

Teherautók 
Autóbuszok 
A m a g y a r utaknak leg -
j o b b a n megle le lO autó 

Speciál- és 
Pótkocs ik 
A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó 

szolid kivitel, gazdaságos Özem, előnyős árak és leltételek. 
Ajánlati felhívások cégüukbOc ctmzendOk. képviseletünk r" 
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Olcsó autóvételi lehetőség! 

Eladásra kerülnek az alant felsorolt keveset használt 
e l s ő r a n g ú m á r k á j ú a u t o m o b i l o k 

BUGATTI Type 37. 
2 üléses sport 8.000 P 

BUGATTI Type 40. 
3 üléses sport-- — — — 6.000 P 

H I S P A N O - S U I Z A 
5 üléses túra 9.000 P 

AUSTRO-DAIMLER 
Type AD. 6 üléses 9.000 P 

AUSTRO-DAIMLER 
Type ADM. 6 üléses kombinével 11.000 P 

Kedvező tizetési teltételeki 

B e m u t a t j a : 
B U G A T T I magyarországi vezérképviselete 
B U D A P E S T , V. KERÜLET, J Ó Z S E F - T É R 11. SZ. 

TELEFON: Automata 802 - 05 
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A régi typusok 
tfsszes előnye si&mtalan 

újítással. 

A „86"-ná l központi olajozás. 
Hosszabb tengelytávok. 

AZ UJ 
1929 es 

A régi typusok 
Összes előnye számtalan 

újítással. 

Gumira ágyazott karosszéria. 
Hydraulikus lökhárítók. 

H ú r o m ú j t y p u s : 
u „ 6 6 " , „ 7 6 " és „ 8 6 " 

A „76" és „86"-nál 
d u p l a g y ú j t á s ! 

H ú r o m ú j t y p u s : 
a „ 6 6 " , „ 7 6 " és „ 8 6 " 

A „76" és „86"-nál 
dupla g y ú j t ú s ! 

NA§M 
DUPLA G7ÜJTASSAL 

S T S f t 2 Ü S 3 Í K ÚRBAN ALFRÉD és BARNA FRIGYES I S ^ S k t t T S S B A . 
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J t u í o m o b i l - M o i o r s p o r í 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 
Megjelenik minden hó 10-ón és 25-én 

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

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

Te le fon: Automata 186- 84. Hivatalos orak : délelőtt 9—1-lp. 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 

Előfizetési dijak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengó 

Ausztr iába : évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehszlovákiába : évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 1200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is benntoglaltatik. 
III III •' •«1111M11 1111 • UIH" 011 111*' 11111'' 

Versenyeredmények 
NEMZETEK NAGY DIJA, MONZA 

Abszolút győztes: Nuvolari (Bianchi) — Kategória, 
győztesek: MM, DKW, Guzzi, Bianchi, Sunbeam 
A nagy monzai automobilkatasztrófa miatt szeptem-

ber 16-ról elhalasztott motorkerékpárversenyt szeptember 
30-án futották le. Sajnos, a folytonos halogatás miatt az 
angolok tömeges résztvétele elmaradt. Ügyszintén lemon-
dotta a résztvételt a svájci Motosacoche-gyár is és ennél-
fogva a hőn óhajtott világszenzáció: Handley, kontra az 
olaszok, szintén füstbement. így a külföldet csupán a két 
angol, Dodson és Longman, valamint a német Geisler, 
aki egy olasz Guzzin startolt és a két DKW-vezető, Klein 
és Geiss, valamint a svájci olasz Franconi képviselte, aki 
ezúttal is Sunbeam-színekben versenyzett. A viadal szen-
zációja az volt, hogy Nuvolari 350 kcm Bianchijával meg-
verte az 500-as gépeket és abszolút elsőként fejezte be a 
400 kilométert. Az angol Dodson feladta. Pietro Ghersi 
nem indult. A leggyorsabb kört a mult hetekben még 
Alfa-Romeóval versenyző Varzi Achille (Sunbeam) fu-
totta 4:0?.6-al, ami 145.395 km átlagsebességet jelent. 
A legnagyobb bámulattal kell megemlékeznünk a Sun-
bf.amról, mely immáron ezidén az ötödik nagy versenyt 
könyveli el magának. A 250 kcm kategóriát az olasz Guzzi 
nyerte, bebizonyítván, hogy a 250-es gépek között feltét-
lenül a leggyorsabb Európában. A német DKW szintén 
bebizonyította fölényét a kiskategóriában. A részletes 
eredmény a következő: 125 kcm. Távolság 200 km. 1. Del 
Monté (MM) 1:54:17.4. Átlagsebesség: 104.980 km. 2. 
Baschieri (GD) 1:56:08. 3. Mariani (MM) 1:56:32. Leg-
gyorsabb kör: Mariani (MM) 5:35.5. Sebesség: 107.250 
km. — 175 kcm. Távolság 200 km: 1. Geiss (DKW) 
1:44:02.4. Sebesség: 115.240 km. 2. Balagna (Ladetto e 

Blatto) 1:44:20. 3. Lanza (Ladetto e Blatto) 1:47:51. 
4. Benelli Tonino (Benelli) 1:51:33. Leggyorsabb kör: 
Geiss (DKW) 5:00.2. Sebes.: 119.920 km.—250 kcm. Tá-
volság 300 km: 1. Mario Ghersi (Guzzi-Dunlop) 2:21:21. 
Sebesség: 127.343 km. 2. Nazzaro Felice (Guzzi) 2:23:47. 
3. Geissler (Guzzi) 2:24:51. Longman (OK-Supreme) 
csak hetedik tudott lenni Raccagni (Guzzi), Manetti 
(Guzzi) és Panella (Ladetto e Blatto) után. Leggyorsabb 
kör: Ghersi Mario (Guzzi) 4:29.2. Sebesség: 133.829 
km. — 350 kcm. Távolság: 400 km: 1. Nuvolari Tazio 
(Bianchi-Pneu-Pirelli) 3:04:08.4. Sebesség: 130.335 km. 
2. Moretti Amilcare (Bianchi) 3:04:38. 3. Longman 
(Velocette) 3:05:51. Leggyorsabb kör: Nuvolari (Bian-
chi) 4:21.4. Sebesség: 137.509 km. — 500 kcm. Távolság 
400 km: 1. Franconi Luigi (Sunbeam) Pneu-Dunlop 
3:05:48. Átlagsebesség: 129.171 km. 2. Klein (DKW) 
3:14:34. 3. Grana Rosolino (Gilera) 3:18:08. Leggyor-
sabb kör: Varzi Achille (Sunbeam) 4:07.2. Sebesség: 
145.395 km. 

COTE DE GAILLON HEGYIVERSENY 
Abszolút győztes: Morei (Amilcar) — Detilleux (Bu-

gatti) nyerte az acceleráíö versenyt 
Szeptember 30-án futották le 1 kilométeres távon a 

Gaillon hegyiversenyt Páris mellett. Jellemző a verseny-
zők jó kvalitására, hogy nemkevesebb, mint 9 kategóriá-
ban volt rekorddöntés. Az abszolút győzelmet a kitűnő 
Amilcar-vezető Morei szerezte meg, aki ezúttal 1.5 literes 
Amilcaron 30.4 mp-es időt ért el, ami 118.404 kilométeres 
sebességnek felel meg. A motorkerékpárok között Eddoura 
(Koehler-Escoffier) futott legjobban, akinek 31.4 mp 
kellett a hegyikilométer megtételére (114.624 km). Pom-
pásan szerepelt még Francisauet (Sunbeam), aki 31.8-at 
és Madame Jennky CBugatti), aki 32.6-ra futotta a 
távot. A versennyel kapcsolatos akcelerálóversenyt a ná-
lunk is járt Bugatti-vezető Louis Detilleux nyerte meg, 
aki iobb pontszámot ért el 1.5 literes Sport-Bugattiiával, 
mint a versenykocsival indult és abszolút időt futó Morei. 
A részletes eredmények a következők: Motorkerékpárok 
175 kcm: 1. Sourdot (Monet-Goyon) 44.4 mn. Sebesség: 
81.072 km. — 250 kcm: 1. René (saját konstr.) 49.9 mp. 
Sebesség: 72.874 km. — 350 kcm: 1. Gaussorgnes (Monet-
Goyon) 35.4 mn. Sebesség: 101.592 km. — 500 kcm: 1. 
Francisauet (Sunbeam-Dunlon) 31.8 mp. Sebesség: 
113.184 km. — 1000 kcm: 1. Eddoura (Koehler-Escoffier) 
31.4 mp. Sebesség: 114.624 km. — Cvclecarok 1100 kcm: 
1. Dhome (Darmont-Morpan) 37.0 mp. Sebesség: 97.297 
km. — Sportkocsik 1100 kcm: 1. Giraud (Salmson) 36.4 
mo. Sebessée: 98.901 km. — 1500 kcm: 1. Detilleux 
(Bmratti) 37.6 mo. Sebesség: 95(745 km. — 2000 kcm: 
1. Bussienne (Sizaire-Freres) 46.8 mp. Sebesség: 76.921 
km. — 3000 kcm: 1. Rovrien (Omega-Six) 46.4 mn. Se-
besséir: 76.580 km. — Versenvkocsik 1100 kcm: 1. James 
CBNC) 53.8 mn. Sebesség: 66.914 km. — 1500 kcm: 
1. Morei (Amilcar) Pneu Dunlop. 30.4 mp. Sebesség: 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgők, autóalkatrészek 
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118.404 km. — 2000 kcm: 1. Madame Jennky (Bugatti) 
Pneu Dunlop. 32.6 mp. Sebesség: 110.412 km. — Akcele-
ráló verseny: 1. Detilleux (Bugatti) 2380 pont. 2. Lepi-
card (Donnet-Zedel) 2274 pont. 3. Morei (Amilcar) 2243 
pont. 4. Gregoire (Tracta) 2050 pont. 

A BELGA REKORDNAP 
Abszolút győztes: Carraciola (Mercedes-Benz) 

194.980 km. 
Szeptember 30-án futották le Ostmalleban a belga 

kilométer-láncét. A nap legjobb idejét a Mercedes-Benz 
versenykocsival induló Rudolf Carraciola érte el, aki alig 
maradt el a 200 kilométeres sebességtől. A sportkocsik 
között Wentzel-Mosau biztosította ismét a győzelmet, míg 
a motorkerékpárok között Herkuleyns (Indián) bizo-
nyult a leggyorsabbnak. A versenyt nem lehetett befe-
jezni, mert elkezdett esni az eső és a villanymérőóra el-
romlott. A részletes eredmények a következők: Motor-
kerékpárok 175 kcm: 1. Van Geert (Rush) 36.8 mp. Se-
besség: 97.826 km. — 250 kcm: 1. Fondu (La Mondiale) 
28.4 mp. Sebesség: 126.756 km. 2. Syeberg (Ready) 29.2 
mp. Sebesség: 123.264 km. — 350 kcm: 1. Demeuter 
(Rush) 26.2 mp. Sebesség: 137.412 km. — 1000 kcm: 
1. Herkuleyns (Indián) 20.6 mp. Sebesség: 174.744 km. 
A nap legjobb motorkerékpár ideje. — Automobilok. 
Túrakocsik 1100 kcm: Rouleau (Amilcar) 33.70 mp. Se-
besség: 106.812 km. — 2000 kcm: 1. André (Georges-
Irat) 30.10 mp. Sebesség: 119.592 km. — 5000 kcm: 1. 
Saint-Agnés (Auburn) 27.71 mp. Sebesség: 129.960 km. 
2. Zehender (Chrysler) 27.82 mp. Sebesség: 129.492 km. 
— 5000 kcm-en felül: 1. Wentzel-Mosau báró (Mercedes-
Benz) 21i71 mp. Sebesség: 165.888 km. — Versenykocsik 
750 kcm: 1. Tanton (Sénéchal) 37.37 mp. Sebesség: 
96.510 km. — 1500 kcm: Descamps (Bugatti) 23.10 mn. 
Sebesség: 155.306 km. — 3000 kcm: 1. Saev (Overland) 
32.20 mp. Sebesség: 111.816 km. — 5000 kcm-en felül: 1. 
Carraciola (Mercedes-Benz) 18.50 mp. Sebesség: 194.980 
km. A nap legjobb ideje. 

A FRANCIA „KÖVEZETT UTAK VERSENYE" 
(„Six heures des Routes Pavaées") 

Abszolút győztes: Ivanowski (Alfa-Romco) 
A francia hatórás „Kövezett utak versenye", mely az 

ismert Pont-á-Marcq körüli körön Észak-Franciaország-
ban került lefutásra, a „Coup Boillot" győztesének, Iva-
nwskinak hozott ismét babért. A verseny, mely az utak 
rossz állapotát tekintve, a kocsikat nagy mértékben 
igénybeveszi, azt célozza, hogy 6 óra alatt ki tudja a leg-
több kilométert megtenni. Az utóbbi években alkalmazott 
handicapformula nem vált be. Idén tehát minden kategória 

egy külön versenyt futott magának. A sport- és verseny-
kocsi osztályozás pedig nagyban hozzájárult a közönség 
helyes ítélkezéséhez. 

A starthoz állott 35 kocsi egyszerre indult. Mindjárt 
a verseny elején késhegyig menő harc fejlődött ki az élen 
haladó Lefranc (Bugatti) és az őt nyomon követő Iva-
nowski (Alfa-Romeo) között. Lefranc pokoli iramot dik-
tált és jóval 100 km-en felüli átlagot futva, egymásután 
elöntötte meg az eddigi rekordokat. Még az 5-ik órában 
is ő volt az élen, amikor % órával a verseny befejezte 
előtt fékei felmondták a szolgálatot. Az ezáltal elvesztett 
9 percét Ivanowskival szemben nem tudta többé behozni 
és így kénytelen volt a második hellyel megelégedni. 

Eredmények a következők: 
Versenykocsik 1100 kem-ig: 1. Treunet (BNC) 

498.622 km. Átlagsebesség: 83.103 km. — Sporkocsik: 
1. Gábriel (Ariés) 518.153 km. Átlagsebesség: 86.356 km. 

Versenykocsik 1500 kem-ig: 1. Tersen (Bugatti) 
520.840 km. Átlagsebesség: 86.680 km. — Sportkocsik: 
1. Ivanowski (Alfa-Romeo) 577.871 km. Átlagsebesség: 
96.414 km. 

Versenykocsik 2000 kem-ig: 1. Liarge (Bugatti) 
557.533 km. Átlagsebesség: 92.922 km. — Sportkocsik: 
1. André (Georges-Irat) 467.871 km. Átlagsebesség: 
77.979 km. 

Versenykocsik 3000 kem-ig: 1. Lefranc (Bugatti) 
576.058 km. Átlagsebesség: 96.009 km. — Sportkocsik: 
1. Bonne (Omega-Six) 530.036 km. Átlagsebesség: 88.339 
kilométer. 

Sportkocsik 5000 kem-ig: 1. Stoffel (Chrysler) 
545.300 km. Átlagsebesség: 90.883 km. 

AZ ECCE HOMO HEGYIVERSENY 
Abszolút győztes: Kari Gall (BMW) 

A Schlesisch-Máhrische Automobil Club kitűnő 
rendezésében Sternber mellett lefutásra került Ecce 
Homo hegyiverseny a teljes siker jegyében zajlott 
le. A nap legjobb idejét a mestervezető Kari Gall 
(BMW) futta 5:42.3 másodperces idővel. Kari Gall 
ezen eredményével egyben megdöntötte a Fran-
coni (Motosacoche) által tartott 5:51.5-ös rekordot. A 
250 kem-es kategóriában Winkler (DKW) futott igen 
respektábilis 6:47.4-es időt. A versenykocsik között Ger-
lach (Bugatti) bizonyult a leggyorsabbnak. Ideje: 5:49.3. 
Neugebauer (Mercedes-Benz) ezzel szemben csak 5:57.00 
mp-es idő kifutására volt képes. A három literen felüli 
sportkocsik között Dresden (Elité) érte el a legjobb időt, 
7:23.1 mp-es idő alatt téve meg a távot. 

"" '" ••"" - ••"""•• ••"""••' I I I I Ih 

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

< motorok , traktorok, p u m p á k részére stb. 
O l c s ó ! Időmegtakarító! Megbízható ! 

N? S 

DÉNES ÉS FRIEDMANN R.-T. 
BUDAPEST, VJ., D E S S E W F F Y - U T C A 29. SZÁM 

T e l e i o n : 289-86 144-71 
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A Concours d'Elégance 
Abszolút legszebbek: Austro-Daimler — Bugatti — Chrysler — Mercedes-Benz-

Minerva 
Az előkelő társaság autó- és motorsportlapja, az „Úr-

vezető" október 7-én, vasárnap délelőtt a MAC szentmar-
gitszigeti pályáján megrendezte az első magyar Automo-
bil-szépségversenyt. A Concours d'Elégance, hogy elismert 
és a köztudatba ment nevén nevezzük, határozottan jól 
sikerült. Az emberek átérezték a fontosságát, beneveztek, 
az idő kedvezett, sok kocsi vonult fel, egyszóval minden 
jól ment. Természetesen megelégedetten, ennek dacára 
sem ment el mindenki a szigetről. Aki nem kapott arany-
szalagot, az mind azt hiszi, hogy őt a zsűri elnyomta és 
dúl-ful haragjában. Okolja az „Ürvezető" szerkesztőségét, 
aki pedig igazán mindent meg tett a siker érdekében, ő 
kiírta a Concourst, megrendezte, hogy azután a zsűri, 
mely összetételében csupa hozzáértő és objektív emberből 
állott, mit ítél, abba már neki semmi befolyása nem volt. 
Amint egy sebességi versenyen nyer a leggyorsabb, mert 
azt akarjuk tudni; itt nyert a legszebb, mert a sok kí-
váncsi ember eziránt érdeklődött. És tényleg voltak iga-
zán szép és művésziesen karosszált kocsik, amelyek bizony, 
bármely külföldi autószépségversenyen is megállanák a 
helyüket. Hogy azután olyan is volt, amiben a külső 
pompás vonalak mellett, a bennülök sem maradtak el a 
„first class"-tól, az csak előnyül szolgált. Határozottan 
volt egypár egészen elsőrangú jelenség. Így sportszerűség 
szempontjából Delmár Walterné vezetett. A földet surló 
kis Type XII. Steyrben trenchkoatban, sötétkék Monza-
sapkával kitűnő benyomást keltett, úgyhogy ugyancsak 
megtapsolták. Egyébként kocsija, akárcsak Wienben, most 
is megérdemelten győzött a sportkocsik között. Gróf Salm 
Hermanné Wolfner András kompresszoros Grand-Sport-
ját vezette. Ő is sok tapsot kapott. A legszebb kocsi cí-
méért két egészen komoly aspiráns volt. Gróf Pálffy-Daun 
Józsefné pompás Bugatti-Cabrioletjével és dr. Darányi 
Béla egy 3 literes Austro-Daimler Type ADR-el. Minkettő 
p. zsűri aranyszalagját nyerte. Nemkevésbé tetszett a 
Bosnyák Iván által vezetett hatalmas Chrysler-Imperial. 
Lakkcipőben, zsakketben, jobbján feleségével estélyi 
toilettben, határozottan stílszerűek voltak a kényelmes 
csukott kocsiban. El is nyerték jutalmukat. Ők is arany-
szalagot kaptak. Hogy olyan automobilszépségverseny 
lenne a világon, ahol a Mercedes-Benz nincs az első díjjal 
honoráltak között, olyan nincs. Itt is elfoglalta az őt meg-
illető helyet. Ennyit a főgyőztesekről. Kivülük igen jó ha-
tást keltett a nagy csukott Lincoln, az Urbán Alfréd által 
vezetett hatalmas Packard. lovag Haupt Károly szép, ala-
csony Lancia-Lambdája, a Rózsahegyi István által vezetett 
piros Bugatti-Cabriolet, Stéger Tibor Buickja, az örökké 
víg utasával, Bársony Rózsival, Heteés Félix Cadil-
lacja, két igen szépen karosszált Magosix, Balázs 
László kis Derby-Sportja, valamint egy igen szép 
francia Panhard-Levassor. Sok nézője volt a magyar 
Schillinger-karosszériával ellátott új, csukott Ford-nak, 
melynek szerelékfala vetekedett a legnagyobb luxussal ki-
állított Rolls-Royceal. Igen szépen nézett ki Schüller 

László Steyr-Sportja is. A hatalmas Skoda-Hispano-Suiza 
jobb sorsra lett volna érdemes. Fölötte mulatságos jelenet 
volt egy kisfiú, Brunswick György, a villanyerőre működő 
Grand Prix-imitáció Baby-Bugattival. A legnagyobb hi-
degvérrel kezelte a kormányt. Valamikor jó autós lesz 
belőle. Az amerikai kocsik közül külsőre igen szép volt 
még a Schmalcz József által vezetett csukott Velie is. A 
felvonulást követő ügyességi versenyeket, természetesen 
a motorkerékpárosokból lett autósok nyerték. A himbán 
csak Kaszala Károly (Steyr), Balázs László (Derby) és 
Urbach László (Lancia) tudtak megállani. Egyébként a 
gymkana sokat vesztett értékéből azáltal, hogy nem időre 
ment. Lépésben a kijelölt gyakorlatok elvégzése abszolúte 
nem kívánt különösebb ügyességet. A gymkanák pontozá-
sánál mindenkor nagy szerepe van az elért időnek. A 
Concours szép sikere Bartók Tibor és Siró György szer-
kesztők érdeme. 

A részletes eredmények a következők: 
A zsűri legmagasabb kitüntetését, aranyszalagot 

nyertek a következők: Delmár Walterné (Steyr XII. 
Sport), gróf Pálffy-Daun Józsefné (Bugatti-Cabriolet), 
Mercedes-Benz túrakocsi, Raskó Franciska (Minerva-
Cabriolet), felsőpataki Bosnyák Iván (Chrysler-Imperial) 
és dr. Darányi Béla (Austro-Daimler). 

A zsűri kitüntetésétt ezüstszalagot nyertek a követ-
kezők: gróf Zichy Tivadar (Austro-Daimler-Sport), 
Posner Magda (Austro-Daimler-Cabriolet), Bárdi József 
(Panhard-Levassor-Cabriolet). Automobil és Traktor-
kereskedelmi R.-T. (Lincoln), Heteés Félix (Cadillac1, 
Urbán Alfréd (Packard-lnnenlenker), Ludovika Autó-
karosszéria-üzem (Magosix), Szemere István (Mercedes-
Benz), Lázár Mária (Buick), Stéger Tibor (Buick), lovag 
Haupt Károly (Lancia-Lambda). 

I. díjat, fehér szalagot nyertek: Balázs László 
(Derby), Rózsahegyi István (Bugatti), Szigeti Andor 
(Magosix), Dietl Hubert (Mercedes-Benz), gróf Salm 
Hermanné (Bugatti), Urbán László (Nash), Adorján 
János (Sizaire), Beöthy Baba (Willys-Knight), Lyka 
István (Bugatti), Petrovich Emiiné (Bugatti), Amerit 
R.-T. (Peerless), gróf Török Sándor (Tátra), báró Her-
zog András (Packard), Automobilbehozatali R.-T. (Lan-
cia), gróf Pálffy-Daun József (Austro-Daimler-Sport). 

II. díjat, kék szalagot nyertek: Schüller László 
(Steyr), Schmalz József (Velie), Luczenbacher Raoulné 
(Bugatti), Zombori-Rónay Endréné (Marmon), Somogyi 
Andor (Magosix), dr. Dorogi István (Chrysler), Heteés 
Sándor (Delage), S. Varró Margit (Steyr XII. Cabriolet), 
Gordon Ernő (Packard). 

III. díjat, zöld szalagot nyertek: Gál Franciska 
(Nash), Stollár Edéné (Hudson-Six), Mercedes-Benz, 
Neugebauer Stefánia (Minerva). 

IV. díjat, sárga szalagot nyertek: Salgó Ernő 
(Buick), Grünwald Andor (Packard), dr. Gombár Tiva-
dar (Anburn), Laurin és Klement R.-T. (Skoda-Hispano). 

/lulóruQázzat Wes&ely István ^ 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. lcerBlei, Vád-utca Jr 

FORD személy- és teherautók HAHN, IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz, 



8 1928 október 20. 8 

Davícs Buick 
Irta Nagypál Sándor 

Az emberi munkaképesség véges értékű; még a leg-
nagyobb tehetségeké is. És minél nagyobb a munka-
szeretete, a kutatási szenvedélye, a filantropikus vágya 
valakinek, annál teljesebben, annál nagyobb százaléká-
ban fordítja energiáját munkájára. Innen van az, hogy 
az igazi értékes tudósok, feltalálók, kutatók olyan gyá-
moltalanok, olyan ügyefogyottak az életben, ezért nem 
tudnak gazdaságilag érvényesülni, sőt leggyakrabban 
életük végén kínzó nyomor és keserű meghasonlottság a 
jutalma, fáradságos munkában eltöltött életüknek. Csak 
nagyon kevés olyan feltaláló ismeretes, akinek volt még 
energiája a maga gazdasági viszonyaira is ügyelni, volt 
tudása, ügyessége és szerencséje találmányát a saját 
számára gyümölcsöztetni. A legtöbben azonban, egyrészt 
a pénzdolgokban való járatlanságuknak, gyámoltalansá-
guknak, vagy pedig ravaszul számító, lelkiismeretlen és 
kapzsi emberek pénzszomjának esnek áldozatául. 

Egyike ezen tragikus sorsú feltalálóknak Davies 
Buick. akinek nevét millió és millió pompás automobil 
viseli. Mily boldogi is lehet ez a Buick, mily gazdag, ön-
érzetes ember! — sóhajtjuk fel. ha egy-egy remek cab-
riolet elsuhan mellettünk. A Buick-gyár, amely a 
hatalmas General-Motors konszernjébe tartozik, Ame-
rika harmadik legnagyobb gyára, évi 800.000 autó gyár-
tásával. Még ha csak egy dollárt is keres ez a Buick 
autónként, akkor is óriási módon szaporodik vagyona 
évenként. És mialatt mi így gondolkozunk, az agg Da-
vies Buick rongyostalpú cipőjében, gyilkos keserűséggel 
a lelkében, a kegyetlen, éhező jövőtől való félelemmel 
szívében, órákat ad vásott inasoknak egy kis amerikai 
ipariskolában, az elemi gépszerkesztés köréből. És mivel 
72 esztendős agg korában már nem tud a neveletlen 
kölyökhadseregben tekintélyt tartani, már nem tud érde-
kesen és lelkesen tanítani, reszketnie kell attól, hogy el-
csapják, kilökik ismét az utcára, az irtóztató bizony-
talanságba. 

Egészen kisgyermek korában vándorolt ki szüleivel 
Skóciából az újvilágba. Hosszú munkában eltöltött esz-
tendők után a negyvenes éveiben sikerült magát önálló-
sítania, és mint egy vízvezetéki szerelőüzem tulajdonosa, 
kényelmes jólétben élt. Azonban a kutatáshoz, tervezés-
hez, számítgatáshoz szokott agya nem hagyta nyugodni 
és élvezni a fáradságos munkájával bőségesen megérde-
melt nyugalmát. Szerencsétlenségére, ekkor kezdett el 
elméletileg az autómotorral foglalkozni. 

Az akkor még tökéletlen, bizonytalan működésű 
autómotor érdekelte őt és azon törte a fejét, mi módon 

lehetne az automobilt a legszélesebb néprétegek közleke-
dési eszközévé tenni; olcsóvá, üzembiztossá, gazdaságossá 
átformálni. Eleinte csak kicsiben, a saját műhelyében, 
inkább csak elméletileg, foglalkozott e kérdéssel. Ideája 
lelkesítette őt a további kutatásra. Megépítette az első 
kísérleti motorját. Azt tovább fejlesztette, fáradhatat-
lanul kutatott, tanult, kísérletezett. E kísérletek sokat 
Ígértek, de ették a pénzt. Társ után nézett és talált is, 
Mr. Durant, egy francia személyében. Durant úr finan-
szírozta a kísérleteket. Buick pedig dolgozott, éjt-napot 
eggyé tett és hétévi szakadatlan, fáradhatatlan munka 
után, teljesen kiforrva ott állott a Buick-motor, nagy-
szabású, tömegben való előállításra alkalmasan. 

A gyártás megindult, azonban Buick a szó szoros ér-
telmében összetört. Idegeit a folytonos hajsza, a napokig 
való táplálkozás hiánya, a szellemi túlerőltetés, a soha-
sem való pihenés teljesen felőrölte, és éppen abban a pil-
lanatban, amikor a saját érdekeiért kellett volna dolgoz-
nia, teljesen munkaképtelen lett. Orvosai tanácsára el-
utazott Kaliforniába és végig járta a szanatóriumok 
egész sorát. Évekig tartott, míg úgy, ahogy helyre állí-
totta egészségét. De ez alatt az idő alatt élnie kellett, 
üarabonkint adogatta el a társulási viszonyból őt meg-
illető részvénymennyiségét, amelynek akkor még bizony 
vajmi csekély árfolyamértéke volt. Mire annyira rendbe 
jött, hogy elhagyhatta a kórházi ágyat, megöregedve, el-
gyengülve ott állt ismét koldusszegényen. 

A skót szívósság azonban még mindig meg volt 
benne. Nem vesztette el hitét, nem félt a jövőtől. Ismét 
felkereste társát, Durant urat. Nem alamizsnáért kö-
nyörgött, nagyon is jól ismerte az amerikai viszonyokat. 
Agg, törődött öreg ember létére munkát keresett abban 
a gyárban, amit az ő agymunkája, évtizedes, fáradhatat-
lan tanulása, kitartása hozott létre. Durant úr azonban 
nem nézte ki belőle, hogy megtudja szolgálni a heti-
bérét, bizonyára talán még a szellemi fölényétől is félt 
és rövidesen a szó szoros értelmében kidobta az utcára. 

Buick sorsa az igazi feltaláló sorsa. Lelkében tiszta, 
nemes vágyak égtek. Jót akart tenni az emberiségnek, 
dolgozott, híven és teljes lélekből. Talán titkon volt lel-
kében egy gondolat, boldog jövő utáni vágy is. És min-
den erejét feláldozta a munkájában. És hitt mások ne-
meslelkűségében is. Ezért kellett elbuknia. 

Feltalálók vigyázzatok! Ne csak a holt gépek termé-
szettudományával törődjetek. Ha boldogulni akartok, ha 
élvezni akarjátok munkátok gyümölcsét, foglalkozzatok 
lélektannal, ismerjétek meg embertársaitok lelkivilágát, 
szándékait, és fordítsatok gondot magatokra. Különben 
úgy jártok, mint Davies Buick, aki könnybe borult sze-
mekkel nézi a mellette elrohanó, a nevét viselő autók 
százezreit, melyből még egy ócska példányt sem tud a 
magáénak mondani. 

AMERIKA és ANGLIA 
legismertebb és 

legtartósabb ÍRfuAzdob fékbetétje 
vezérképviselet: Dénes ós Friedmann R.-T. 
Budapest, VI., Dessewtfy-utca 29. Telefonszám: T. 286-86, T. 144-71 
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1928. évben eddig a Magyarországon rendezeti 
összes klasszikus versenyeket 
C A ST R O L - o l a j j a l n y e r t é k ! 

Wakefield Castrol Motor Oil 
Kocsija élettartamát évekkel hosszabbítja meg 

Használjon maga is CASTROL-t! 

Mindenütt kapható! 
• 

Jánoshegyi verseny 1928. 
B A L Á Z S L Á S Z L Ó ( S u n b e a m ) a nap legjobb idejét futja, 
W O L F N E R L Á S Z L Ó ( S t e y r ) új túrakocsi-rekordot fut, 
W O L F N E R A N D R Á S báró (Steyr) a leggyorsabb sportkocsi. 

TTC ügetöpályameetingjei 1928. 
B A L Á Z S L Á S Z L Ó (Sunbeam). győz a Solo motorkerékpár-
bajnokságban, BALÁZS LÁSZLÓ (Sunbeam) nyeri az Ügető-

derbit és abban a leggyorsabb kört futja. 

Mind HMZIUUOA tVA KEriELSi 

•t használtak! 
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A II. ügetőpálya meeting 
Az oldalkocsibajnokságot Posztobányi István (494 BMW) nyerte — A derbyszámokon Balázs László 
(494 Sunbeam) és Urbach László (349 AJS) osztozkodtak — Két Méray-győzelem — Mc. Evoy és Humber 

győzött a B-kategóriákban — Javuló rendezés — 15.000 néző. 
Október 7-én zajlott le a Terézvárosi Torna Club 

motorososztálya rendezésében a Il-ik Ügetópályanap. Ez-
úttal az égiek könyörületesek voltak és a lehető legjobb 
időjárást küldték a TTC-nek kárpótlásul az első napért. 
A pályát és tribünöket hatalmas, mintegy 14—15.000 fő-
nyi közönség lepte el, bebizonyítván, hogy a motorsportok-
nak Magyarországon igen jó talajuk van. A rendezés már 
valamivel jobb volt, de még közel sem volt kielégítő. Min-
denekelőtt a jó programm egy versenyen főkövetelmény. 
Enélkül nem lehet közönséget nevelni. Már pedig a prog-
ramm csapnivaló volt. Mindent meg lehetett belőle tudni, 
csak azt nem, hogy ki in-
dul. Reméljük, a harma-
dik napja már ebben az 
irányban is javulást fog 
hozni a TTC-nek. Zárlat 
után nevezést semmi kö-
rülmények között nem 
szabad elfogadni, akkor 
lesz rendes programm. Az 
eredményhirdetés volt a 
verseny legnagyobb gyen-
géje. A célegyenesben el-
oszlott közönséget nem le-
het egy kis szájmegafon-
nal kielégíteni. Itt leg-
alább három nagy rádió-
tölcsér lenne szükséges és 
a kihirdetéskor az átlag-
sebességet is azonnal tu-
datni kell a közönséggel. 
Ez nem olyan nehéz, csak 
egy kicsit számolni kell 
tudni. Ugyancsak egészen 
téves a startolási mód. 
Sorsolás nélkül olyan ver-
senyen, mint az ügető-
motorversenyek, nem le-
het mezőnyöket elindítani. 
A belső pálya ilyenkor 
igen nagy előnyt jelent-
het, különösen annak, aki 
ki tudja használni. Ma-
guk a startok sem voltak 
precízek. A kiugrásokat 
szigorúan kell büntetni. 
Egy-két visszaállítás 10— 
15 méterrel, és biztosítva 
lesznek a legtisztább star-
tok. A derbinek két külön 
kategóriában való indítása sem volt a legszerencsésebb 
idea. A derbiben mindenütt, ahol ügetőpályaversenyeket 
rendeznek, a 175-től az 1000 kcm-ig minden géppel lehet 
indulni. Győz a leggyorsabb. Nálunk azonban akadtak ver-
senyzők, akik kijelentették, hogy ha összevonják a derbit, 
akkor nem indulnak. Természetesen verseny alatt ők vol-
tak a leghangosabbak, hogy nem mérkőzhetnek egymással, 
mert kategória szerint írták ki a derbit. Ezt a kis trük-
köt már ismerjük. Ami a verseny sportbéli értékét illeti, 
örvendetes fejlődésről lehet beszélni. Balázs és Urbach 

T^J&mJ jG-mv^ti fi. 
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mellett egy egész csomó fiatal menő mutatott jó formát. 
Különösen áll ez a Saroléa-vezető Komlóssyra és a 
Rudge-on szereplő Hórára. A kis kategóriákban a két 
Méray-menő Erdélyi és Wéber nagyon szép versenyt fu-
tottak. Nem kevésbé jól ment a kis Zboray Mc. Evoy-gé-
pén, a 350-es B. kategóriában elejétől végig vezetve biz-
tosan nyerve versenyét. A két derbiszámban nem volt 
küzdelem a győzelemért. Ha összevonták volna a 350-ese-
ket az 500-asokkal, akkor egy pompás versenyben lett 
volna részünk, különösen, ha Hild Károly gépe tréningen 
nem romlik el, és ha a mester, dr. Feledy is kiáll a 

a porondra. Tréningen 
mindketten nagyon szé-
pen mentek. Az oldal-
kocsibajnokság Posztobá-
nyi István (BMW) zsák-
mánya lett. Kétségtelenül 
megérdemelte győzelmét 
Szívósan üldözte Bauert, 
akinek ezúttal nagy volt a 
balszerencséje. Kiégett a 
kupplungja és kénytelen 
volt erős vezető pozíció-
ban feladni a versenyt. 
Bauernak 47.8—48.0 kö-
zötti köröket is mértünk, 
míg Posztobányi legjobb 
körei 50 mp körül mo-
zogtak. A szóló menők kö-
zött Balázsnak 45.2 mp, 
Urbachnak 46.2 mp. volt 
saját pontos magánméré-
sünk szerint a legjobb 
köre. 

A verseny részletes 
eredménye a következő : 

175 kcm. Nyilt verseny. 
10 kör. 10 km. 1. Wéber 
Oszkár (Méray-Blackburne) 
9:41.7 mp. Átlagsebesség: 
61.884 km. 2. Kiss László 
(Puch) 9:42.6. 3. Lukavecz 
Ferenc (Rex-Acme) . Igen 
szép verseny. Lukavecz ug-
rik ki elsőnek, de Kiss 
csakhamar megfogja és az 
élre megy. Wéber sebesség-
váltójával baj van. Több, 
mint félkörrel lemarad, de 
nem adja fel, hanem üldö-
zőbe veszi a jól megszaladt 
Kisst. Hátrányát fokozato-

^ ~ ~ ^ — ~ san behozza és a 9-ik kör-
ben már alig pár méternyire van Kiss mögött, aki azonban az 
utolsó körben ismét megugrik. Wéber nem hagyja magát, a 
célegyenesben kitűnően spurtol és a cél előtt néhány méterrel 
befogva Kisst, két méterrel győz. Wéber utolsó körének ideje 
58.6 mp. Köreinek átlaga: 58.17 mp. 

250 kcm. Nyilt verseny. 10 kör. 10 km. 1. Erdélyi Ferenc 
(Méray-Blackburne) 8:34.8. Átlagsebesség: 69.192 km. 2. 
Papp Sándor (Puch) 9:24.1. Kívülük még Pápai István 
(RADCO) és Pajor Imre (New-Imperial) indultak, de mind-
ketten feladták. Erdélyi fölényesen győz igen gyors Black-
burne speciál motorral szerelt Méray-gépével. Már az ótodik 
körben 300 méter az előnye. Legjobb köre 50 mp volt, ami 
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250-es géppel nagyon j ó teljesítmény. Átlagkörei: 51.48 mp. 
Kezdőverseny, 350 kcm. 10 kör. 10 km. 1. Zboray Ferenc 

(Mc. Evoy-Jap) 8:20.4 Átlagesebesség: 71.928 km. 2. Tóth 
Pál (Velocette) 8:47.9. 3. Münz Árpád (Humber) 8:51.5. 
Zboray azonnal az élre áll és elejétől végig vezetve 5—600 
méterrel nyer. Zboray igen szépen ment. Körei csaknem mind 
49.8—50.2 mp körül voltak. Köreinek átlaga: 50.04 mp. 

Kezdőverseny, 500 kcm. 10 kör. 10 km. 1. Gutsch Károly 
(Triumph) 8:53.3. Átlagsebesség: 67.500 km. 2. Gaál Ferenc 
(347 Frera) 9:17.8. 3. Robin-Hood (Sunbeam) 9:39.8. 
Gyenge verseny. Az 500-as kezdők ideje nem érte el a 
350-esekét. Átlagkörök: 53.33 mp. 

Oldalkocsibajnokság 1928. évre. 15 kör. 15 km. Bajnok: 
Posztobányi István ( B M W ) 13:00.7. Átlagsebesség: 69.156 
km. 2. Winkler József (Méray) 14:33. 3. Guttmann Emil 
(Velocette). Indult még Bauer József (Ariel) és Petrákovits 
József (Guzzi). Posztobányi átlagkörei: 52.05 mp. A startnál 
Posztobányi ugrik ki legjobban és 53.8 mp-es startkörével 
vezet Bauer előtt. Bauer második köre már 50 mp. 1500 mé-
ternél már Bauer van elől, akinek minden köre 50 másodper-
cen belül van. Posztobányi motorja már a második körben 
tarokkiroz és hol az egyik, hol a másik hengere nem gyújt. 
Ennek folytán több mint félkörrel lemarad, de nem adja fel. 
Bauer Ariel-jével pompás köröket fut. ötödik körének ideje 
47.8 mp. Ezalatt Posztobányi gyertyája, úgy látszik rendbe-
jön és motorja kitűnően húz. Ezzel szemben Bauer mintha 
lassulna. Posztobányi állandó 50 mp-es köreivel mindinkább 
tért nyer és Bauer mindinkább lassul. Petrákovics, aki szépen 
küzdött Posztobányival, a kilencedik körben karburátordefekt 
miatt kiáll. A tizedik körbe fordulva Bauernek már csak 50 
méter előnye van. Gépe nem jut előre, mire mindkét kezét 
felemelve mutatja, hogy nem megy. A tribünök előtt Poszto-
bányi párthíveinek üdvrivalgása közben előzi Bauert, aki fel-
adja. Mint utóbb megtudjuk, kupplungja égett ki és fosztotta 
meg biztos győzelmétől. Így a második és harmadik helyet 
egymás között a két 350 kcm gépet vezető intézte el. Mind-
ketten kis gépükhöz képest igen jól mentek. 

Ügetőpályaderbi, 350 kcm. Táv: 30 kör. 30 km. 1. Urbach 
László (AJS) 24:09.7. Átlagsebesség: 74.505 km. 2. Sabrnák 
Oszkár (Velocette). Indult még: Meggyessy Zoltán (Velo-
cette), Zamecsnik Tivadar (Motosacoche) és Kovács János 
(Velocette), aki a startnál maradt. Urbach az elején bele-
fekszik és 46—47 másodperces köreivel nagy előnyre tesz 
szert. Az ötötdik körben már több mint 100 méterrel vezet. 
Meggyessy és Zamecsnik igen jól mennek, de mindkettő fel-
adni kénytelen különböző defektek miatt. A Royal-Enfieldhez 
szokott Zamecsnik fék helyett a szelepemelőt nyomja meg a 
nagy sebességben, ami az egyik szelep fennakadását eredmé-
nyezi. Természetesen kiállani kénytelen. Urbach kényelmes 
tempóban 50 mp-es körökkel fejezi be a versenyt. Urbach 
átlagkörei: 48.3 mp. 

Ügetőpályaderbi, 500 kcm. Távolság: 30 kör. 30 km. 1. 
Balázs László (Sunbeam) 22:43.6. Átlagsebesség: 79.200 km. 
Balázs körátlaga: 45.55 mp. 2. Hóra Sándor (Rudge) 23:14.2. 
3. Komlóssy Béla (Saroléa). 4. Auslánder István ( B M W ) . 
Aránylag a nap legszebb versenye. Balázs az elején meg-
ugrik és több 45 mp-es kört futva biztosítja a vezetést. Mö-
götte Komlóssy és Hóra tartja magát igen szépen. Komlóssy 
egynéhány köre 46.0 mp. Auslánder oldalkocsira méretezett 
áttétele miatt túl lassú. Balázs 10 km-nél már 200 méterrel 
vezet. Előnyét 20 km-nél már 500 méterre emeli, dacára an-
nak, hogy sokszor láthatóan pullol. A huszadik körtől Hóra 
pompás küzdelmet vív Komlóssyval, akit sikerül a huszon-
nyolcadik körben elfogni és megvenni. Mindketten kiválót pro-
dukáltak. Ha a derbit egy kategóriában tartják meg, egy 
egészen elsőrangú verseny szemtanúi lehettünk volna. No, 
majd jövőre. 

Összehasonlítva a mostani eredményeket a két év 
előtti ügetőmiting eredményeivel, a javulás közel sem 
olyan, mint azt az ember várhatná. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy most mindkét eredményt küzdelem 
nélkül érték el versenyzőink. Balázs átlagsebessége így is 
majdnem három kilométerrel jobb, ami azonban jóval 80 
kilométer fölé is emelkedhetne, ha kellett volna jobban 
mennie. Urbach ideje 1926-ban 30 km-re 24:01.1 volt, ami 
74.701 km-nek felel meg. Ifj . Horthy Miklós Nortonjával 
akkoriban a 30 km-es főversenyt 23:34.6 alatt nyerte, 
ami viszont 76.438 km-es átlagot jelent. 

Az elismert világmárkák! 
SUPER 

motorkerékpárok 

Wollemann és Társa 
Budapest , VI. kerület, Andrássy-ú t 67. szám 

IIIE1 
a legmodernebb, legmegbízhatóbb, legjobb és legszebb 

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

B A U E R J Ó Z S E F 
Budapest, VII., Elemér-utca 41. 

Aréna-út sarok. - Teleion : J. 396 40 
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A KMAC már az új svábhegyi úton rendezi versenyét 
Tömeges külföldi részvétel mellett pompás versenyre van kilátás — Carraciola, Wentzel-Mosau és Wentz-
ler, a három Mercedes-Benz-vezető indulása biztos — Ripper (Bugatti) a zakopanei hegyiverseny abszo-

lút győztese, a három legjobb BMW-menő, a két semmeringi Harley-Davidson-győztes a startnál 
Október 28-án lesz a „Svábhegy". Sohasem előzött 

meg még olyan érdeklődés hegyiversenyt Magyarországon, 
mint az idei Svábhegyi verseny. Három kategóriában: 
verseny-, sport- és túrakocsi, áll nyitva a magyar bajnok-
ság kérdése. A túrakocsi-kategóriában Wolfner László 
(Steyr; és Lyka István (Bugatti), a sportkocsik között 
báró Wolfner András (Steyr) és Szini János (Austro-
Daimler), a versenykocsi-kategóriában Delmár Walter 
(Steyr), herceg Esterházy Antal (Bugatti) és Zichy Ti-
vadar gróf (Bugatti) állanak hármas holtversenyben. 
Olyan szenzáció ez, ami még a Svábhegyen nem volt. 

Ellenük felvonul a Semmeringen győztes német-olasz 
Carraciola hatalmas Mercedes-Benzével, valamint a nálunk 
már annyira ismert báró Wentzel-Mosau és a túrakocsi-
győztes Wentzel (Merzedes-Benz). Ők. hárman a Semme-
ringen mindhárom kategóriában győztek. Hogy ez most 
is sikerül-e nekik, az még egyelőre nagyon bizonytalan. 
Itt lesz Stuck is pompás Austro-Daimlerjével. Ő szintén a 
semmeringi csorbát akarja kiköszörülni. Mint hírlik, el-
jön a zakopanei hegyiverseny abszolút győztese, a kis 1.5 
literes Bugatti-kompresszorost vezető Ripper is, aki még 
két lengyel Daimler-vezetőt hoz magával. A motorcikli-
kategóriában szintén pompás küzdelmekre van kilátás. A 

BMW-team, Bauhofer, Gall és Stelzer multévi svábhegyi 
vereségét óhajtja kiköszörülni. Eljön a két Harley-David-
son-menő, akik a Semmeringen, általános meglepetésre, az 
abszolút győzelmeket ragadták magukhoz. Martin Schnee-
weiss és Winter startja tehát szintén biztosítva van. Álta-
lában az osztrákok tömeges felvonulással üdvözlik a KMAC 
új rezsimjét. 

A rendezés szempontjából is új lesz az idei verseny. 
A Jánoshegyen olyannyira bevált megaphonok fogják 
tudatni a pálya nevezetesebb helyein a közönséget a ver-
senyzők időeredményeiről. Olyan versenyre van tehát ki-
látás, amilyen eddig nem volt még a Svábhegyen. A ver-
seny már az új, megrövidített útvonalon lesz, ahol a híres 
„útkaparóházi kanyarokat" már hiába fogjuk keresni. A 
többi híres nevezetesség azonban, a „Hentesbolt, az Ada-
lak, a Fogaskerekű hídja, a Szálloda és a Kereszt" még 
megmaradt pikantéria gyanánt. A régi rekordok tehát 
meghaltak. Jönnek az újak, melyek bizony, jóval a 4 perc 
alatt lesznek. Ha tehát a most kiszámíthatatlan időjárás 
szép napot varázsol október 28-ra, úgy egy felejthetetlen 
Svábhegyi versenyben lesz részünk, amit csak a bénák, 
vakok és a momentán halálos betegek nem fognak meg-
nézni. 

Az új Nash 
Az amerikai NASH-gyár egyike azon automobil-

gyártással foglalkozó gyáraknak, melyek mindig arra 
törekedtek, hogy mindenből a legjobbat és a legegyszerűb-
ben, leghasznosabban megkonstruáltat adják vevőiknek. A 
NASH-eken, már eddigi típusokon igen sok olyan újítás-
sal találkozunk, amelyeket még amerikai vagy európai 
kocsin hiába keresünk. A NASH-gyár, mint tudjuk, 1928 
nyarán kihozta újabb típusait, melyeknek legnagyobb 
szenzációja a duplagyujtás. Mielőtt ennek leírásába bo-
csátkoznánk, megemlítjük, hogy a NASH-Corporation-
nek ma USA-ban 5 gyára van/ 14.575 munkással és 7000 
precíziós géppel. A gyárak napi produktuma 1050 darab. 
Ebből Kenoshában 300-at, Milwaukeeban 300-at és Raci-
neben 450-et produkálnak. Racineben csak Type 66-ot, 
Milwaukeeban a 76-os típust és Kenoshában a 86-ost 
gyártják. A mostani három típusból az utóbbi kettő, a 
76-os és a 86-os kettős gyújtással van ellátva. Mit jelent 
ez? Azt, hogy a 6 hengeres motornál egyszerre 12 gyertya 
robban. A robbanótér úgy van konstruálva, hogy felülről 
és oldalról is, tehát egyszerre két helyről kap a henger 

szikrát. Ezáltal a NASH-gyár elérte, hogy a beszívott 
gázok 100 százaléka elég, amiáltal a motor ereje erősen 
megnövekszik. A kettős gyujtásos NASH-ek gyorsabbak, 
élénkebben akcelerálnak, lassú túrában is pompásan gyúj-
tanak, kevesebb benzint fogyasztanak és a motor ereje 
emelkedvén, a visszaváltás sem olyan gyakori, mint a 
szimplagyujtással rendelkező motoroknál. A gyertyazava-
rok majdnem teljesen ki vannak küszöbölve, mert a leg-
ritkább eset, hogy egy hengerben mindkét gyertya fel-
mondja a szolgálatot. Kiszámították, hogy ezáltal 25 szá-
zalék benzin takarítható meg, mert a hengerbe került 
összes gáz elég. Az új NASH-ek tehát minden üzem-
anyagmegtakarító készüléknél jobban oldották meg a kér-
dést. Az új típusoknál egy dugattyún 4 gyűrű van, ame-
lyek olajfogó csatornákkal vannak ellátva. A hétszer 
csapágyazott főtengely, hasonlóan a Packardhoz, rezgés-
tompítóval van ellátva. Az 1929-es típusokon minden külső 
fémrész Chrom-nikkel, ami ellentáll az időjárás hatásá-
nak, valamint a meleg nyárban az izzadt kéz által okozott 
hatásnak. Az alváz, a motor és a karosszéria érintkezési 

( A ) 
h világ 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 s k e d f l 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 , 
VI., A N D R Á S S Y - Ú T 6 2 . TELEFON: AUTOMATA 1 2 8 - 2 9 . 
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pontjain mindenütt gumipárnákat találunk, amelyek min-
dennemű zörgést, nyikorgást meggátolnak. Érdekes újítás 
az új NASH-eken az áttételezés. A második fokozat na-
gyobb, mint a régi típusokon, úgyhogy a kocs i t az indu-
láskor meg lehet húzatni, amiáltal sokkal hamarább jön 
lendületbe, mint eddig. Legközelebb egy teljesen kimerítő, 
rajzokkal és fényképekkel ellátott leírást közlünk a 
N A S H - e k e n lévő konstrukciós újításokról. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
Királyi Magyar Automobil Club. Budapest, 

IV., Apponyi-tér 1. I. emelet. Jelenleg min-
dennemű értesítések, vagy kérdések Szlávy 
Béla dr. titkárnál. Hivatalos órák: Délelőtt 
10—1 és délután 4—7 óra között. Sportbizott-
sági ülés minden szerdán este 6 órakor. Klub-
vacsora minden szerdán este fél 9 órakor. 
Motorkerékpárosztály. Titkár: Szabó Zoltán. 

Található mindennap 1 órakor. Telefon: Automata 861—06. 
Tagok telefonja: Automata 833—05. Rendes tag évi díja 60 
pengő .Beiratási díj : 120 pengő. Sporttag beiratási díjat nem 
fizet. Évi tagdíj 25 pengő. Triptique tagoknak 30 pengő.. Nem-
tagoknak 60 pengő. 

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 résztvevők 
nagy száma csak öregbítették a MAC sikerét és díszére vál-
tak az alig hároméves múltra visszatekintő 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, 
f i : Budapest, VI.. Szekfü-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. 

Székhelye: Miskolc. Elnöke: Báró 
Bottlik István. Társelnök: Báró Ra-
gályi Balassa Ferenc. Ügyvezető alel-
nök: Gróf Vay Arthur. Ügyvezető 
igazgató: Siposs Géza. Címe: Miskolc, 
Széchenyi-utca 9. Mindennemű leve-

lezés ide irányítandó. BÉMAC egri osztálya. Levelezés Hal-
may Sándor. Eger, Ipartestület. BÉMAC gyöngyösi osztálya. 
Levelezés: Vas Zsigmond. Gyöngyös. BÉMAC sátoraljaújhelyi 
osztálya. Levelezés: dr.. Székely László főmérnök, Sátoralja-
újhely. 

Budapesti Sport Egylet motorkerékpárosztálya. 
Ügyvezető alelnök: Jaczó Győző műszaki taná-
csos. Városháza. Telefon: Aut. 898—50. Titkár: 

Gábor. Városháza. Telefon: Aut. 898—50. 337-es 
mellékállomás. Lakása: Budapest, I., Kissvábhegyi-út 14. Te-
lefon: 53>3—38. A Budapesti Sport Egylet társas összejövete-
lei minden kedden este a Millenáris versenypályán. Az egyesü-
let motorosztálya október 7-én igen szépen sikerült társas ki-
rándulást rendezett Balatonkenesére, melyen a tagok nagy-
számban vettek részt. 
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Kazinczy 
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Újabb klasszikus 
g y ő z e l m e k 

MÉRBY-
gépen! 

• • • 

UH Jánoshegyi verseny 1928. 
• 

Erdélyi Ferenc (MÉRAY) fölénnyel 
győz a 2 5 0 köbcm. kategóriában. 
Linzbauer Kató (MÉRAY) második. 

TTC II. Ügetöpályameeting 

1 7 5 köbcentiméteres f ő v e r s e n y . 
Győztes: Wéber Oszkár (MÉRAY) 
2 5 0 köbcentiméteres f ő v e r s e n y . 
Győztes: Erdélyi Ferenc (MÉRAY) 

BSE Millenáris bajnokságok 1928 

175kcm.Millenáris pályabajnokság 
| B a j n o k : Wéber Oszkár (MÉRAY) j 

I ••• I 
I MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR 1 
| ^ ^ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ^ ^ I 
I Budapest, IV, Váci-utca 1-3 
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A Somogymegyei Automobil Club első versenye 
Két Ford és egy Fiat futotta a nap legjobb átlagsebességét — 

— Saját tudósítónktól — 

Indián-motorkerékpárok győztek 

A nemrég alakult Somogymegyei Automobil 
Club Kaposvár központtal szeptember hó 23-án 
automobil- és motorkerékpárversenyt rendezett. A 
verseny először házi jellegűnek volt kiírva, de az 
érdeklődés oly nagy volt, hogy Budapestről is töb-
ben lerándultak Kaposvárra és belépvén a SAC-ba, 
a versenyen indulási jogot nyertek. A táv Kapos-
vár — Andocs — Köröshegy — Balatonszentgyörgy 
— Keszthely — Nagykanizsa — 
Kaposvár, körülbelül 250 kilo-
méter volt, amit a versenyzők-
nek egy bizonyos egészen ma-
gasra szabott átlagsebességgel 
kellett befutni. Az előírt átlag-
sebességek magasabbak voltak, 
mint a nagy Alpenfahrton, ami 
azonban semmit sem von le a 
verseny rendezőinek kitűnő in-
tencióiból. Rövidebb táv, nagy-
részt síkon, tehát magasabb át-
lagok. Aki nyerni akar, annak 
tudni kell, aki nyerni akar, an-
nak legyen jó kocsija. A gyor-
saság mindig a legjobb erőpró-
ba. Ott megy szét az, ami széj-
jel mehet. A kaposváriaknak 
azonban nem volt szerencséjük. 
Az országos eső oda is eljutott 
és esett szakadatlanul két teljes 
napig. Az eső az amúgy is rossz, 
dunántúli utakat a szó szoros 
értelmében tönkretette1. Sárten-
ger, víz, pocsolya volt az egész 
útvonal. Az időjárás olyan volt, 
hogy a szóló-motorkerékpárokat 
el sem indították, mert képtele-
nek lettek volna az előírt ma-
gas átlagokat kifutni. A rende-
zőség még idejekorán határo-
zott. Leszállította az átlagokat, 
amelyek azonban még a leszál-
lítás után is respektábilisak ma-
radtak és ugyancsak meg kel-
lett szolgálni azoknak, akik be 
akarták azokat tartani. A ver-
senyen a stabilitás és a kocsik-
nak a sárban, a csúszós, agya-
gos terepen való készsége fé-
nyesen beigazolódott. Különö-
sen az új Fordok remekeltek, 
melyek a nehéz terepen 55 kilo-
méteren felüli egészen pompás 
átlagot tudtak kihozni. A két 
Ford-vezetőről, Pálmai Károly-
ról és Benjámin Gyuláról a leg-
nagyobb dicséret hangján kell 
megemlékeznünk. Szóról szóra 
beteljesedett az, amit egyik la-
punkban írtunk, hogy az új 

Fordok félelmetesen gyorsak és nagyon tartják az 
utat. Ötvenöt kilométeres átlagot futni esőben, sár-
ban, agyagos utakon, igen nagy teljesítmény. Nem 
kevésbbé a dicséret hangján kell megemlékeznünk 
Mesbrits Endréről, aki egy Fiat-tal érte el a szintén 
55 kilométeres átlagot. A kis kategóriában kitűnően 
mentek a Type XII . Steyr-ek, akik a nekik előírt át-
lagot könnyen tartották. A kis Steyr stabilitása és 
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úttartása különben lengőtengelyes és alacsony kon-
strukciója révén már régen ismeretes és éppen ez 
volt az ok, hogy terjedése az országban olyan nagy 
mérvet öltött az év folyamán. Nagyon jól mentek 
még a Chevrolet-vezető Hamerli' József és Szini Já-
nos (Austro-Daimler ADR), akik szintén 50 kilomé-
teren felüli átlagot futottak. A motorkerékpárok 
közül az Indian-ok arattak nagy sikert. Mindkét ka-
tegóriát Indian-vezető nyerte. A részletes eredmé-
nyek a következők: Oldalkocsik 600 kcm.: 1. N. Kövi 
János (Indián) 40.493 km. átlag. 2. Riba Lajos (In-
dián) 34.607 km. átlag. 4 induló, 2 beérkező. — Oldal-
kocsik 1000 kcm.: 1. Raáb Gyula (Indián) 44.723 km. 
átlag. 2. Gebauer Imre (Harley-Davidson) 37.000 km. 
átlag. 3. Freitag Imre (Méray) 33-000 km. átlag. — 
Automobilok 1.1 literig: 1. Major Gusztáv (Opel) 
36.693 km. átlag. 2. Littke Kálmánné (Opel) 34.427 
km. átlag. — 2 literig: 1. Merényi Dezső (Steyr) 
49.100 km. átlag. 2. Kelemen Ernő (Steyr) 47.867 km. 
átlag. — 3 literig: 1. Hamerli József (Chevrolet) 
55.000 km. átlag. 2. Szini János (Austro-Daimler) 
54.000 km. átlag. 3. Ifj. Mesbrits József (Fiat) 
52.806 km. átlag. 4. Hajnal Miklós (Chrysler) 40.000 
km. átlag. — 5 literig: 1. Holtversenyben Pálmai Ká-
roly (Ford), Mesbrits Endre (Fiat) és Benjámin Gyula 
(Ford) 55.080 km. átlag. A nap legjobb teljesítménye. 
4. Pogány Vilmos (Chrysler) 51.738 km. átlag. 

„MIDOR" 
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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HASZNALT AUTÓT 
CSAK EGY HELYEN VEHET 

GARANCIA MELLETT 
Y Y Y 

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

Uj Velocette világrekordok 
Október 2-án nagy napja volt a Velocette-gyárnak. 

Ezen a napon három angol vezető, a győzelmeikről híres 
Hicks, Willys és Backer, egy 348 királytengelyes Velo-
cette szólógéppel 14 világrekordot javítottak meg egy-
csapásra. A rekordjavítás a franciaországi Monthléry 
autodromban történt, amire az angolok ismét elmond-
hatják, hogy „angol vezetők, angol gépen, angol üzem-
anyaggal (Discol-Castrol), csak a pálya volt francia". 
A három versenyző 12 óráig körözött váltott vezetéssel. 
Tizenkét óra alatt 1,511.850 kilométert futottak be, ami 
125.977 km kolosszális átlagsebességnek felel meg. Ebbe 
az időbe a vezetőcsere is be van számítva. Az elért ered-
mények között legjobb az 500 km 3:40:06.3. Átlagsebes-
ség: 136.297 km. 1000 km 7:34:51.3. Sebesség: 131.909 
km. 1500 11:54:10.9. Átlagsebesség: 126.018 km. 
Az átlagsebességek az utolsó órákban estek érezhetően. 
A fentieken kívül még az 500 mérföld, 1000 mérföld, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12 órás rekordokat sikerült 
megjavítani. Fenti eredmények újra tanúbizonyságát 
adják a Velocettek kiváló konstrukciójának és a kiváló 
anyagnak. 

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 i á r u s í t á s : 

N A G Y J Ó Z S E F 
Budapest, Andrássy-út 34 
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MCNIttOHlKI . » • ) € ! 
ANGOL MOTORKERÉKPÁROK 

(Jap és Viliers motorral) megérkeztek. 
175—750 ig összes típusni raktárról 

18 havi részletre kaphatók. 

Vezérképviselet: 

Motorközpont, VI., Vörösmarty-u. 45. ÍSlŜ r 
iliiiiiilliiiiiilliiiiiillmiiiiliiiiiilliiiiiilli 
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VEGYEN MAGOSIX-ET 
Gyors. 

Üzembiztos. 
Speciálisan a 

magyar utakra 
készül 

Nem drága. 
A gyár 

közelsége meg-
fizethetetlen 

előny 

Gyári eladási k ö z p o n t : Méray M o t o r k e r é k p á r g y á r rt. BudapJestlV, Váci-u. 1—3 
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Wolfner András báró (Steyr-Sport) az automobilok legjobb idejét érte el. Képünk az első hajtükanyarban 
mutatja be a kiváló vezetőt. (Reithoffer pneumatik, Castrol-olaj.) (Radicke Helmuth felvétele.) 

Szmick Viktor (WM) magyar gyártmányú Weisz Manfréd-kocsiján, mellyel dacára jóval 1000 kilogrammon 
felüli súlyának és 1000 köbcentiméteren jóval aluli motorjának, pompás 5 perc 09-es. időeredményt ért el. 

Képünk Szmick Viktor mintafordulóvételét mutatja be az első hajtűben. (Kurir fotóriport.) 
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A General Motors sikereinek titka 
Beszéljenek a tények! 

Mr, Sloan, a General Motors elnöke a közel-
múltban az amerikai Milfordban egy beszédet mon-
dott, melyben vázolta a General Motors organizá-
cióját és némi bepillantást engedett a General Mo-
tors sikereinek a titkába. Tekintettel arra, hogy a 
beszéd igen érdekes volt, igyekszünk azt magyar 
fordításban közölni. A mi kereskedőink is nagyon 
sokat tanulhatnak ebből. 

„Van egy alapelv, melynek rendkívüli fontossá-
gát szeretném úgy a saját organizációnknak, mint 
azoknak a kereskedőknek, akikkel együtt dolgozunk, 
elméjébe vésni és amelyet ezen szavakban lehetne 
összefoglalni: „Beszéljenek a tények!" Szeretnék te-
hát ezen rendszabályokról, amelyekhez a General 
Motors-nál folyamodunk és arról, amit ott teszünk, 
néhány szót szólani. 

Először tekintsük utazásainkat. Talán meg fogja 
önöket lepni, ha megtudják, hogy én személyesen, 
sok munkatársammal együtt, gyakorlatilag megláto-
gattam az Egyesült-Államok minden városát az At-
lanti óceántól a Nagy óceánig, a mexikói öböltől a 
kanadai határig. Utazásaimon 5—10 kereskedőt lá-
togattam meg naponta. Saját munkahelyükön talál-
kozom velük, beszélek velük saját asztalaiknál, in-
dítványokat kérek tőlük, felszólítom őket, hogy 
mondjanak kritikát, különösen pedig a mi produk-
tumainkról és üzleti magunktartásáról, alkalmat 
adok nekik arra, hogy nyilatkozzanak a fogyasztók 
kívánságait illetőleg. Beszélek velük jövendő kilá-
tásokról és sok más dologról oly módon, ahogyan az 
kizárólag személyes érintkezésnél lehetséges. És 
mindig kritikára ösztönzöm őket. 

Gondosan jegyzeteket készítek mindazon pon-
tokról, melyek szóbakerülnek és amelyeket arra ér-
demesnek tartok. Ha otthon vagyok, mégegyszer 
áttanulmányozom azokat, gondolkodom az eredmé-
nyek fölött és tőkésítem őket, amennyire lehetséges. 
Ez a magatartásunk észszerű mérlegelésekből fejlő-
dött. Szükséges így eljárnunk, mert egészen kö-
zömbös az, hogy mennyire szoros a mi érintkezé-
sünk, melyet a mi szabályos organizációnk által már 
elértünk; embereink, akik odakünn vannak az el-
adásnál, akiknek ott speciális feladatokkal kell fog-
lalkozniok, ami által egész idejük, minden erejük 
igénybe vau véve, ezt a feladatot nem vehetik le 
vállainkról. Én részemről teljesen általános mérle-
gelésektől vezettetem magam, igyekszem azonban 
nagyon is személyes módon felvilágosítást nyerni a 
tényleges állapotokról, tudniillik anélkül, hogy bár-
milyen más organizáció közbedolgozna, amely eset-
leg elnézné a legfontosabb pontokat és összekeverné 
a szubjektív szempontokat az objektívekkel éppen 
ott. ahol az legkevésbbé kívánatos. 

Labrotóriumaink munkája a kísérleteknél lé-
nyegében nem különbözik a mi utazás-módszerünk-
től. Itt is igyekszünk elsősorban az alapvető tények-
ről mind többet és többet megtudni és ezeket árúink 
használhatóságának növelésére fordítani, éppen 
úgy, mint ahogy utazási tevékenységünk közben 
arra törekszünk, hogy minél inkább megismerjük 
áruink helyes elosztásának módjait. Képviselőket 
küldünk a külföldre, hogy idegen munkamódszere-
ket és idegen árúkat alaposan tanulmányozzanak. 
Londonban van egy mérnöki irodánk, amelynek a 

Madame Galangeau 2 literes, S hengeres Bugatti sportkocsija, mellyel a legutóbbi párisi Concours d'Élégance 
alkalmával a sportkocsik első díját nyerte. 
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maga részéről viszont ismét vannak képviselői más 
országokban és amelynek feladata, hogy .minket ál-
landóan értesítsen azon haladásokról, amelyek az 
európai országokban észlelhetők, hogy azokat tőké-
síthessük. Itt is a tényeket kutatjuk. 

Kísérleti pályánk szintén azt az alapelvet szol-
gálja, hogy a tényeket megismerjük. Nemcsak saját 
kocsijaink vannak ott üzemben, hanem a mérvadó 
konkurrenciáé is, nemcsak a belföldi kocsik, hanem 
a külföldiek is. Arra törekszünk, hogy kitapasztal-
juk, hogy miként válnak be ezek a kocsik a tényle-
ges használatban, úgy, hogy összehasonlíthatjuk 
azokat a saját kocsijainkkal és gondoskodhassunk 
arról, hogy a mieink jobbak legyenek. Itt a kísér-
leti pályánkon is arra törekszünk, hogy a kereske-
dőknek saját szemük láttára mutassuk be kocsi-
jaink előnyeit, hogy ők viszont könnyebben ma-
gyarázhassák meg azokat a vevőközönségnek. Sze-
retnék még néhány szót magáról az organizációnk-
ról szólani. 

Azon elv7 alapján dolgozunk, melyet talán az 
organizáció decentralizálásának nevezhetnék. Ezzel 
azt akarom mondani, hogy minden egyes osztá-
lyunknak külön munkaköre van, melyet egy teljes 
hatáskörrel felruházott vezető irányít és melynek 
egyes határozataiért az teljes mértékben felelős. Mi 
természetesen meg vagyunk győződve arról, hogy ez 
a legjobb organizáció-szisztéma, mert különben nem 
eszerint járnánk el. A felelősség nálunk nagy. An-
nak a szükségessége, hogy gyors határozatokat hoz-
zunk. nem tagadható le. Gyors, frappáns elhatáro-
zások által organizációnk ereje annyira növekszik. 

hogy azt merném mondani, hogy ez az egyedüli mód, 
amellyel ilyen nagy vállalatot, mint a General Mo-
tors, vezetni lehet. Azonkívül módszerünknek, mely 
által az egyénre háramlik a felelősség, az az előnye 
van. hogy az alkalmazottak képességeit kifejleszti 
és iniciativára ösztönzi őket. 

Cégünk minden egyes alkalmazottja kellőképen 
tudja értékelni azt, hogy valóságos feladatokat kell 
elvégeznie és hogy az ő in iciativajától, szorgalmától 
és elhatározásainak helyességétől függ végered-
ményben az összesség sikere. Az összedolgozást biz-
tosítják a megbeszélések, melyeknél az azonos ér-
dek körűek jönnek össze és munkájukról eszmecse-
rét tartanak. Ilymódon megtartjuk a személyes 
iniciativát és egyútttal előtérben marad a társaság 
érdeke. Mindennémű ügyet így intézünk el. 

Ha az újságokban szó esik a General Motors ál-
lásáról az iparban, úgy a hasábok leginkább annak 
ismertetésével vannak teli, hogy milyen a mi hely-
zetünk a Fordéhoz viszonyítva és ismertetik azon 
körülményeket, amelyek a jelenlegi állapothoz ve-
zettek és amelyek az eljövendőt befolyásolhatnák. 
Nekem azonban, hogy röviden kimondjam, úgy tű-
nik, hogy úgy Ford. mint a General Motors ugyan-
azon gazdasági elvek szerint dolgoznak, úgyszintén 
hogy mind a ketten törekednek arra. hogy lehetőleg 
hasznos termékeket állítsanak elő. Nagyon sok esély 
van a világon manapság és semmi ok sincsen arra, 
hogy az emberek azt higyjék, hogy a General Motors 
egy dollárért nem tudna éppen olyan ellenértéket 
szállítani. Ha a dolgokat úgy tekintjük, ahogyan én 
mondom, akkor ez a probléma nem is tűnik olyan 
komplikáltnak." 

Európa 1928. évi Nagydíja. Képünk, melyet Delmár Walter, kiváló bajnokunk készített Monzában, közvetlenül a 
katasztrófa előtt. Chiron (Bugatti) vezet Varzi (Alfa-Rómeó) előtt, akit alig pár méterrel Nuvolari Tazio 
(Bugatti) követ. A fenti kép egyébként arról is nevezetes, hogy Ma.terassi Talbot-ja pár perccel e jelenet után 
a kereszttel jelölt helyen jutott ki a pályából és átugorva a képen is jól látható árkot, belefutott a közönségbe. A 
gyanutlanul sétáló nézők és drukkerek nem is sejtik, hogy pár pillanat múlva bekövetkezik a világ legnagyobb 
automobil-katasztrófája. Ugy Chiron, mint Varzi és Nuvolari Dunlop-pneumatikot és Castrol-olajat használtak. 
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Elfelejti az üzemzavart, ha 

JSIEW-lMPERlJlL-í vásárol! 
Tökéletes megbízhatóság! Vezérképviselet. u ** IX. , Uáöay-ulca 12 (halvin tér melleit) 

Dr. Bezsilla Nándor (Morgan-Jap) versenymodelljével a cyclecarok legjobb idejét futotta a Jánoshegyi-verse-
nyen. Pneu Dunlop. (Kurir fotóriport.) 

Erdélyi Ferenc (2U6 ohv. Méray-Jap) új kategóriarekorddal győzött a Jánoshegyi-verseny 250 kcm kategóriá-
jában újabb dicsőséget szerezve a kitűnő magyar konstrukciónak. (Radicke Helmuth felvétele.) 
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Az e z é v i s e b e s s é g i és m e g b í z h a t ó s á g i 
versenyeken e l é r t a b s z o l ú t és f ö l é n y e s 
g y ő z e l m e k m e l l é m é l t ó n s o r a k o z i k a 

MERCEDES-BENZ 
s z é p s é g v e r s e n y e n e l é r t s i k e r e ! 

CONCOURS D'ELEGANCE 1928 

3 literes túrakocsi szériakarosszériával (vezető HALMOS KAROLY) 
a r a n y s z a l a g o t (a jury legmagasabb kitüntetése) é s t i s z t e l e t d í j a t , 

2 literes kabriolet szériakarosszériával (vezető KÁDÁR G.-NÉ) 
e z ü s t s z a l a g o t , (a jury kitüntetése) é s t i s z t e l e t d í j a t , 

3 literes kabriolet szériakarosszériával (vezető DIETL HUBERT) 
I. díjat é s t i s z t e l e t d í j a t , 

24/100/140 kompr. túrakocsi szériakarosszériával 
(vezető SZEMERE ISTVÁN) z ö l d s z a l a g o t é s t i s z t e l e t d í j a t 

nyer! 

Mercedes-Benz Automobil Rt. 
A német birodalmi törzsgyárak magyarország i f ióktelepe . 

Budapest, IV., Váci-utca 24. Telefon: Automata 870-16, 870-51. 

I l i im 
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A MAC III. Jánoshegyi versenye 
Knlázs László (493 ohv. Sunbeam) futja a nap legjobb idejét — Az automobilok között báró Wolfner And-
rás (4820 Steyr) a leggyorsabb — Wolfner László (Steyr Type XVI. ) új túrakocsirekordot állít fel — 

Pompás eredmények — Mintarendezés 

Hosszú nyári pihenő után a MAC szeptember 
30-án lezajlott Jánoshegyi versenye szólította ismét 
sorompóba automobil- és motorkerékpárverseny-
zőink egy részét. Már-már azt lehetett hinni, hogy a 
mostoha időjárás teljesen irreálissá fogja tenni az 
igen szépnek ígérkező versenyt. A tréningnapokon 
sűrű köd, majd eső hátráltatta a versenyzőket tel-
jes tudásuk kifejtésében, úgyannyira, hogy az egyes 
menetek sebessége sohasem érhette el a maximumot. 
Szombat délutánra azután teljesen kiderült és min-
denki azt hitte, hogy vasárnap reggel a legszebb és 
legszárazabb pálya fog rendelkezésünkre állani. 
Nem így történt. Vasárnap hajnalban még egy jóté-
kony csendes esőt kapott a Jánoshegy környéke, 
úgyannyira, hogy a startok előtt kisütő nap már 
csak az útvonal felső részét tudta megszárítani, míg 
az alsó, sűrű erdőben futó részlet nedves és ennek 
folytán csúszós maradt. Sorozatos rekorddöntések-
ről tehát szó sem lehetett. Mindenki tapogatódzott 
és teljes tudását senki sem vihette bele a küzde-
lembe. Senki sem használhatta ki gépének erejét 
100 százalékig. Áll ez éppen úgy a könnyű, de két 
keréken mozgó motorkerékpárokra; mint a könnyű 
sportkocsikra és a nehéz túrakocsikra. Ennek da-
cára határozott javulásról beszélhetünk. Ha végig-
nézzük a multévi eredményeket és összehasonlítjuk 
az ideiekkel, azt fogjuk látni, hogy ezidén, dacára 
a nehéz, csúszós pályának, mindenki felülmúlta 
multévi idejét, ami azt jelenti, hogy versenyzőink 
technikája, tudása lényegesen javult. Egyedül 
Urbach László ért el két másodperccel gyengébb 
eredményt, ami azonban azzal 
magyarázható, hogy ezidén a Já-
noshegy volt az első sebességi ver-
senye. Balázs László 3:46 0 (múlt-
évben 3:54.6), Hete§s Sándor 3:58.7 
(múltévben 4:24.8), Meggyessy 
Zoltán 3:53.3 (múltévben 4:32.8), 
Hűmmel Endre 4:05.0 (mu'tévben 
4:23.9), Koppány Miklós 4:44.6 
(múltévben 5:34.0), Kübek József 
4:34.1 (múltévben 4:46.1). Példa-
képpen azonban csupán azokat ra-
gadtuk ki, akik ezúttal is ugyan-
azzal vagy hasonló nagyságú gép-
pel startoltak. A nagyágyúk, Del-
már Walter, gróf Zichy Tivadar, 
herceg Eszterházzy Antal, Szini 
János és mások startját, sajnos, 
nélkülöznünk kellett, mert a MAC 
vezetősége a Jánoshegyi útvona-
lat a gyors versenykocsik számá-
ra nem tartván megfelelőnek, a 
versenykocsi-kategóriát ki sem 
írta. 

Mielőtt az elért eredmények 
sportbéli részére áttérnénk, meg Balázs László 

sénél. El kell ismernünk, hogy a MAC ezidei János-
hegyi versenye a hegyiversenyrendez|és „iskolapél-
dája" volt. Ez volt az első verseny Magyarorszá-
gon, ahol az eredményeket megafon útján a pálya 
több pontján néhány percre a versenyző beérkezte 
után közhírré tették, amiáltal a versenyt azok szá-
mára is élvezetessé tették, akik nem a cél körül fog-
laltak helyet, hanem a startnál ós a pálya kél pom-
pás hajtűjében nézték végig a pompás küzdelmeket. 
A verseny előkészítése és egész rendezése minta-
szerű volt. Gyors egymásutáni startok, példás rend 
az útvonalon, kitűnő eredményhirdetés, a sajtó 
azonnali és tökéletes orientálása közvetlenül a ver-
seny után frissen gépelt íveken, valamint a pár nap-
pal a verseny után kiadott teljes, pontos eredmény-
táblázat és a remek díjazás mintaversennyé avatták 
a MAC immáron harmadik Jánoshegyi versenyét, 
ahol csak egy hiányzott, a villamos időmérő óra. 
Stopperórákkal hegyiversenyeredményeket mérni, 
bármennyire pontosak és kitűnőek azok. ma már 
nem lehet. A perceket jelző kismutató állása sok-
szor teljesen bizonytalan és egy 5:27-nek leolvasott 
idő, éppen úgy 4:27 is lehet. Reméljük, hogy a jövő 
esztendőben a MAC oda fog hatni, hogy a fönnható-
ság tulajdonjogát képező villanyóra huzaljai a Szép 
Juhászjnénál lévő startnál és a Jánoshegyen lévő 
célnál is ki lesznek feszítve. A kitűnő rendezésben 
a MAC motorsportosztályának valamennyi tagja, 
mint egységes falanx vette ki részét. Mindazonáltal 
külön meg kell emlékeznünk Máry Dezsőről, a MAC 
motorosztály ügyvezető alelnökéről és Iványi Gusz-

(Sunbeam) a Jánoshegyi-verseny abszolút győztese. 
kell államink a verseny rendezé- (Pneu Dunlop) Castrol-olaj. (Kurir fotoriport.) 
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ügyek vezetője és a mellé beosztott rendőrtisztek ér-
deme. Ennek köszönhető, hogy a verseny minden 
zavaró incidens nélkül zajlott le. 

Térjünk át a verseny sportbéli méltatására. A 
MAC vezetősége az idén pontosan felmérette a ver-
seny útvonalát és azt 4165 méternek találta. Ezután 
tehát ez a szám fog hivatalosan szerepelni, mint a 
verseny útvonalának hossza és eszerint fogjuk ki-
számítani az elért átlagsebességeket is. Az útvonal-
rekordot csak a túrakocsi-kategóriában sikerült 
Wolfner Lászlónak Steyr Type XVI-jával megjaví-
tani. Wolfner Lászlóról elmondhatjuk, hogy pom-
pás vezetést produkált. Hatalmas és nehéz túra-
kocsiját olyan idő alatt hozta fel a keskeny és sok-
fordulós pályán, melyért őt a legnagyobb dicséret 
illeti. Ugyancsak új útvonalrekordnak számít dr. Be-
zsila Nándornak Morgan cyclecaron elért ideje, ami 

azonban még közel sincs arány-
1 an a többi útvonalrekordokkal. 
Bezsilla dr. elért ideje a viszo-
nyokhoz mérten kitűnőnek mond-
ható, de egy teljesen száraz pá-
lyán feltétlenül megjavítható. 
Delmár Walter 3:33.4-es útvonal-
rekordját ezúttal meg sem köze-
lítették, dacára annak, hogy a 
két hajtűkanyar át lett építve és 
vétele határozottan könnyebb 
lett. Ennek oka azonban főleg a 
csúszós talajban rejlett. Wolfner 
András báró minden lehetőt meg-
tett, de aránylag hosszú kocsijá-
val nagyon óvatosan kellett men-
nie. A motorkerókpárkategó-
riákban úgy Balázs, mint Ur-
bach nagyon köz,el jártak a re-
kordokhoz és ha az alsó régiók-
ban nincs sár, úgy nemcsak a 
solo-, de a sidecar-rekord is a 
múlté lett volna. A fentiek alap-
ján ma a Jánoshegy útvonal-
rekordjai a következők: 

Motorkerékpárok: Urbach 
László (498 ohv. AJS) 3:41.4. 1926. 

Sidecarok: Urbach László: 
(980 ohv. Brough-Superior-Jap) 
4:01.8. 1926. 

Cyelecarok: Dr. Bezsilla 
Nándor (1096 ohv. Morgan-Jap) 
4:14.2. 1928. 

Túrakocsik: Wolfner László 
(4000 Steyr) 4:02.6. 1928. 

Sportkocsik: Delmár Walter 
(4380 Steyr) 3:33.4. 1926. 

Az idei versenyen motor-
kerékpárosaink közül egypáran 
határozott fejlődésről tettek ta-
núságot, néhányan pedig beke-
rültek a magyar hegyiverseny-
zők első klasszisába. Így a leg-
nagyobb dicséret hangján kell 
megemlékeznünk Kiss Béláról, 
aki kis 172 kcm. James-gépével 
4:06.7-es időt ért el. A 250 kcm. 

Urbach László (AJS) a nap második abszolút idejét érte el. kategóriában a győztes Méray-

távról, a MAC motorosztály titkáráról, akik hete-
ken keresztül dolgoztak nagy kitartással a verseny 
sikerén. A pompás startok és a verseny gyors lebo-
nyolítása Szobovics Sándor és társainak, Udvardy 
György és K. Sávely Dezsőnek érdeme. Meg kell 
még említenünk odaadó munkájukért Waldberg 
Endrét, komjátszegi Szentkirályi Ákos dr-t. Kopasz 
Lászlót és Orosz Zoltánt, akik a célban és a startnál 
végeztek igen fontos funkciókat. 

Ezúttal nemcsak a start és cél körül, hanem a 
pálya egész útvonalán hatalmas közönség szemlélte 
versenyzőink szebbnél szebb kanyarvételeit, úgy 
hogy, dacára a Jánoshegy nehezebb megközelíthető-
ségének, több ez;erre rúgott azok száma, akik a kora 
délutáni órákig az útvonal mentén kitartottak. Az 
útvonal lezárása ezúttal is mintaszerű volt, ami Kri-
zsanecz Kálmán rendőrkapitány, a közlekedési 
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vehető Erdélyi Ferenc mellett, aki ma kis gépeken 
feltétlenül a magyar első klasszisba küzdötte fel ma-
gát, a szintén Méray-t vezető nőversenyző Linzbauer 
Katalin érdemel említést, iiki öt percen belüli időt 
tudott elérni, megvervén a kategóriájában szereplő 
bárom férfit. A 350 kcm. kategóriában l'rbach (AJS) 
mellett a két Velocette-vezető Meggyessy és Hűm-
mel mutattak igen jó formát. Különösen Meggyessy 
3:53.3-as ideje hatott a szenzáció erejével. Hild Ká-
roly (Raleigh) ezúttal nem elégített ki, messze el-
maradván multévi 4:00.8-as eredményétől. Az 500-as 
kategóriában a győztes Balázson kívül két ezidén 
először versenyző fiatal motorosunk ért el nagyon 
figyelemreméltó eredményt. Komlóssy Béla (Sarolea) 
és Stigler János (Rudge) négy percen belüli idői so-
kat sejtetnek a jövőre nézve. Ba-
lázsnak ezúttal határozott előnye 
volt. Két géppel startolván, mód-
jában állott tudomást szerezni a 
pálya talaját illetőleg. Bár ez el-
ért eredményéből mit sem von le, 
hiszen ma mindenki által köztu-
domású, hogy Balázs személyében 
egy egészen kivételes klasszisú he-
gyi versenyzővel rendelkezünk, 
mégis nem tartjuk sportszerűnek 
a. két géppel való indulást egy és 
ugyanazon kategóriában. Erre a 
jövőben egyesületeinknek figye-
lemmel kell lennie, mert legköze-
lebb meg fog történni, hogy lesz, 
aki három géppel indul. Egyszer-
egyszer csak jobban sikerül. 
Előrebocsátjuk, távol áll tőlünk, 
hogy Baláís László eredményét 
ezáltal kisebbíteni akarnók, ő 
multévi abszolút győzelmével a 
Svábhegyen bebizonyította, hogy 
tud,, csupán le akarjuk szögezni, 
hogy egy kategóriában két géppel 
indulni nem sportszerű és nem 
egyenlő eszközökkel való küzde-
lem. Ugy an ez áll részben Urbach-
ra is. Ö az egyik fordulót túlerő-
sen vette, kicsit kiszaladt és na-
gyon közel jutott a közönséghez. 
Természetesen nem azért verse-
nyez Urbach László négy-öt esz-
tendeje, hogy ilyenkor ne tudja 
magát kivágni. Akadályozta a 
közönség. Mert ha nincs közönség, 
úgy Urbach nem jön velük közei-
létbe. Ezért azonban újrastartolni 
„akadályoztatás címén" nem volt 
egészen reális. Kiszaladt, feladta, 
lett volna első Meggyessy. Neki 
is szabad nyerni egyszer-egyszer. 

Egészen elsőrangú időered-
ményt ért el a 750-es kategóriában 
Tima-Horváth István (Super-X). 
Aki iilt már a nehezebb kategó-
riába tartozó szóló-motorkerékpá-
ron, csak az tudja igazán értékel-
ni Tima-Horváth eredményét. El-
ért 4:07.9-es ideje egészen első-

rangú. Nem kevésbé jó Kübek József ideje hatal-
mas kéthengeres 980-as JAP-motorral szerelt, több 
mint 2.5 mázsát nyomó AJW-motorján. Hogy mit 
jelent ilyen nehéz gépeken sáros talajon mozogni, 
azt csak az tudja, aki már ült efajta gépen. Jó 
eredményének értékét emeli az a körülmény, hogy 
gépe még nem volt befutva és ő maga is alig pár 
nap előtt kapta azt kézhez. 

Az oldalkocsivezetők kategóriájában határozot-
tan egy új tehetség feltűnéséről beszélhetünk. Keg-
levich Gábor gróf 344 kcm. ohv. Mc. Evoy sidecaron 
elért 4:4U.9-es ideje kitűnő teljesítmény és nemcsak 
a gép, de a vezető tudására is kitűnő bizonyíték. A 
600-as sidecar-kategóriában Urbach biztosan győzött 
régi AJS-versenygépével. Ideje kitűnő. Itt l e ! i o-

Heteés Sándor (2 literes Sport-Bugatti). 

Schmalcz József első startja az új francia kiskocsival, a Deguigand-nal. 
Schmalcz József bár alig pár nappal kapta kézhez az általa képviselt kocsik 
első példányát, a kis üteművel, melynek motorja csupán 750 kcm-es, igen 

respektábilis 5:19-es időt ért el és fölényesen győzött kategóriájában. 
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nyosodott az AJS-ek kitűnősége. Urbach ugyanez-
zel a géppel már két éve versenyez és a gép ma is a 
legkitűnőbb állapotban van. Kitűnően futott még 
ebben a kategóriában a Sunbeam-vezető Sztareczky 
tíéza és Bauer József (Ariel). Ifj . Petrákovits József 
szép vörös Guzzi-jával szintén respektábilis időt ért 
el. Lovag Csajkovszky Emánuel győzelme az 1000-res 
sidecarok között normálszéria AJS-en szép teljesít-
mény. öt percen belüli ideje igen jó. 

A cyclecaroknál a várt küzdelem dr. Bezsilla 
Nándor és Lantai Ede között elmaradt. Lantai he-
venyében összeállított gépe nem volt bejáratva és 
emellett állandó gyertyazavarokkal is küzdött, úgy-
hogy kénytelen volt feladni a versenyt. Meszanek Jó-
zsef még nem kiforrott vezptő. Igen jól ment azonban 
a négyszemélyes „Family" Morgannal Jeney Obi, 
akiből egészen jó versenyző lesz idővel. 

A túra- és sportkocsiknál ezúttal nem az idő egy-
maga volt a döntő, hanem egy képlet által kiszámí-
tott értékemelési pontszám. Az alapelv: mennél ki-
sebb hengerűrtartalommal mennél nagyobb súlyt fel-
vinni a hegyre, a lehető legrövidebb idő alatt. A kép-
let igen érdekes volt és feltétlenül igazságos helyezé-
seket hozott létre. A túrakocsik között a legjobb érté-
kelési pontszámot ifj. Ottlyk Lajos ért el Steyr Type 
XH-es kocsijával. Nagy súlyához mérten igen jó öt 
percen belüli időt futott ki, úgyhogy az őszes auto-
mobilok között, beleértve a sportkocsikat is, neki volt 
a legjobb pontszáma. Különösen simán és gyorsan 
vett kanyarvételei keltettek feltűnést. Mellette na-

gyon szépen ment Szmick Viktor kis 875 kcm. csukott 
Weisz Manfréd-kocsijával. Szmick valóságos iskola-
példáját mutatta be, hogy kell hajtűfordulókat venni. 
Kitűnő időt ért el a túrakocsik között Csermely Ká-
roly kétliteres Bugattijával. Meg kell jegyeznünk, 
hogy kocsija, mely a mult évben Zichy Tivadar gróf 
tulajdona volt, eddig több mint 80-000 kilométert fu-
tott. Wolfner László, dacára nagy súlyának és kitűnő 
idejének, nagy hengerűrtartalma folytán az értéke-
lésben csak a harmadik helyet tudta magának bizto-
sítani. 

A sportkocsik között a fiatal és e%idén először 
versenyző Verebély László volt az értékelésben a leg-
jobb. Elért ideje alig négy másodperccel maradt el 
lovag Haupt Károly a mult évben ugyancsak kis 
1.5 literes Bugattival felállított idejénél. Ha tekin-
tetbe vesszük azonban, hogy most a pálya alsó része 
nedves volt, úgy teljes biztonsággal koncedálhatjuk 
Verebély tréningben elért 4 percen belüli idejeit. Az 
értékelésben második Heteés Sándor lett ugyancsak 
Bugattin. Ideje egészen elsőrangú, 4 percen belül 
volt. Kompresszoros 2.3 literes Bugattijával úgy lát-
szik még mindig nincs együtt, mert most is a kom-
presszornélküli kocsijával érte el a jobb időt. Egészen 
elsőrangú vezetést produkált Andrássy Imre gróf, 
aki nehéz és magas Peugeot-sportkocsiját fényes 
4:18.4-es idő alatt hozta célba. Az értékelésben har-
madik, fiatal Amilcar-versenyző, Spett Ferenc, szin-
tén igen tehetséges menőnek bizonyult. 
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az európai úrvezető ideális kis hathengerese. 

R E I M A N N , Budapest, VM Vörösmarty - té r 3. 
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Az értékelés szerint a túra- és sportkocsi-kategó-
riákban az elért eredmények a következők: 

Túrakocsik: 
Pont 

1. Ottlyk Lajos 1498 Steyr Type XII. 69.35 
2. Szmick Viktor 875 W. M. 66.54 
3. Wolfner László 4000 Steyr Type XVI . 65.08 
4. Csermely Károly 1992 Bugatti 65.01 
5. Ballon Richárd (álnév) 2100 Lancia-Lambda 60.02 
6. Pethes Antal dr. 2411 Hotchkiss 56.67 
7. Gorove Antal 1989 Magosix 56.59 
8. Hartmann László 4350 Hupmobile 53-14 

Sportkocsik: 
1. Verebély László 1498 Bugatti 68.29 
2. Heteés Sándor 1992 Bugatti 65.88 
3. Ifj . Spett Ferenc 1098 Amilcar 63.56 
4. Déván István 1492 Bugatti 62.92 
5. Heteés Sándor 2231 Bugatti-komp. 59.89 
6. Andrássy Imre gróf 3970 Peugeot 58.87 
7. Tarján Antal 1498 0. M. 56.gl 
8. Wolfner András báró 4920 Steyr 53.65 
9. Schmalcz József 750 Deguigand 52.92 

A motorkerékpár-kategóriákban az értékelés 
tisztim az idő alapján történt. A részletes eredmé-
nyek a következők: 

Távolság: 4165 méter. 
175 kcm. 3 induló, 3 beérkező. 1. Kiss Béla (James) 4:06.7. 

Bekord. Átlagsebesség 60.768 km. 2. Kiss László (Puch) 4:54.0. 
3. Erdey Gyula (Bex Acme) 7:12.3. 

250 kcm. 5 induló, 5 beérkező. 1. Erdélyi Ferenc (Méray) 
4:25.4. Átlagsebesség 56.448 km. 2. Linzbauer Kató (Méray) 
4:59.0. 3. Papp Sándor (Puch) 5:03.0. 

350 kcm. 17 induló, 15 beérkező. 1. Urbach László (AJS) 
3:48.8. Átlagsebesség 65.530 km. 2. Meggyessy Zoltán (Velo-
cette) 3:53.3. 3. Hűmmel Endre (Velocette) 4:05.0. 

500 kcm. 10 induló, 10 beérkező. 1. Balázs László (Sun-
beam) 3:46.0. A nap legjobb ideje. Átlagsebesség 66.312 km. 
2. Komlóssy Béla (Sarolea) 3:58.7. 3. Stigler János (Rudge) 
3:59.4. 

750 kcm. 2 induló, 2 beérkező. 1. I f j . Tima Horváth Ist-
ván (Supcr X ) 4:07.9. Rekord. Átlagsebesség: 60.480 km. 
2. Koppány Miklós (Sunbeam) 4:44.6. 

750 kcm-en felül. 1 induló, 1 beérkező. 1. Kiibek József 
(A.TW) 4:34.1. Átlagsebesség 54.702 km. Első kategória-kiírás. 
Rekord. 

Oldalkocsik 350 kcm. 4 induló, 4 beérkező. 1. Keglevich 
Gábor gróf (Mc. Evoy) 4:10.9. Rekord. Átlagsebesség 53.377 km. 
2. Winkler József (Méray) 4:48.6. 3. Lantay Ede (Velocette) 
5:40.6. 

Oldalkocsik 000 kcm-iy. 9 induló, 9 beérkező. 1. Urbach 
László (AJS) 4:04.8. Átlagsebesség 61.236 km. 2. Stareczky 
Géza (Sunbeam) 4:17.4. 3. Bauer József (Ariel) 4:27.4. 

Oldalkocsik 600 kcm-en felül. 2 induló, 2 beérkező. 1. Lo-
vag Csajkovszky Emánuel (AJS) 4:57.8. Átlagsebesség 50.227 
km. 2. Várady Pál (Supcr X ) 5:15.0. 

A l e g s z e b b é s l e g m e g b f s h u 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 

TERÉNY ALADÁR Vezérképviselet: 

B u d a p e s t V I . k e r . , H u n y a d y - t é r 9 . 

Cyclecarok 1100 kem-ig. 6 induló, 4 beérkező. 1. Dr. Be-
zsilla Nándor (Morgan) 4:14.2. Átlagsebesség 58.968 km. Első 
kiírás. Kategória-rekord. 2. Meszanek József (Morgan) 4:46.5 
3. Jeney Zoltán (Morgan) 5:24.5. 
1. Balázs László II. 493 Sunbeam M 3:46.0 
2. Urbach László 348 AJS M 3:48.8 * 
3. Wolfner András br. 4820 Steyr S 3:51.1 
4. Meggyessy Zoltán 348 Velocette M 3:53.3 
5 Heteés Sándor 1998 Bugatti S 3:58.7 
6. Komlóssy Béla 493 Saroléa M 3:58.7 
7. Stigler János 499 Rudge M 3:59.0 
8. Heteés Sándor 2231 Bugatti-Komp. S 4:02.2 
9. Wolfner László 4000 Steyr T 4:02.6 

10. Urbach László 498 AJS O 4:04.8 
11. Hűmmel Endre 348 Velocette M 4:05.0 
12. Kiss Béla 172 James M 4:06.7 
13. Tima-Horváth István 738 Super X M 4:07.9 
14. Verebély László 1492 Bugatti S 4:09.3 
15. Hild Károly 848 Raleigh M 4:10.9 
16. Balázs László I. 493 Sunbeam M 4:13.4 
17. Zamecsnik Gyula 348 Motosocoche M 4:14.1 
18. Bezsilla Nándor dr. 1096 Morgan-Jap C 4:14.2 
19. Szabó Tivadar 344 Méray-Jap M 4:17.6 
20. Sztareczky Géza 493 Sunbeam O 4:17.7 
21. Andrássy Imre gróf. 3970 Peugeot S 4:18.4 
22. Auslánder István 494 BMW M 4:18.9 
23. Roll Oszkár 349 AJS M 4:22.4 
24. I f j . Pesti János 348 Velocette M 4:23.4 
25. Erdélyi Ferenc 249 Méray-Blackburne M 4:25.4 
26. Csermely Károly 1998 Rugatti T 4:26.5 
27. Bauer József 497 Ariel M 4:27.4 
28. Sabrnák Oszkár 348 Velocette M 4:31.6 
29. Sailner József 348 Chater-Lea M 4:31.9 
30. Vossala György 348 Motosaeoche M 4:32.0 
31. Petrákovics József 499 (>u z z i O 4:32.6 
32. Kiibek József 980 A J W M 4:34.1 
?3. Lendenmayer Béla 349 James M 4:35.6 
34. Nahóczky Antal 348 Nova-Blackburne M 4:38.9 
35. Keglevich Gábor gr. 344 Mc. Evoy-Jap O 4:40.9 
rr, Posztobányi István 494 B M W M 4:42.2 
37. I f j . Spett Ferenc 1098 Amilcar S 4:43.2 
38. ZöUner Rudolf 494 BMW <> 4:44.0 
39. Koppány Miklós 492 Sunbeam M 4:44.6 
41. Meszanek József 980 Morgan-Jap C 4:46.5 
41. Ballon Richárd (álnév) 210) Lancia-Lambda T 4:47.4 
42. Winkler József 346 Méray-Jap O 4:48.6 
43. I f j . Ottlyk Lajos 149S Steyr-Type XI I . T 4:50.3 
44. Hartmann László 4350 Hupmobile T 4:53.6 
45. Kiss László 172 Puch M 4:54.0 
46. Varga Béla dr. 496 Gillct M 4:56.1 
47. Horchler Frigyes 494 BMW O 4:56.6 
48. Vadász József (álnév) 493 Sunbeam M 4:57.3 
49. Horváth Sándor 438 Velocette M 4:57.6 
50. Lov. Csajkovszky E. 799 AJS O 4:57.8 
51. Linzbauer Katalin 246 Méray-Jap M 4:59.0 
52. Papp Sándor 220 Puch M 5:03.0 
53. Székely László 220 Puch M 5:07.0 
54. Baudisz Ferenc 498 Cotton-Blackburne M 5:08.2 
55. Szmick Viktor 875 Weisz Manfréd T 5:09.0 
5'!. Déván István 1498 Bugatti S 5:09.9 
57. Blaskovich Ernő 247 Guzzi M 5:10.5 
58. Pethes Antal dr. 2411 Hotchkiss T 5:10.6 
59. Tarján Antal 1498 O. M. S 5:12.7 
fO. Oesterreichcr Ferenc 346 Méray-Jap M 5:14.3 
61. Várady Pál 738 Super X O 5:15.0 
62. Schmalcz József 750 Deguigand S 5:17.6 
63. Jeney Obi 980 Morgan-Jnp C 5:24.5 
64. Bauer József 497 Ariel O 5:24.8 
65. Gorove Antal 1989 Magosix T 5:25.3 
66. Hajdán József 598 Douglas O 5:26.3 
67. Lantai Ede 348 Velocette O 5:40.5 
68. Lünsdorf Ferencné 490 Méray-Jap M 6:01.7 
69. Vigyázó Miklós 494 BMW O 6:39.7 
70. Bal la Gyula 980 Morgan-Jap C 6:46.5 
71. Erdey Gyula 174 Rex-Acme M 7:12.3 
72. Spitzer Béla 348 Douglas O 8:29.7 

85 nevező — 76 induló — 72 beérkező. 
Jelmagyarázat: M = Motorkerékpár. O = Oldalkocsis 

motorkerékpár. C = Cycleoar. T = Túrakocsi. S = Sport-
kocsi. 
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S O R O Z A T O S GYŐZELMEK 
LARDOLINE RICIT 
MOTOROLAJJAL 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ügetőpálya-Derby (350 kcm):| 
Győztes: Urbach László : 

(A. J. S.) 
Oldalkocsis^bajnokság: I 

Győztes': Posztobányi István I 
" (B.M.W.) 

175 kcm-es verseny :| 
Győztes: Wéber Oszkár 

(Méray) 
2|50 kcm-es verseny :| 

Győztes: , Erdélyi Ferenc 
(Méray) 

Kezdők versenye (350 kcm):| 
Győztes: Zboray Ferenc 

(Mc. Evoy) 
Ügetőpálya-Derby (500 kcm):| 
Második: Hóra Nándor 

(Rudge) 
Ügetőpálya-Derby (350 kcm):| 
Második: Sabrnak Oszkár| 

(Velocette) ARDOLINE 
RICIT MOTOROLAJJAL 
Versenyen győz, túrán céltía jut, ha 

LAR DO Lt N E ÍR IC I T m o t o r o l a j j a l fut 

K a p h a t ó : Schwarz Rudolf és Társa Olaj-, Zsiradék-
és Vegyigyár Részvénytársaság. V á r o s i i r o d a ; 
V., Hold-utca 25. G y á r t e l e p : X., Kerepesi-út 152. sz. 
és minden nagyobb autó- és motorkerékpárüzletben 

Ü g e t ő p á l y a M o t o r k e r é k p á r - D e r b y 
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Hatalmas fellendülés előtt áll a magyar automobil 
és motorsport 

Mit hoz az 1929? 

„Meg kell szüntetni a versenyeket! Nincs értelme a 
sebességhajhászásnak! A túrakocsik jóságát nem a se-
bességi versenyek döntik el! A Grand Prix-k alkonya!" 
és hasonló szólamok röpködnek ma európaszerte. Mindenki 
arról beszél, hogy a jövő esztendőben már nem lesznek 
Grand Prix-k és lassan, de biztosan meg fognak szűnni 
az összes versenyek. Erről1 természtesen szó sincs, csak 
egyesek szeretnék, ha megszűnnének. Oly gyárak, melyek 
eddig nem fektettek súlyt a versenyzésre, vagy már meg-
unták, kívánják ezt a helyzetet és céljuk elérésére felhasz-
nálják az utóbbi évek összes halálos katasztrófáit. Ezzel 
ellentétben az AIACR legutóbbi ülésén már kiírták az 
összes Grand Prix-versenyeket, megjelent az olasz ver-
senynaptár, 19294>en újra megrendezik a világhíressé 
lett Klausenpass hegyiversenyt, új nagyszabású Alpesi 
túrautak összehozásán fáradoznak mindenütt. Éppen úgy, 
mint Európa többi államában. Magyarországon is hatal-
mas fellendülés várható a motorsportokban. Űj nevek, új 
ambíciótól dagadó egyesületek, új versenylehetőségek, 
nagy átalakulások küszöbén állunk. 

Kezdjük a magyar bajnokságokkal. Ma még nem 
tudni, mely versenyek lesznek a pontszerzők, annyi bizo-
nyos, hogy a TTAC 10 kilométeres versenye, a Gugger-
hegy, a Svábhegy, és Mátra hegyiverseny, valamint a 

Kilométer-Lancé benn lesznek. Hogy bővíti-e a KMAC a 
bajnoki versenyek programmját, vagy alternatív teszi 
kötelezővé azokat és emeli a versenyeket, azt még nem 
tudni. Annyi bizonyos, hogy a jövő esztendőben még 
szebb bajnoki küzdelmekben lesz részünk, mint ez idén. 

Hatalmas fejlődés várható az ügetőpályaversenyek 
terén. A TTC ezidei két versenye megmutatta, hogy a 
versenykedv ez iránt a határozottan érdekes verseny iránt 
igen nagy. El lehetünk rá készülve, hogy a jövő eszten-
dőben legalább 4 ügetőmitingre van kilátás. 

Nagy programmot tervez a BSE. Ezidén kitűnően 
sikerült csillagtúráját a jövő évben nemzetközivé óhajtja 
kiírni, ami annyit jelent, hogy nemcsak a magyarok star-
tolhatnak külföldön, hanem külföldi versenyzők is részt-
vehetnek. Emellett a csillagtúrát nemcsak motorkerék-
párok, hanem automobilok számára is ki fogják írni. A 
BSE az 1929. évet egy Budapest—Balatonkenese téli hó-
versennyel akarja megkezdeni, ahol magas átlagok egy 
igazi szép országúti versenyt fognak létrehozni. A csillag-
túra célja már az új Hármashatárhegyi-úton a menedék-
háznál lesz. Húsvét és a Tourist Trophy közé tervezi a BSE 
nagy hegyiversenyét, ami kb. 10—11 kilométeres távon 
folyna le a Hármashatárhegyre. Tervbe van véve ezen-
kívül a Millenáris versenypályán való sebességi verse-

motorkerékpárok 
1 9 2 9 - e s modell 
m á r m e g é r k e z e t t ! 

BÁRDI 
Kossuth Lajos-u. 6 
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nyek rendezése, amitől azonban részünkről óvjuk a BSE-et. 
Az 500 méteres körön rendezett versenyek ideje már ré-
gen elmúlt. A mai gyors gépek nem egy 500 méteres pá-
lyára valók. A külföldön már évek óta abbahagyták az 
efajta versenyek rendezését s ma már csak Olaszország-
ban és Németországban látunk évente • egy-két próbálko-
zást minimális sikerrel és minimális indulószámmal. A 
fenti programm príma lebonyolítása éppen elegendő lesz 
a BSE-nek. 

Az „Automobil-Motorsport" szokásos húsvéti verse-
nye ezidén már 4 napos lesz. A szerkesztőség eltérően a 
multévi uzustól, ezidén versenyét távolabb viszi a Székes-
fővárostól. Az eddigi tervek szerint az első nap Budapest 
—Székesfehérvár—Keszthely, a Balaton megkerülésével 
Pécs lenne, ami ismét közel 400 kilométernek felelne meg. 
Közben már az első napon Hajmáskérnél, avagy Tihanynál 
hegyi non-stop-terepeket iktatna be a rendezőség. A má-
sodik nap a Mecsekben folyna le, ahol délelőtt egy nehéz 
hegyi terep tenné próbára a vezetőket és a gépeket, dél-
után pedig nagy közös ebéd után Budapestre térnének 
vissza a versenyzők. A harmadik nap startja ismét az 
Ezredes-utcában lesz, ahonnan a Mátrán keresztül Mis-
kolc lenne a végcél. Ezen a napon sík fékezési próba lenne 
beiktatva, valamint a Mátrában az angol „Observed 
Hill"-ek (megfigyelt dombok) mintájára lennének próbák. 
A negyedik nap, délelőtt ismét Miskolc környéken és a 
Bükkben lennének nehezebb próbák, úgy hogy a verseny-
zők még aznap este Budapestre érkezhetnek. Az Automobil-
Motorsport szerkesztősége tervbe vette a fentieken kívül 
egy nagy, a híres német Baden-badeni autógimkána min-
tájára egy hasonló verseny rendezését, amely azonban 25 
—30 akadállyal időre történne. Tervbe vétetett ezenkívül 
egy, az ADAC-mintára rendezett automobil megbízható-
sági verseny is, amely főleg a közhasználatú túrakocsit 
volna hivatva bemutatni, ahol mindennemű sebességi ver-
seny ki volna zárva. Hogy mi valósul meg a szép pro-
grammból, az egyelőre még kétséges. 

A Magyar Athletikai Club motorososztályának 
Jánoshegyi versenye biztosan kiírásra kerül. Emellett a 
MAC a Hősök ünnepén óhajtja megrendezni a Futárver-
senyt helyettesítő „Hősök emlékversenyét". Ez egy igen 
nagyszabású és nagy koncepcióval megrendezendő ver-
seny lenne. Módunkban volt ezirányban beszélgetést foly-
tatni Máry Dezsővel, a MAC motorsportosztályának ügy-
vezető alelnökével, aki akként nyilatkozott, hogy a ver-
senyt egy Budapestről kiinduló és Budapestre visszatérő 
útvonalon futnák le, ami azonban összekapcsolná a fő-
várost a végekkel, mint Szombathely—Pécs—Békéscsaba 
—Debrecen—Miskolc stb. Az útvonal meghaladná az 1000 
kilométert, amit egyfolytában kellene majd lefutni, magas 
átlagokkal (45—50 km). A közbeeső hegyi, vagy síkverse-
nyek teljesen elmaradnának és a verseny legjobban az 
ezidei Alpesi túraúthoz volna hasonlítható. A fenti kettő 
mellett egy külföldi, az osztrákokkal közös olasz túra is 
aktuális lenne. 

Hátra volna még Szombathely (DMAC), Miskolc 
(BÉMAC), valamint a szépen fejlődő dunántúli és tiszán-
túli egyesületek programmja, valamint a sporttal foglal-
kozó automobillapok esetleges versenyei.. 

Mint látjuk, verseny lesz bőven, csak ember legyen 
hozzá. Nem lesz okunk panaszra. Ha a fentiekhez még 
hozzávesszük a szomszéd államok által rendezett verse-
nyeket, akkor bátran elmondhatjuk, hogy versenyzőink-
nek 1929-ben éppen elég alkalmuk lesz a versenyzésre. 

•r 

• 
• 

Iliim. liiillllllr 

MOHMN 
háromkerekű cyclecar, 

az utak királya 

• I 
a luxuskivitelű elitmotor-
kerékpár a legkitűnőbb 

J A P b e é p í t é s 

CDIION 
a legalacsonyabb 

legstabilabb motorkerékpár 

fKtOCKIVK 
a leggyorsabb, legmeg-
bízhatóbb sportgép az 

1928. évi angol TT győztese 

NSW-UKNIKI 
olcsó, megbízható túra-
motorkerékpár minden 

kategóriában 

MW 
a legjobb és legszebb 
1000-es. Az Unlimited 
kategória Rolls-Royce ja 

Vezérképv ise le tek : 

liNTII CDI 
Budapest, IV., Magyar-utca 40 

Telefon: Automata 867-86 



30 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 október 20. 

3211 kilométer, 13 alpesi hágó, egy Sumbeam sidecar, 
173 liter benzin, 24 kilogram olaj és fejenként 34S pengő 

(Folytatás. I. rész: Budapest—Disentis 1060 km.) 
Mult számunk egyikében (17.) útunk eiső részét 

ismertettük. Most a második részt tárgyaljuk ugyanolyan 
alapossággal, mint az elsőt. Következő számunxban be-
fejezzük. Aki a három részt egyesíti és magának egy 
kartonlapra ráragasztja, mindennemű térkép nélkül is 
könnyen abszolválhatja a túrát és a térkép csupán az át-
tekintés céljából lesz szükséges. Nézzük, miképen alakult 
túránk tovább. 

5-ik nap. Augusztus 6. Napi teljesítmény: Disentis— 
Luzern: 121.0 km. Kilométeróra szerint: 150.2 km. 
összteljesítmény: Budapest—Luzern 1181.0 km. Indulás 
reggel 9 órakor. Érkezés Luzernbe 6 óra 15 perckor. 
Bruttóátlag: 16.2 km. Altdorfig a Vierwaldstátti-tó déli 
csücskéig esős idő, onnan mesés tiszta idő. Időzések: 
tt óra 10 perc. Az „Oberalpass" (2042 m) nem nehéz. 
Igen sok, de rövid szerpentin. A hágón teljes köd. Jeges-
eső. Lámpával haladtunk. A hágón való átjutási illeték: 
6 frank. Tanulság az Oberalpasson levő rettenetesen 
zord időjárásból, hogy még augusztusban is kell az 
Alpok közé némi meleg ruhát vinni magunkkal. Ander-
matt igen szép téli sporthely. Göschenen-nél a Luzern 
kantonba való belépésnél ismét 6 frank fizetendő. Ander-
matt után, ahol az út lejteni kezd, okvetlenül megnézendő 
a híres Teufelsbrücke és a vízesés. Altdorfban ebéd fe-
jenként 4 frank. Flüelennél kezdődik a világhírű Axen-
strasse a falbavágva, a Vierwaldstátti-tó partján, ahol 
az út circa 100 méterrel fekszik a tó felett. Remek árká-
dokon keresztül látni le a tóra és a szemben fekvő hava-
sokra. A havasok, tavon sikló fehér hajók és csolnakok, 
valamint a fürdőzők százai igen érdekes ellentétet ké-
peztek. Luzernben igen nehéz éjjeli szállást kapni, mert 
óriási a forgalom. A Hotel Jura-ban, Pilatusstrasse 27., 
kétágyas, nagyon szép szoba borravalókkal együtt 11.30 
frank. Gersau és Vitznau között a kitűnő és olcsó pen-
ziók egész raja, ahol kitűnően lakhatunk 7—8 frankért 
naponta. Akit érdekel, Vitznauból felvezet a Rigi-vasút 
1800 méterre. Luzernbői indul a szintén igen híres, 2133 
méterre felvivő Pilatus-vasút. Utak végig kifogástalanok. 

Disentis 1147 m. — — 

Sedrun 1397 m. 9.0 9.0 
ltucras 1397 m. 2.5 11.5 
Tschamut 1643 in. 4.5 16.0 
Oberalppass 2042 m. 5.5 21.5 
Andermatt 1440 m. 10.5 32.0 
Göschenen 3.0 35.0 
Wassen 5.0 40.0 
Amsteg 523 m. 13.0 53.0 
Silenen 2.0 55.0 
Krstfeld 4.0 59.0 
Altdorf 4ő0 m. 8.0 67.0 
Flüelon 438 m. 3.0 70.0 
Sisikon 5.0 75.0 
Brunnen 7.0 82.0 
Gersau 441 in. 8.0 90.0 
Vitznau 5.0 95.0 
Weggis 7.0 102.0 
Küssnacht 6.0 108.0 
Meggen 442 m. 6.5 114.5 
Luzern 439 ra. 6.5 121.0 

6-ik nap. Augusztus 7. Indulás Lucernből 10.15-kor, 
érkezés Interiakenbe 1.00-kor. Átlag: 28.6 km. Luzern— 
Interlaken 77.0 km. Tachometer szerint 78.9 km. össztel-
jesítmény Budapest—Interlaken: 1258 km. Az útvonal a 
Sarnersee és a Lungernsee mellett visz el, majd az 1032 
méter magas Brünigpasson át futunk le Brienzbe. A hágó 
egészen könnyű, sűrű erdőben fut le. A túlsó oldalon egy 
hosszú és meglehetősen meredek egyenes, ahol az óvatos-
ság ajánlható. Az utolsó 10—15 km Interlaken előtt nagyon 
rossz. Interlaken a Thuner és Brienzersee között fekszik. 
Híres túristacentrum és világfürdő, a Jungfrau, Eiger és 
Mönoh tövében. Hotel del Europe (az Ostbanhof) mellett. 
Garage 1 frank. Szoba két személyre, kilátással a Jung-
fraura 8 frank. Kitűnő ebéd egy személyre 4.50 frank. 
Kurtaxe naponként 0.60 frank. Borravaló mindenütt 
10%. Időzés Interlakenban másfél nap. Pompás kirán-
dulóhelyként ajánljuk: Beatenberg. 8 km. Igen meredek 
egészen keskeny fordulókkal. Az egyenesek 17%, a for-
dulók helyenként 20%-nál is meredekebbek. Csak jó 
kormánybevágással és hegybírással rendelkező kocsikkal 
ajánlható. Kilátás a Jungfraura, Mönchre és Eigerre. 
Grindelwald. Az Eiger tövében. Grindelwaldtól az Eiger-
gletseher egy óra járás. Trümmelbaoh. Itt vannak a leg-
gyönyörűbb vízesések. Fizetendő 1.60 frank. Lauter-
brunnenból indul a Mürrenbahn. Az egész környék pom-
pás. Az összes kirándulásokat másfél nap alatt megcsinál-
tuk, belevéve egy fürdést a Thunerseeben, ami azonban 
fagyasztó hideg volt. 

Luzern 436 m. 
Horw 454 m. 4.5 4.5 
Hergiswill 4.0 8.5 
Alpnachstad 438 m. 7.5 16.0 
Alpnaeh 453 m. 2.0 18.0 
Sarnen 473 m. 6.0 24.0 
Saehseln 476 m. 3.0 27.0 
Giswil 486 m. 6.0 33.0 
Lungem 753 m. 8.0 41.0 
Brünigpasx 1032 m. 6.0 47.0 
Brienzwiller 574 m. ti.O 53.0 
Brienz 564 m. 6.0 59.0 
Oberried 6.5 65.5 
Niederried 581 m. 3.0 68.5 
Kinggenberg 3.5 72.0 
Interlaken 566 m. 5.0 77.0 

8-ik nap. Augusztus 9. Interlaken—Biasca 166.5 km. 
Kilométeróra szerint 165.6 km. Indulás Interlakenből reg-
gel 8.11-kor. Érkezés este 8 órakor. Utak állapota kifogás-
talan. Időzések: 6 óra. összteljesítmény: Budapest— 
Biasca 1424.5 km. Illeték a Grimselpass előtt Innertkir-
chenben: 5 frank, a Furkapasson: 6 frank és a Gotthár-
don: 2 frank. Meyringenben okvetetlenül megnézendő az 
Aareschlucht. Belépődíj 1 fank. Guttanen után. az úttól 
balra fekszik a híres Handeggfall-vízesés, amely arról ne-
vezetes, hogy szép időben állandóan szivárvány lebeg 
felette. A Grimsel és Furka megmászása csak egészen 
szép időben ajánlatos, mert ellenkező esetben a pompás 
kilátás teljesen elvész. A Furkára vezető út egészen a 
kék Rhonegletscher mellett visz el. A Furkáról a kilátás 
egészen elsőrangú. Látni többek között a Monté Rosát és 
a Matterhornt. A forgalom itt augusztusban óriási. Az 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA HISPANO-SUIZA 
7(20 Aa 7/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

/., fr t YKO C 9 TK sk^e^EunrTin 
hathengeres llX^i * >» / r _L JL/_£ I X V / V / O X l l RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképviselet: B U D A P E S T , VI. , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 
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óvatos hajtás nagyon ajánlatos. Ebéd a Hotel Furka-
blickben. Igen drága. A Gotthárd déli oldala már egészen 
olasz. Olaszok a felírások is. Biascában szállás a Hotel 
Giardinettoban. Egyszerű, de jó. Nagyon olcsó. Kétágyas 
szoba, kétszemélyes vacsora és reggeli, összesen 11.30 
frank. A szoba egyedül egynek 2 frank. Garázs ingyen. 

Interlaken 566 m. — — 

liinggenberg 5.0 5.0 
Niederried 581 m. 3.5 8.5 
Oberried 3.0 11.5 
Brienz 564 m. 6.5 18.0 
Brienzwiller 574 m. 6.0 24.0 
Meyringen 593 m. 13.0 37.0 
Innertkircheii 6.0 43.0 
Guttannen 1046 m. 9.0 52.0 
üandegg 1376 m. 5.0 57.0 
Grimsolhospiz 1870 m. 7.0 64.0 
Grimselpass 2166 m. 4.0 68.0 
Gletsoh 1761 m. 6.0 74.0 
Hotel Belvedere 2266 m. 7.5 81.5 
Furkapass 2424 m. 2.5 84.0 
Tiefenbach 2086 m. 5.0 89.0 
Galenstoek 2ÜÖ4 m. 2.0 91.0 
Realp 1542 m. 5.5 96.5 
Hospenthal 1523 m. 6.0 102.5 
St. Gotthardpass 2105 m. 10.0 112.5 
Gotthardhospiz 2088 m. 1.0 113.5 
Airolo 1174 m. 16.0 129.5 
Piotta 1009 m. 5.5 135.0 
Ambri Sotto 976 m. 2.5 137.5 
Fiesso 967 m. 3.0 140.5 
Faido 718 m. 6.0 146.5 
Chiggiogna 668 m. 2.0 148.5 
Lavorgo 520 m. 3.5 152.0 
Giornico 379 m. 6.0 158.0 
Bodio 314 m. 4.0 162.0 
Pollegio 294 m. 2.5 164.5 
Biasca 304 m. 2.0 166.5 

9-ik nap. Augusztus 10. Biasca—Lugano—Sondrio. 
Távolság: 190.4 km. Kilométeróra szerint: 197 km. össz-
távolság: Budapest—Sondrio: 1809.6 km. Az út Luganóig 
jo, onnan különösen a Como-tó északi végétől Sondrióig 
igen rossz. Bruttó-átlag: 21.2 km. Indulás délelőtt 10.50-
kor. Érkezés Sondrióba este 8 órakor. Időzés Luganóban 
1 ó 30 p. A Lago di Luganóban kitűnő a fürdés. A víz 
kellemes. Strandfürdő: 1.25 frank. Svájci olasz határ 
Chiasso. Illetékek: 4 líra. Ebéd a Como-partján Argegno 
faluban. Fejenként 18 lira. Sondrio. Albergo di Posta. 
Szállás 2 személynek és garázs 36.40 líra. 

Biasca 304 m — — 

Osogna 293 m 5.5 5.5 
Gresciano 279 m 3.5 9.0 
Castione 237 m 7.5 16.5 
Bellinzona 231 m 5.0 21.5 
Gubiasco 1.8 23.3 
Cadenazzo 5.5 28.8 
Monté Ceneripass 553 m 5.7 33.5 
Taverne 9.3 42.8 
Lugano 277 m 9.9 52.7 
Melido 5.2 57.9 
Biásone 1.7 59.6 
Capo Lago 5.9 65.5 
Mendrisio 4.4 69.9 
Chiasso (svájci olasz határ) 7.0 76.9 
Elágazás a Como-tó 

baloldala felé 214 m 7.0 83.9 
Argegno 19.0 102.9 
Menaggio 14.0 116.9 
Dongo 13.0 129.9 
Gravedona 3.0 132.9 
Dubinio 10.0 142.9 
Delebio 6.0 148.9 
Morbegno 13.0 161.9 
Sondrio 298 m 28.5 190.4 

(Vége következik.) 
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ELEGÁ NS! TARTÓS! ÜZEMBIZTOS! 
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B Ö C K H J Á N O S 
B U D A P E S T , V I . , H A J Ó S - U . 15. 
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( i N O A V E 
R H O N E 

Íí 

A MAGYAR UTAK 
LEGIDEÁLISABB 

M O T O R K E R É K P Á R J A 

500 kcm SO 1 8 5 0 P 
500 kcm OHV 2 2 4 0 P 

VEZÉRKÉP VISELET: 
BÖC IvII JÁNOS 
BUDAPEST, F/., HAJÓS-UTCA 15 

FORGALMI HÍMEK 
A nemzetközi automobiljelzések az utóbbi időben nagy-

mértékben megszaporodtak. A szaporodás szükségessé tette 
egy új listának a kiadását. A lista a következő jelzéseket tar-
talmazza: A Ausztria, Bit Brazília, CH Svájc, 1) Németország, 
E Spanyolország, F Franciaország, (JB Nagybritannia, GBY 
Malta, H Magyarország, L Luxemburg, MA Marokkó, N .Nor-
végia, PA Panama, l ' B Perzsia, S Svédország, SF Finnország, 
Su Sovjet-Oroszország, B Belgium, C Cuba, (J(J Columbia, 
ÍJA Danzig, ET Egyiptom, í 'L Liechtenstein, GBA Aurigny 
szigete, GBZ Gibraltar, 1 Olaszország, LB Lettország, M«J 
Monaco, NL Hollandia, PE Peru, BO China, SAAB Saar 
vidék, SHS Jugoszlávia, TB Törökország, EG Bulgária, CD 
Diplomáciai Testület, OS Csehország, DK Dánia, EW Észt-
ország, G Guatemala, GBJ Jersey, Glt Görögország, IN Hol 
land-lndia, LT Litvánia, MEH Mexikó, P Portugália, PL Len-
gyelország, BM Kománia, SE Írország, SM Siain, LTS Észak-
amerikai Egyesült-Államok. 

Olasz útépítkezés. Az 1928-ban Olaszországban megalakult 
Azienda Autonoma Statale della Strada kiadta határozott for 
mában a következő években követendő útépítési programm-
ját. A programm értelmében elsősorban a következő utak ki-
építése várható: Strada—Aurélia, Ventimigliától Genua föle 
és Civitavecchiától Kómába 224.0 km. Strada Emilia, Milánó— 
Bolognától Forli Bimmiig 272.0 km. Strada Padana inferiore, 
Casteggiótól Piacenza és Alessandria irányában 37.0 km. 
Strada Padana superiore, Milánóból Bergamo—Verona—Mestre 
145.5 km. Strada Pontebbana, Mestretól Trevizóig 18.0 km. 
Strada Adriatica, Padovától Ferraráig 74.5 kin. Strada dei 
Giovi, Milánó—Casteggióba 33.0 km. Strada del Lago di Cotno, 
Milánó—Comoba 19.5 km. Strada Postumia, Trevisótól Porto-
gruaróba 52.0 km. Strada Porrettana, Bologna—Ferrarába 
47.5 km. Strada Cassia, Bóma—Capranica; Strada Flaminia, 
Róma—Civitacastellana 53.0 km. Strada Salaria, Bóma—ltieti 
81.0 km. Strada Tiburtina, Bóma—Subiaco 55.0 km. Strada 
Casilliana, Bóma—Capua 184.0 km. Strada Appia, Bóma— 
Velletri—Capua—Nápoly 71.0 km. Strada Orientala Sicula, 
Messinától Síracuza felé 111.0 km. Strada Settentrionale Si-
cula, Palermo—Cefaluba 60.0 km. Összesen 1578.0 km. Ezeknek 
az utaknak a kiépítési költségeit kilométerenként 200.000 lí-
rába számítják. A szükséges anyagiakat a következő forrá-
sokból óhajtják előteremteni: Az állam ós az érdekelt provin-
ciáit hozzájárulásából évenként mintegy 180,000.000 lírát. Az 
automobil-adókból évenként körülbelül 130,000.000 lírát. Egy 
még külön autóadón kívül kivetendő, az autóadónak mintegy 
40 százalékát kitevő, úgynevezett „Miglioramento stradaie"-
ból 52,000.000 lírát, végül pedig az autóbuszok, az utak hosszá-
ban elhelyezett reklámok stb. jövedelméből is egy tekintélyes 
összeget. Az első évben 1928. évi július hó 1-től 1929. évi jú-
lius hó 30-ig ily képen összbevételként mintegy 360,000.000 lí-
rára számítanak. A második és harmadik évre ennek a/, 
összegnek 400,000.000 lírára való felnövekedése várható. Ezek 
az adatok fényesen bizonyítják az olasz hatóságok komoly 
szándékát az utak kiépítését illetőleg. A fentemlített útháló-
zatnak három éven belül meg kell valósulnia, mire egy újabb 

4400 km-es úthálózat kiépítése következik. 
# 

24 óra Budapesten. Három kis cédula 24 óra alatt. Ez 
szintén budapesti specialitás. A minap este egy házból kijö-
vet, elindulok, miközben a nagy sietségben elfelejtettem meg-
gyújtani a lámpákat, írja egy előfizetőnk. Alig haladok né-
hány métert, leint a rend őre. „Nem ég a lámpa!" Azonnal 
meggyújtom és máris akarok tovább menni. Nem oda-buda! 
Kérek egy kis cédulát. Hiába magyarázom a derék ember-
nek, hogy emberek vagyunk, én is tévedhetek, ceruzára kerü-
lök. Hiába magyarázom, hogy hiszen ő azért van itt, hogy 
figyelmeztessen. Hiába minden. A három kis cédulámból 
csak kettő maradt. Béggel az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 
visz el az utam. Ez Budapest legelmaradottabb pontja for-
galmi szempontból. Itt van aránylag a legkisebb forgalom. 
Itt a posztoló rendőröknek ínég nagyon jól megy a dolguk. 
Itt még nagyon sokra ráérnek. Egy tolókocsi cammog előt-
tem. A Margit-hídon a „Biztos úr" már el is felejtette volna, 
hogy arra mentem. Itt vánszorgunk csendesen. Végre meg-
sokallom és gázt adok, balra előzöm a kis vontatókocsit. Áll j ! 
kiált rám a rend őre. Megállok. „Nem tudja, hogy a hídfő 
előtt balra előzni nem szabad?" Szerettem volna neki valamit 
mondani de inkább nem tettem. Hallgattam csendesen, egy 
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szót sem szóltam. Hallgattam, mint egy apagyilkos, akinek 
nagy a bűne és csendesen odaadtam a kis cédulát. Ezt nevezik 
Budapesten forgalmi rendnek. Mert röndnek muszáj lenni! 
Délben a Szervita-téren volt valakivel találkozóm. Fontos 
üzleti ügyek. Kocsimat lenn hagytam a ház előtt. Körülbelül 
háromnegyed óra múlva végezvén a dolgomat, kijövök a ház 
kapuján. Már ott áll a rendőr. Kérem a kis cédulát. Itt csak 
pillanatokig lehet állani. Ott a másik oldalon van a gépkocsi-
megállóhely, ott állhat, de itt nem. Hiába volt minden tilta-
kozásom. A törvény nem ismerése nem mentség. Ki volt ra-
gasztva a falon. Van-e három kitöltött igazoló-lapocskája? 
Volt, de tegnap este elvették az egyiket, reggel a másikat, 
most meg odaadtam magának a harmadikat. Az nem számít, 
újabb kihágás. Hiába volt minden. Bár ő megkapta a kis 
lapocskát, kitöltve szépen gépírással, hiába volt minden. Fel-
írtak harmadszor. Háromszor, 24 óra alatt. Ha igazságosan 
mérlegeljük a dolgot, mindhárom felírást meg lehetett volna 
oldani egyszerűbben is. A lámpa égett. Más hídon az lett 
volna a bűn, ha nem mentem volna előre. A Szervita-tér, azt 
pedig igazán meg lehetett volna úszni. Egy kis magyarázat 
és többször nem fogok odaállaní. De mindehhez hiányzott va-
lami. A .Jóakarat". Egy kis jóakarat, egy kis felebaráti sze-
retet. Ez hiányzott. Mert az a rendőr, aki ma is 4 kilométer-
rel akarja az autókat a hídfőnél dirigálni, az nem a helyére 
valói már. Azt ki kell küldeni a perifériákra, de nem e"T vi-
lágváros hídfőjére állítani. Igazán nem tudom mi lenne, 
hogy ha úgy egyszer a motorok elhatároznák, hogy egy napig 
csak négykilométeres sebességben fognak a hídfőkön hajtani. 
Mi lenne akkor Budapest forgalmával. Azt hiszem egy napra 
megbénulna minden. Uraim, ez nem jól van így. Az a derék 
rendőr a kötelességét teljesíti. Annak így magyarázza a fel-
lebbvalója. Uraim, az a fellebbvaló, aki az Erzsébet-körül 
budai és pesti hídfőit irányítja, azt hisz»m maga sem hiszi 
már el ezt a „4 kilométeres mesét". Tessék már olyan szíves-
nek lenni és a rendőrökkel is megértetni, hogy ez a rendelet 
a középkorban született és ma már illuzórikus. Ilyenkor min-
dig a Margit-híd budai hídfőjén álló rendőrök jutnak eszembe, 
akiknek a fellebbvalójuk napiparancsban közli, hogy mit írt 
róluk az „Automobil-Motorsport". Ezek az emberek a hely-
zetük magaslatán állanak. Ezek már régen túl vannak a 
„4 kilométer"-elméleten. Pedig ezek is magyarok, ezek sem 
jártak több iskolát, de van bennük ambíció és biztosan más 
urak irányítják őket. Modern emberek, modern legények. Bi 
zony nem ártana, ha a főkapitány úr néha-néha szintén meg-
győződést szerezne és a látottak alapján tenné meg új intéz-
kedéseit. 

• 
Nagy változások Budapest székesfőváros útépítési rend-

szerében. Mint igen pontos és nagyon megbízható forrásból 
értesülünk, Budapest székesfőváros polgármesterei, Ttipka Fe-
renc és Sipőcz Jenő, cikkeink, valamint a napilapok mind-
gyakrabban megjelenő útépítéssel foglalkozó cikkeinek hatása 
alatt a közelmúlt napokban revizió alá vették a székesfőváros 
útépítési problémáit. Több napon keresztül bejárták gépkocsin 
a város különböző részeit és így módjukban volt személyesen 
meggyőződni azokról a lehetetlen állapotokról, amelyek a szé-
kesfőváros területén uralkodnak. Tanulmányújuknak nagy 
hatása lesz a főváros útépítési ügyeire vonatkozólag. Mint ér-
tesülünk, már a közelmúlt napokban is az egészséges rendele-
tek egész tömege hagyta el a székesfőváros adminisztrációját 
és így remélni lehet, hogy azok a lehetetlen állapotok, ame-
lyekről évek óta cikkezünk, lassan, de biztosan meg fognak 
szűnni. 

Olvasóink bizonyára emlékeznek — hiszen többször szóvá-
tettiik lapunk hasábjain, — arra a Budapesten igen gyakori 
tüneményre, miszerint a ma újonnan kövezett utcarészeket 
hirtelen felbontják, mert a gázművek vagy a villamostársaság. 
avagy a vízművek földvezetékeit javítani kell. Ilyenkor azután 
a javítások végeztével provizórikusan visszarakott útburkolat 
balkáni állapotokat teremtett a legtöbb utcában. A budai 
Mararit-körút ma is szégyenteljes képet mutat, de így van ez 
a város igen sok pontján. A legnagyobb barbárság, ha frissen 
aszfaltozott utakat bontanak fel egész hosszában. Hogy a jövő-
ben hasonló esetek elő ne forduljanak, n polgármester kije-
lentette. hogy a jövőben hasonló eseteknek nem szabad előfor-
dulni. A kerületek kötelesek minden útjavítás előtt értesíteni 
a gáz-, víz- és elektromos műveket és a postát (kábelfektetés). 
Az összes javítási és átnézési munkálatok tehát egyidőben fog-
nak megtörténni. Aki a jövőben ezirányban mulasztást követ 
el. azonnal fegyelmi vizsgálat alá kerül. Jellemző az eddigi 

T. T. C. ügetőpálya - Motorkerékpáros Derby 1 9 2 8 

ltj. Hóra Nándor 500 kcm ts O. H. V. 

RUDGE 
motorkerékpáron nagy startvesztesége dacára,meg-
javítja az útvonalrekordot a 30 km-es Derbyben 
és második lesz. 

Ha ön látta az élhez közeledő RUDGE utólérhe-
tetlen teljesítményét, akkor ön is RUDGET vesz. 

Az „Úrvezető" Concours d'Etéganee-án az oldal-
kocsis 

RUDGE 
a legszebbnekjés a legelegánsabbnak bizonyult. 

A MAC jánoshegyi versenyén Kiss Béla 175-ös 

JAMES 
motorkerékpáron megjavítja nemcsak a saját, 
hanem a 250 es kategória 

útvonalrekordját is. 

Képviselet. 
BRUCK NÁNDOR ÉS FIAI 

VI, Jókai-utca 21 

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

DEGUIGAND 
k i s k o c s i k . 

HOTCHKISS 
a f r a n c i a e l i tmárka , i 

VELIE 
a legjobb amerikai köz -
használat i a u t o m o b i l . 

VEZÉRKÉPVISELET: 

SCHMALCZ JÓZSEF 
BUDAPEST, VII., Dohány-utca 22. 
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1 
I Életét, kocsiját és nyugal-

mát védi a kitűnően bevált 

PERROT BENDIX 
négykerék servofek 

B U D A P E S T , V I I I . , 
Thék Endre*utca 8. sz. 
M I S U R A járműgyár 

J i i H L 

Serlegek és tiszteletdíjak dúsan felszerelt 
raktára. Sportkörökben országosan elis-

mert arany- és ezüsiművesnél 

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

(Saját műhely) Egyesületek kedvezmény-
ben részesülnek. 

"III III" 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VIII., Óriás-u. 15. Telefon: J. 303—45. Alapítva 1903 

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

T f í í 

f f i V 
motor versenyeken a legjobb időt éri el. 

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

viszonyokra, hogy sokszor eddig is mentek értesítések, amelyek 
azonban, úgy látszik, tudomásulvétel nélkül kerülteki az irat-
tárakba. 

A székesfőváros utainak, úgy a bel-, mint a külterületeknél, 
nagy hibája az egyenetlenség. A vízzel kötött makadámutakon 
átvezető átjárók hol mélyebben, hol magasabban fekszenek, 
mint a főút. Az utakat metsző, illetve keresztező vasúti sínek-
nél hasonló a helyzet. Ugyanígy nagy a nívódifférencia a kü-
lönböző fajtájú utak érintkezési pontjainál. Nevetséges, de 
még a Parlament előtti téren is találunk bukkanókat a köve-
zet, illetve aszfalt találkozásánál. A helyzet ugyanis az, hogy 
az fittest javításakor a kőátjárókat nem bolygatják. Így azok 
megtartván eredeti helyzetüket, rendszerint mélyebbre kerül-
nek. Hasonló a helyzet az idővel süllyedő útrészeknél, ahol 
viszont a kőátjárók, avagy vasúti sínek kiemelkiednek és szin-
tén bukkanókat okoznak. 

• 
Mint értesülünk, a közeljövőben megkezdik a halálsorom-

pók átépítését. Az átépítésnek financiális okai természetesen 
késleltetik a megoldást. Ha ugyanis a kiocsiutat vezetik ma 
gasabln'a a síneken át, az a székesfővárost terheli, míg ha a 
vasutat emelik töltésszerűen, az az állami kiadások terhére 
kerül. Nézetünk szerint ilyenkor azt kellene nézni, ami olcsóbb 
és közös tényezőre hozni a munkálatokat. Egy emelt átjáró a 
vasúti sínek felett átvezetve jóval olcsóbb, mintha a vasúti 
síneket emelik fel töltésszerűen és a kocsiút marad az eredeti 
helyén. Készünkről, akárhogy is lesz a dolog, a fontos, hogy 
a terv ne csak terv maradjon, mert a mai helyzet nemcsak, 
hogy veszélyt rejt magában, hanem határozottan megakasztja 
a forgalmat. 

Mi az oka annak, hogy a villamosvasutak sínpárja között 
évente egy és ugyanazon helyen többször is felszedik a köve-
zetet, illetve a síneket? Nézetünk szerint nehezek a kocsik. 
A három kocsival közlekedő és szép, hatalmas 4-es relációk 
túlnehezeki a mi rosszul épített síneinkre. Nézetünk szerint 
rossz az alépítmény. Ha jó lenne az alépítmény, könnyebbek 
lennének a kocsik és jobb volna a javítómunka, sokkal keve-
sebb lenne az utakon az akadály, ami az állandó sínjavítások 
folytán előáll. Mint hírlik, itt is a legolcsóbban dolgozó szállí-
tók kapják a munkát, holott a munkaadó maga tudja legjob-
ban, hogy a vállalt összegekért csak) másodrendű anyagot hasz-
nálhatnak a vállakozók. 

• 
A székesfővárosnak arra kellene törekednie, hogy a javí-

tásokat oly hamar elvégezzék, amilyen hamar csak lehetséges. 
Ma, amikor annyi a munkanélküli és Budapesten oly sok a 
szűk utca, valamint a város egészen rossz építése folytán 
olyannyira torlódott a forgalom, akkor a forgalmi akadályo-
kat gyorsan meg kell szüntetni, nem pedig azokat még jobban 
fokozni. Az utcákat háromszor 8-órás turnusokban kellene 
javítani, éjjel-nappal. Ezáltal elérhető volna, hogy a 40 munka-
órát igénylő útrészlet a napi 10 órai munkaidőt számítva, nem 
négy napig, hanem éjjel-nappali szolgálattal alig két napig 
tartana. Külföldön igen sok helyen csak éjjel dolgoznak, akár-
csak nálunk a villamossínek kicserélésénél 

a 
A „Ma" az automobiloké, a motoros járműveké. A „Ma" 

emberének arra kell törekednie, hogy mindenben a motoros 
jármüvek részére biztosítson előnyt. Sima, bukkanómentes, 
portalanított és csuszástgátló utakat kell létrehozni. Kerülni 
kell minden nívókülönbözetet, ami a modern gépkocsi ellen-
sége. A kis gyalogosátjáróknak el kell tiinni, éppen úgy, mint 
el kell tűnni a rosszul épített vasúti sínátjáróknak. A „Ma" 
embere a keramit, a bitumen, az aszfalt híve kell, hogy legyen. 
Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a kövezett utak nem 
érnek semmit, mindazonáltal a mi nézetünk szerint, a kül-
földi tapasztalatainkat véve alapul, mindig a három elsőt ré-
szesítjük előnyben. 

» 

Többet kellene söpörni és kevesebbet locsolni. Ha valaki 
külföldön sétál éjszaka, szinte elbámul a nagyváros éjszakai 
életében. Akkor kivonulnak az öntöző- és mosóautók és a 
szó szoros értelmében mossák az utcákat. Ma, amikor végre 
elérhető, hogy a kövezett utaknál a hézagokat kátránnyal 
öntik ki és így a porképződés a minimálisra redukálható, nap-
pal a söpréssel is elérhető az utcák tisztántartása. A folytonos 
locsolás sikossá, nyálkássá teszi az utca kövezetét. Szinte 
óráról-órára látunk kitűnően lefékezett automobilokat és mo-
torkerékpárokat a nyálkás kövezeten métereket csúszni. Ha itt 
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ilyenkor akadály van, azt kikerülni lehetetlen és a jármű 
blokirozott fékekkel egyszerűen belecsúszik az előtte állóba. 
Ha már nincs vizünk a fecskendezésre, pótoljuk azt inkább a 
söpréssel. Intenzívebb söprés és kevesebb locsolás. A leghelye-
sebb volna érdes felületű, de azért sima utakat építeni, ahol a 
csúszás hasonló esetben ki van zárva. Mi lesz Budapesten, ha 
két vagy négy év múlva megkétszereződik az utca forgalma 
és az autók egymás hegyén-hátán fognak futkosni, mint Páris-
ban vagy Berlinben, ahol nem hallani mást, mint fékcsikor-
gást. Mi lesz akkor nálunk, a mi folyton vizes, agyonlocsolt 
utcáinkon. Naponta száz és száz autóbalesetről fognak beszá-
molni a lapok. 

* 

Teljesen illuzórikus a forgalmi lámpa! A forgalmi rend-
őrök jelzése teljesen illuzórikus Budapest nagyobb utcakeresz-
tezéseinél. A fényjeleket vagy a rendőrök karjeleit csak az 
automobil vezető és a motoros veszi tudomásul, a gyalogosok-
nak fogalmuk sincs róla, vagy ha tudják is mit jelent, azt 
hiszik, hogy az csak a járművekre vonatkozik, reájuk semmi-
esetre. Megesik néha, hogy a zöld lámpa fényére induló kocsi 
egyszerre 15—20 embert talál maga előtt, akik éppen olyan 
egykedvűen haladnak át az úttesten, mintha mi sem történt 
volna. Így nem lehet forgalmi rendet csinálni, i gen tisztelt. 
Uraim. Így sohasem lesz rend Budapesten. Tessék a gyalogo 
«6k ellen éppen olyan szigorral fellépni, mint a motoros jár-
müvek vezetői ellen. — Akkor lesz rend! 

A Jánoshegyi-verseny után a következő levelet kaptuk 
egyik előfizetőnktől, Pósa Jenő oki. gépészmérnöktől. A levél 
tartalma igen érdekes és nagyon, de nagyon megszívlelendő: 
„Bár igazán nem mondható kellemes dolognak, mikor az em-
ber kénytelen saját kollégáinak magaviseletét kritizálni, de 
mikor ezeket a sorokat írom, mégis az az érzésem, hogy a 
motoros társadalom többsége helyeselni f og ja álláspontomat. 
Ma, amikor úgyszólván napirenden vannak a városházán a 
motorosok elleni felszólalások, akadnak egyesek, akik nem 
átallják az utcán nyilvánosan is kimutatni, hogy fütyülnek a 
rendre és rendeletekre, mert nekik minden szabad. Holnap, 
szeptember 30-án van a Jánoshegyi-verseny és ezt az alkal-
mat egyesek kihasználják arra, hogy szabadon garázdálkod-
janak a városban. Ma, 29-én délután 4 ó. 05 perckor a motort 
kikapcsolva gurultam lefelé csendesen a Hunyadi János-úton. 
Alig hagytam még el a hajtűkanyart, mikor hallom, hogy va-
laki jön le mögöttem, még pedig ugyancsak jó tempóval. Pár 
pillanat és a Tourist Trophy-t is megszégyenítő módon dö-
rögve vágtat el mellettem egy hatalmas gép. A Lánchídnál 
a vezető bevágja a kapcsolót, ismét harsogó ropogás, aztán 
megáll egy pillanatra, nagy füstfelhő, a rendőr szabadot int, 
mindenkit leelőzve vágtat át Pestre. Hát Uram! Én Önt nem 
ismerem, szerencséjére a számát sem tudtam elolvasni, de en-
gedje meg, hogy megkérdezzem itt a nyilvánosság előtt, hogy 
mirevaló volt ez ? És minthogy Ön most rögtön úgysem tudna 
válaszolni, engedje meg, hogy kisegtísem. Ez a viselkedés 
csak arra alkalmas, hogy mi, akik a motort közlekedésre és 
hivatalos ügyeink elintézésére használjuk, mi megfizessük az 
adóját az Ön és társai passziózásának. Mert Önt uram nem 
állította ki a sorból a rendőr ezért a szép tevékenységéért. 
Nem kérdem miért. Talán éppen a holnapi versenyre való 
tekintettel, de legyen nyugodt, engem és sok más társamat, 
akiket, hogy egyebet ne is említsek, az a balszerencse ért, 
hogy egy utcagyerek játszott az olajpumpával, hétfőn már 
lebüntetnek és hogy elmenjen a kedvem egyidőre a rendbon-
tástól, a gépet is hűvösre teszik. Ön persze, kedves Ismeret-
len, akkor már valamelyik kényelmes autóban fog meghú-
zódni, mint szerény ibolya és mosolyogva fog ja nézni a nem 
éppen épületes jelenetet. Vae Victis! Hát igazán olyan nagy 
fáradság azt a kipuffogócsövet elzárni, vagy az edényt fel-
tenni? És végül még egy diszkrét kérdést! Gyerek korában, 
mikor a papa az asztal körül kergette, szintén 80 kilométeres 
sebességgel keringett a szobában? Ugy látszik igen, mert 
nem látszanak meg az atyai „intelmek". Kiváló tisztelettel 
Pósa Jenő. 

* 

A következő levelet kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
Ne haragudjon, hogy önhöz fordulok panaszommal, de úgy 
érzem könnyítek magamon, ha ezt megteszem. Ugyanis 1927 

Autóköpeny . 
Autóhaube . . 
Szemvédő . . 

19 -80 P 
4 ' 5 0 P 

— • 8 0 P 
Speciális motoros csizmacipőK különféle minőségben. 

Motorsapka, svájci forma, 
minden szfnben 2-50 P 

Atlower 18 — P 

H A A S S P O R T H Á Z 
BUDAPEST, VI . , ANDRASSY-ÚT 13. 

B ő r r u h á k a t , b ő r n a d r á g o k a t , " 1 autóbundákat 
bőrköpenyeket, n ő i bőrkabátokat 
e l s ő r a n g ú k i v i t e l b e n g y á r t 

Csordás Sándor 
Első Szegedi Bfirruhagyára, Szeged 

Bőrkabátok festése vízhatlan festék-
kel fekete és barna színben 20 P-től 

2 nap alatt készül. Kisebb 
javítás díjtalan 

Kiss István 
Budapest, Margit-körút 79. 
(Budán a gázgyár mellett az udvarban) 

K é s z í t : 
autókarosszériát és komhinét 

E l v á l l a l : 

kárpitozást és t én yezést 

G y o r s é s o l c s ó m u n k a D u k ó z á s 

S z ö g d e f e k t e l l e n 

ELFIE 
TÖMLŐVÉDŐSZALAG 

Egyedárusitó Magyarország, az utódállamok és a Balkán részére: 

TERI TIHAMÉR 
oki. vegyészmérnök 

Budapest, V., Erzsébet-tér 13. Te le fon : Aut. 800-21 
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Amerika legelső európai 
típusú könnyű kocsija 

Csak 5°/o l u x u s a d o ! 

WHIPPET 
Eredetileg bevált modern konstrukció 

és nem kisérlet. - Minden típus 
raktárról azonnal szállítható! 

Á R A K : 
Touring ínyitott) . . 6 350 
Roadster (sport) • 6.660 
Coupé (sport 

Csukott Coach . . . 7.520 
Sedan de Luxe (4 

ajtós, csukott) . . 7.960 

Fö-
lerakat : VI., Andrássy-út 34. A Je
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Ha shimmizik 
a kocsija és rángat 

a kormánya 
garancia mellett 

megjavítja 

Nébel és Szirmai 

VI., Lehel-u. 17/a. Telefon: 147-27 

május 3-án Pécsett vizsgáztattam gépemet, a rendszámot rög-
tön megkaptam de igazolólapomra azt mondották, hogy azt 
postán megküldik. Rá egy hónapra felmentem Budapestre s 
már három napot töltöttem ott, igen sokat motoroztam, üzleti 
dolgaimat végeztem. Egy reggel a Nemzeti Színház előtt a 
motorosokat leigazoltatták, én is bele estem. Rám kerül a sor, 
nincsen igazolólapom, félreállítanak s a VII. kerületi rendőr-
ségre viszem rendőrömet. Gépemet lefoglalták, engem pedig 
egy rendőrtanácsos elé vittek. Leigazoltat s azt kérdezi, 
kié a gép. Azt feleltem, az enyém s ezt tudom igazolni a ná-
lam lévő kötlevéllel és vámbolettával. Erre azt feleli, hogy az 
nem érvényes, nem fogadja el, mert olyat mindenki csinálhat. 
Láttam, hogy nem boldogulok vele, kértem, hívja fel a pécsi 
rendőrkapitányságot, ott Till rendőrtanácsos úr igazol, mert 
nála vizsgáztam. Nem tették meg. Kértem, hívják fel Bárdi 
céget, kitől a gépet vettem. Ezt sem tették meg. hanem el-
vittek egy másik irodába, hol a dolog újra kezdődött. Ott 
már elfogyott a türelmem, mert láttam azt, hogy csak azért 
van az egész hecc, hogy megbüntethessenek. Kértem, hogy itt 
a vezető kapitány elé vigyenek, erre a rendőr rám szólt, hogy 
hallgassak, mert lecsuknak. Ezt a kívánságomat sem telje-
sítették. Elhallgattam, mert láttam azt, hogy a fenyegetés 
komoly. Az egész tortúra három óra hosszat tartott, mire 
végre elém tettek; egy iratot, hogy íriam alá. Elolvasom s lá-
tom, hogy el vagyok ítélve 16 pengő pénzbüntetésre, mivel 
igazolólan nélkül mertem motorozni. Utána kiengedtek, de 
motor nélkül. Rögtön Bárdiékhoz szaladtam s kértem őket. 
iöiienek velem s igazoljanak. Bárdiék egy céeielzéses levéllel 
israzolták azt, hogy a gépet nem lontam, tőlük vettem azt. 
Másnap reggel megyek a levéllel boldogan, hogy most már 
kiadják gépemet, de igen keserű csalódás ért, mert a taná-
csos úr megint azt mondta, hogy ilyet ő is tud csinálni, ez 
nem hiteles. Most már könyörgésre fogtam a dolgot, elő-
adtam, hogy mily időpocsékolás ez nekem, szénen kérem, tegye 
mef azt a fáradságot, hocv hívia fel Bárdiékat. Ezt nagv-
sokára mpctette. utána kiadták génemet. Már rég elfelejtet-
tem az egész dolgot, mikor itt a szekszárdi rendőrségtől kapok 
ez ügyben idézést. Itt előadtam, hogy hogy jártam s meg-
mondtam, hogy itt egyedül a pécsi rendőrség a hibás s nem 
én. mivel igazolólapomat későn kézbesítették. Az ügyet meg-
fellebbeztem a végletekig s újrafelyételt kértem, csatoltam a 
pécsi kapitánvság másolatát, mellyel igazolom azt. hogv a 
pécsi rendőrség igazolólapomat két hónanpal később küldte 
meg. mint azt kellett volna. Újrafelvételi kérelmemet is el-
utasították. így most már meg kell fizetnem a tizenhat pengő 
büntetést. Azt'kérdezem a Szerkesztő úrtól, ha valaki levizs-
gáztatja génét 1927 május 3-án és igazolólapját csag július 
hó 1-én kézbesítik, akkor az üzleti célra, azaz -'kenyérkereset-
hez szükséges gépet addig nem szabad használni? 

Radits Zoltán, Szekszárd. 
Ehhez mi nem fűzünk semmi kommentárt, mi már hozzá 

vagyunk szokva az ilyesmihez. 

Híre]k 
Létrejön 1929-ben a HÉMAC által tervezett Miskolc— 

Zsolca—Onga circuit. Mint autentikus forráshói értesülünk, 
a fenti útvonallal határos gazdák és földbirtokosokkal való 
megegyezés létrejött és így teljes mértékben megvan a re-
mény, hogy az állam a zsolcai háromszöget megépíti. í gy 
legkésőbb 1929 nyarán a BÉMAC minden bizonnyal megren-
dezi a már oly sokak által hőn óhajtott sebességi versenyt. 

Miskolc városa ugyancsak szívén viseli a motorossporto-
kat. A TTC október 7-iki iigetőpályaversenyére Miskolc vá-
rosa leldildte Kardos Gézát tanulmányozni a verseny rende-
zését. Ugyanakkor Szabovits Ernő alezredes, a testnevelési 
ügyek vezetője, valamint nyolc BÉMAC-tag jelent meg az 
iigetőpályaversenyen A kirándulás tulajdonképen tanul-
mányút volt, ami szorosan összefügg a Miskolcon lévő iigető-
pályán rendezendő versenyekkel. A miskolci kör hossza 800 
méter, ami teljesen eledenHőnek fog bizonyulni. Mint a fenti 
tényekből látszik, a BÉMAC mind«n irányban ieyekszik fel-
venni a kontaktust a fővárossal. A tanulmányozó társaságot 
Sipnss Oéza. a BÉMAC ügyvezető igazgatója is elkísérte 
Budapestre, akit idefönn ismert ambíciója, valamint közvet-
len és szimpatikus modora folytán igen szeretnek motoros-
körökben. 
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Megérkeztek az 1929-es Matchless-típusok. Bár az Olym-
pia Show Londonban csak egypár hét múlva nyílik meg, a 
budapesti Matchless-kép viseletnek ennek dacára már sikerült 
megszereznie az új 1929-es Matchless-modelleket. Az új gépek, 
melyek külsőleg ismét megtartották az igen ízléses „Black 
and White" tankformát, konstrukcióiban igen lényeges vál 
tozásokat tartalmaznak, amelyek az amúgy is jóhírű angol 
motorkerékpárokat még kedveltebbekké fogják tenni. Mint a 
Bárdi József (IV., Kossuth Lajos-u. 6.) cégtől értesülünk, te-
kintettel a mindinkább fokozódó Matehless-keresletre, vala-
mint a már most is igen nagyszámú Magyarországon lévő 
Matchlessre, a cég elhatározta, hogy ügynökutcai telepén kü-
lönálló Matchless-javítóműhelyt rendez be, melynek vezetését 
Riehter Ferenc művezető személyesen fogja irányítani. Hich-
ter Ferenc, akit a Svábhegyi versenyekről ismerünk, előnyö-
sen, maga is már több éve jár egy nagy kéthengeres Match-
lessen, úgy hogy a gépek minden csinját-binját tökéletesen 
kitapasztalta és így a legnagyobb műszaki tudással állhat a 
Matchless-tulajdonosok szolgálatára. Itt említjük még meg. 
hogy a fiatal Collier, a Matchless-gyár igazgatójának fia, aki 
már két magyar Tourist Trophyn is indult, maga is többször 
fog Budapestre látogatni és személyesen fog felügyelni a kép-
viselet működésére. 

A Misura-féle járműgyár (VIII. ker., Thék Endre-u. 8. 
szám) kiszélesítette eddigi programmját, amennyiben megsze-
rezte a vezérképviseletét a háromszelepes 350 és 500 kcm-es 
egyhengeres, olaj- és léghűtéses „ K " motoroknak, amelyek 
kiváló tulajdonságaikkal a német motorosok elismerését vív-
ták ki, továbbá a „Midor'" szállítókocsiét, amelynek kiváló 
tulajdonságai közül csak azt említjük fel , hogy fűtött ga-
rázsra nincs szüksége, mert hűtője nem fagy be, csapágyai 
nem olvadhatnak ki, kezelése könnyű, fenntartása olcsó. A 
fentieken kívül képviseli még a cég a híres Perrot-Bendix 
négykerék servoféket. 

„Mintha a skatulyából vettem volna ki" írja egy osztrák 
motorkerékpárvezető Gnome-Rhcne sidecarjáról. Leírja ezidei 
nyári túráit, melyeken 10 nehéz alpesi hágót, mint a Pötschen, 
Plöcken, Turacher Höhe, Iselberg, Katschberg mindkét oldal-
ról, Tauernstrasse, Pass Lueg, Spital von Pyhrrn és a Glock-
nerstrasse tett meg gépével, utassal és csomagokkal. Eddig 
15.000 kilométert mutat az óra, de a gép még mindig úgy néz 
ki, mintha egy skatulyából vette volna elő a gazdája. 

10:l-re verték a vendég angol motorfutball válogatottak 
az osztrák hetet. Az angol csapat a következőkből állott: San-
ders (Sunbeam), Brandish (AJS) , Montgomery (Montgo-
mery) , Parsons ( A J S ) , Jackson (AJS) , Elliot (Grindlay-Peer-
less) és Crisp (Humber). Ezzel szemben az osztrákok: War-
chat (Puch), Reisinger (Puch), Franz Mayer (Coventry-
Eagle) , Michaiel Gayer (AJS) , Deimel (Gillet-Herstal), Hal-
ler (Sunbeam)) és Melichar (Puch) csapattal állottak ki. Az 
angol Brandish a világ legjobb motorkerékpár akrobatája ex-
tázisba hozta mutatványaival az óriási közönséget, mely tel-
jesen ellepte a Breiten.furti pályát. Az osztrákok gólját Gayer 
rúgta. A Wienben szereplet kupagyőztes Coventry Motor-
cycle Football Club ma kétségtelenül a világ legjobb csapata. 

Az első Humber-gyó'zelem Budapesten. Alig két hónapja 
vezették be Budapesten a kiváló angol Humber-motorkerékpá-
rokat, melyek a rövid két hónap alatt is már észrevehetően 
terjednek Budapest utcáin. A második ügetőpályameetingen 
már két normálszéria Humber starthoz is állott a 350 kcm. B. 
kategóriában, ahol Gutschy Károly vezetése mellett az első, 
míg Münz Árpád vezetése mellett a második helyet foglalták 
le. Mindkét gép stabilitása és kitűnő akcelerálása által keltett 
feltűnést. 

Az MK. 21. nagy sikere az utóbbi versenyeken. A Magyar 
Abroncsgyár által forgalombahozott magyar Discol az „MK. 
21." az utóbbi versenyeken ismét nagy sikereket könyvelhet 
el. Mindkét ügetőpályabajnokságot, a két derbyt és az összes 
kategóriagyőzelmeket MK 21-el értek el versenyzőink. Az MK 
21. a felkomprimált motoroknál ma már elengedhetetlen. Fi-
gyelmeztetjük azonban a versenyzőket, hogy amennyire fontos 
az MK 21. a felkomprimált versenygépeknél, épen annyira 
felesleges normálmotoroknál, mert ott a benzin is teljeser. 
megfelel. 

Mult héten az Essex Motor Club a Brookland-pályán női 
versenyt rendezett. Nagyon sokan indultak. Láttunk ohv. ver-
senygéptől kezdve oldalvezérelt túragépig mindenfajta masi-
nát. A versenyt hendikep formájában bonyolították le, ami 
azonban nem sikerült, mert csupa ismeretlen hölgy állott 
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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 JENÓ 
Budapest, V., Honvéd-u. 2. Telefon: 129-72 

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. 

Vezérképviselet Apart Automobil R.-T. 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. 
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starthoz és a végeredményben, dacára annak, hogy a verseny 
csupán 3 körre ment, mégis igen nagy közök maradtak a győz-
tes és a helyezettek között. Győzött Miss Russel egy 314. 
ohv. Grindlay-Peerless motorkerékpáron kitűnő 125.960 kilo-
méteres átlagsebességgel 800 méterrel Miss Hole előtt, aki 
újabb 500-al Miss Tippet követett. Igen sokan defektek miatt 
feladták. 

A Ruselberg hegyiverseny. Deggendorf mellett, a bajor 
hegyekben a Ruselbergre futott 5.8 km-es hegyiverseny ki-
tűnően sikerült. Az 1921-ben a kitűnő német repülő Udet által 
Indiánon felállított 4:52-es útvonalrekordot, amit közben már 
jóval 4 perc alá hoztak, a kitűnő BMW-vezető Josef Stelzer 
3:25-re javította, ami 97.156 km átlagsebességnek fele! meg. 
Az előbbi rekordot a Bugatti-vezető Kimpel tartotta 3:30.l-es 
idővel. Edy Linser (Sunbeam) 1926-ban 3:35-el győzött. Az 
idei verseny Stelzer és Bauhofer pompás párharca volt, mind-
ketten BMW-n. Stelzer 3:25.0, Bauhofer 3:25.4-es időt ért. el. 
Mindketten 750 kcm. ohv. gépen startoltak. A pálya összemel-
kedése 480 méter, míg a maximális emelkedés 13.2% volt. 

EMMAG 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

VERSENYEKRE 
motorkerékpárok l e g g o n d o s a b b előkészítése. 

Precíz iós m o t o r k e r é k p á r j a v i t á s o k ! 

Alkatrészek készítése * Hengerek fúrása. 

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

""""""'""MájÉMüMaiiüüimiyiMMiÉüt MI mm I N 

A békeidők egyik legrégibb és legjobb nevű 

E P I T Ő 
V Á L L A L A T A 

II L AV A V Iv A T. AV A N 
TERVEZŐ ÉS ÉPÍTŐMESTER 

BUDAPEST, VII., ILKA-UTCA 36. II. 1. SZ. 

Specialista „Garage-ok" tervezésében és építésében. 

KAROSSZÉRIAÜZEM 
Duco-fényezés 

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

G1RICZ ÉS CiVIKOS 
BUDAPEST, V., ZÁPOLYA UCCA 23-25. 

T e l e f o n : Lipót 9 0 2 - 8 3 . 

A Jánoshegyi versenyen mutatkozott be a Lardolin-Ricit. 
A Lardolin-Ricit a régi híres Schwarz Rudolf és Társa Fino-
mító R.-T. produktuma. A gyár ugyanis rájött, hogy Magyar-
országon épen úgy elő lehet állítani kitűnő olajkeverékeket, 
hiszen azok éltető eleme, a ricinusolaj, nagymértékben im-
portálható. Tudvalévő ugyanis, hogy a léghűtéses és magas-
fordulatszámú motorok, különösképen a motorkerékpárolajok 
90 százalékban ricinusos keverékek. A Lardolin-gyárnak ez-
úttal sikerült egy növényi és ásványi termékekből összeállí-
tott olajat piacra hozni, mely úgy a növényi, mint az ásványi 
olajok előnyeit egyesíti magában. Miután minden anyagot, 
vagy terméket, mielőtt forgalomba hoznák, a legnagyobb pró-
báknak vetik alá és ezek a próbák rendszerint a versenyek, a 
Lardolin-gyár is úgy vélte, hogy olajának jóságát és használ-
hatóságát egy-két versenyben f o g j a megmutatni. í gy is tör-
tént. A Jánoshegyen már a sportkocsik képletszerinti győz-
tese Verebély László Bugatti-jával, valamint a 350 kcm. mo-
torkerékpárkategória győztese és egyben a verseny abszolút 
másodikja Urbach László AJS szólógépen, valamint sidecar-
jával próbálták ki az új Lardolin-Ricitet, ami a lehető legjob-
ban debütált. Győzelmi sorozatát folytatta a Lardolin a II. 
Ügetőpályamitingcn, ahol egy derbygyőztes és 4 kategória-
győztes, valamint az oldalkocsis bajnokság győztese, Poszto-
bányi (BMW) futott Lardolinnel. Kívüle Erdélyi Ferenc (Mé-
ray), Wéber Oszkár (iMéray), Urbach László (AJS) és Zboray 
Ferenc (Mc Evoy) próbálta ki sikerrel az új olajat, örömmel 
üdvözöljük az új magyar gyártmányt és reméljük, hogy nem-
sokára nemcsak Budapesten, hanem a szomszédos államokban 
is közkívánatnak f o g örvendeni. 

Az Opelbahnrennen 1000 kcm. kategóriáját Messer-
schmidt (494 BMW) nyerte, aki a 30 kilométert 14:15.4 alatt 
futotta be. Második Wist (494 BMW) lett 15:05.8 alatt, míg a 
harmadik helyet Zündorf (Neander) foglalta le. Messer-
schmidt átlagsebessége 126.689 km volt, de versenyközben az 
1500 méteres körre többször mértek 38.7—39.0-es időket, ame-
lyek 135—140 kilométernek felelnek meg. Az 500-ban ezúttal 
a DKW-t vezető Zündorf győzött a BMW-vezető iSoenius f e -
lett. Ideje 13:15.1 volt, ami 137.564 km átlagot jelent. Soenius 
ideje 13:82.2 (133.3 km) , míg a harmadik Klein ( D K W ) ideje 
13:48.0 (181.234 km) volt. A 350 kcm. kategóriát Taffolo 
(AJS) nyerte 103.5 km átlagsebességgel. 

Akik fenn voltak szeptember 30-án a Jánoshegyi verseny 
céljánál, azoknak okvetlenül feltűnt egy világoskékszínű ha-
talmas hétüléses amerikai csukott Lincoln. A kocsi ugyanaz 
volt, amivel a Lincoln-gyár a legutóbbi párisi Concours d'Ele-
gance-on a csukott kocsik első díját elnyerte. Az a kényelem, 
amivel a kocsi belseje el van látva, párját ritkítja. Az ajtók és 
ablakok oly annyira luxuskivitelnek, hogy azokon keresztül 
még egy lehellet sem juthat be a kocsi belsejébe. 

Hatalmas fejlődés észlelhető a szólóinotorosaink körében. 
Különösen áll ez ebben az évben Tima-Horváth Istvánra, 
Meggyessy Zoltánra, Zamecsnik Tivadarra, Komlóssy Bélára, 
Hóra Nándorra, Stigler Istvánra, akik mindannyian egészen 
elsőrangú formát futottak ki időnként. Egy a baj. Hiányzik 
alóluk a gyors gép. Felhívjuk a magyar képviseleteket, tegye-
nek meg minden lehetőt, hogy a fentiek gyors speciálgépek-
hez jussanak. Nézzük például Tima-Horváthot, aki magas ol-
dalkocsihoz épült Super-X gépével szenzációs időket fut. Iga-
zán itt volna az ideje, hogy egyesületeink is alányúljanak né-
miképen, hogy ezeket a kitűnő, alig egy éve versenyző fiatalo-
kat felkarolják. Mert hiába futnak emberfelettit, ha hiányzik 
a gyors gép. Reméljük, a jövő szezonban javulni f o g a helyzet. 
Reméljük a legjobbat. Gyerünk egy TT Velocettel, hozzunk 
egy királytengelyes Motosacoche-t, lássunk egy ohc. Nor-
ton-t Tima-Horváth alatt. Hol az a gyors Rudge-Special, 
amivel Walker Grand Prix-győzelmeket arat. Mindent lehet, 
csak egy kis jóakarat kell hozzá. A BMW-gyár Budapestre is 
adhatna egy amolyan slusszgoinbos TT modellt. 

A Budapesti Sport Egylet október hó 14-én a Millenáris-
pályán motorkerékpárversenyt rendezett. A meeting jól sike-
rült. Szép küzdelmek és a körülményekhez képest elég népes 
mezőnyök indultak. A verseny részletes eredményét jövő szá-
munkban hozzuk. Addig is megemlítjük, hogy fényes formát 
mutatott a régebben Ariel-en, most egy 348 kcm. ohc. Chater-
Lean versenyző Kovács Sándor, valamint a Panthetten induló 
Burghardt István. Nagyon jó formát mutatott még a Terrot-
Jap gépén a 350-es kategóriában Kovács mögött befutó Bagdy 
György is. Az átlagsebességek 90 és 100 kilométer között mo-
zogtak, ami egy 5W méter kerületű körpályán elsőrangú tel-
jesítmény. 
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-Rövid QireK 
Motorverseny a füvön. Az ausztráliai motorkerék-

pár-fü versenyekhez hasonlóan lefutásra került a na-
pokban a hannoveri lóversenypályán egy gyorsasági 
füverseny. A versenyen több jónevű német versenyző 
vett részt. A versenyzésnek ez az új módja igen 
nagy munkát ró a versenyzőkre és szép látványt nyújt 
a nézőknek. A hannoveri versenyen mintegy 15.0W) 
néző jelent meg. A nap legjobb idejét Brand (Heck-
ker-Jap) futotta. Átlagsebessége 93.05 km. — Dlvo 
ezentúl Bugattival fog versenyezni. A Delage-gyár 
híres versenyzője, Albert Divó, ki, mint ismeretes, 
idén a Targa Florion már Bugattin érte el győ-
zelmét, leszerződött a Bugatti-gyárhoz. Divónak a 
Bugatti-gyárhoz való csatlakozása arra enged követ-
keztetni, hogy a gyárnak komoly szándékai vannak az 
1929-es Grand Prix-re vonatkozólag. — A Montmartre 
hegyoldalában egy lassúsági verseny került megren-
dezésre. A szabályok értelmében a versenyzőknek 
sem a kuplungot kiemelni, sem pedig a motort leállí-
tani nem volt szabad. Győztes egy Annet nevű ver-
senyző lett. kinek 800 méter befutásához 35 percre 
volt szüksége. — A TTC motorosztálya elvetette Hild 
Károly és Hóra Nándor óvását, A két versenyző azért 
óvta meg az ügetőpálya Budapest-bajnokság futamát, 
mert hivatalos értesítést kaptak, hogy a verseny a 
rossz időre való tekintettel, el lesz halasztva és ellen-
kező értelmű értesítést nom kapva, a versenytől távol 
maradtak. A határozat fellebbezése minden bizonnyal 
várható. — A párisi Bureau Pernianent International 
jóváhagyta a következő automobilkiállítások meg-
rendezését: Genf, 1929 március 15—24; Barcelona, má-
jus 1—11 és Budapest, május 17—2G. — A I). K. W. 
igen szép sikert ért el Monzában. Két DKW-versenyző 
indult: Geiss (175 kcm.) és Klein (500 kcm.). Előbbi 
első lett kategóriájában1, megvervén a királytengelyes 
Ladetto e Blatto-motorokat, utóbbi jó második lett az 
500-on Franconi (Sunbeam) mögött. — Varzi Achille, 
aki szeptember 9-én az Európa Grand Prix-ben (Alfa-
ltomeon) második lett Chiron mögött, most egy Sun-
beam-motorkerékpáron excellált. Sikerült neki a Pietro 
Ghersi által 19üfc-oan Guzzin felállított körrekordot 30 
méterről megjavítani. Az új rekordkör ideje: 4:07.6. 
Átlagsebessége: 145.393 km. — Érdekes az olasz lapok 
sovinizmusára, hogy egyáltalában nem lehet kivenni 
sehol a Nemzetek Nagy Díja után megjelent lapok-
ban, hogy Varzi milyen géppel futotta a rekordkört. 
Agyondicsérik Varzit, de egy szóval sem emlékeznek 
meg a Sunbeam-ről és ha egy előbbi lapban nem ol-
vastuk volna a nevezési listát, úgy ma is rejtély lenne 
előttünk a rekordgép márkája. — Kitűnően tartották 
magukat a gyári Gillet-vezetők: Bentley és Sbaiz, va-
lamint a szintén belga Saroleá-kat vezető Tom és 
Self. Bentley 150 kilométernél l:07.19-es idővel 137.470 
kilométeres átlaggal vezetett, míg Self a harmadik, 
Sbaiz a hatodik és Tom a kilencedik helyen feküdt. 
— Arcangeli (Guzzi), aki a Nemzetek Nagy Díjában 
a 17-ik körig (170 km.) kitűnő második volt, a kis 
belső körből kijövet, közvetlenül a tribünök előtt bu-
kott. Bár a bukás nagy tempóban történt és gépe 
teljesen hasznavehetetlenné vált, Arcangeli minden 
komolyabb baj nélkül menekült, csupán a versenyt 
kellett abbahagynia, ami neki is, no meg a Guzzinak 
volt érzékeny veszteség — A svájci Jurában, La 
Chaux de Fondsban kilométerverseny volt szeptember 
30-án. A nap legjobb idejét Carmine futotta Saro-
leán, 24.2 másodpercet érve el, ami 148.756 kilométeres 
sebességnek felel meg. Az oldalkocsik között Joliot 
(Norton) 30.1 mp-et futott, ami 119.592 km-t jelent. — 
A Khelneek—Walzenhausen hegylverseny legjobb 
idejét ^automobilok részére B. Thurnheer (Bugatti) fu 
totta 7:32.0 idővel, míg a motorkerékpárkategóriákban 
Ifans Hörler (Motosacoche) győzött 6:17.6-os idővel. 
Ez volt a svájci versenyszezon utolsó hegyipróbája. — 
Ismét megszaporodik versenyzőgárdánk egy kitűnő 
géppel. Lantai Ede, aki a múltban HKD-vel verseny-
zett, megkapta új 980 ohv. JAP-motorral szerelt A.TW-
motorkerékpárját. A gép oldalkocsival érkezett és 
Lantai Ede biztos indulója a jövő évi oldalkocsi-
bajnokságnak. Ha nem lesz olyan balszerencséje, mint 
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az idei versenyeken, úgy igen könnyen végezhet az első 
helyen. — A hátsó villa rúgós HKD iesz a szezon szen-
zációja. A HKD, moly, mint tudjuk, átdolgozta magát 
a pénzügyi nehézségeken, újjászervezte gyárát és új 
liátsórúgósvillás típusokkal jön ki a nagyközönség 
elé. A HKD mindig az angol elitegópek közé tartozott, 
új típusai azonban egyenesen pompásnak, minősíthe-
tők. — J49.283 kilométeres sebességet ért el Detroitban 
(LSA) egy 2 Packard-motorral felszerelt, 1000 lóerős, 
„Miss America" nevet viselő motorcsónak szeptember 
4-én. A motor Champion-gyertyákkal volt felszerelve. 
— SzalonIkibe érkezett szeptember végén egy világ-
körüli Chevrolet-expedició, amely három tagból áll. 
Eddig Ázsiát és Afrikát sikerült átmetszeni. — Láng-
vetőkkel, gépfegyverekkel és szárazföldi torpedókkal 
felszerelt Gnome & Rhone motorkerékpárokikai harcol-
tak a franciák Abd el Krim ellen. Ezek a minden te-
repet kibíró motorkerékpárok a magyar utakra is ki-
válóan alkalmasak. — Charavel, aki álnéven, mint Sa-
bipa, 1926-ban megnyerte Monzában az Olasz Nagy 
Díjat, mint tudjuk, az idei San Sebastian-i mítingen 
Bugattijával felfordult és súlyos sérüléseket szenve-
dett. Mint most értesülünk, Charavel már annyira jól 
van, hogy elhagyta a kórházat. — A jövö évi Imliaiia-
polis Grand Prix május 30-án lesz. A formula megmar 
radt a 1.5 liter. Az amerikaiaki jól tudják, mit csinál-
nak. Nem változtatják minden évben a motorok hen-
gerűrtartalmát. Van is induló, 30—40. — 24.0110 kilomé-
teres autóutat építettek az amerikaiak. Az új út 
Észak- és Dél-Amerikát köti össze teljes hosszúságban. 
Még a középamerikai részek hiányoznak helyenként, 
dc ez év végére az is rendben lesz. Ez lesz a világ leg-
nagyobb automobilútja. — Carraciola Mercedes-Benz-
kocsija a Semmeringrekordot ismét Champion-gyer-
tyával futotta. Championnal volt felszerelve az összes 
Bugatti, az összes Mercedes-Benz és Hansal Steyrje is. 
— Megjelent a német automobilipar legújabb szenzá-
ciója, a 8 hengeres új Mercedes-Benz Type „Nürburg". 
Az új 8 hengeresek fejedelmi pompával vannak kiál-
lítva. Legközelebb bővebben fogunk velük foglalkozni. 
— Január 23-án kell 1929-ben befutni a Monté Carlo-i 
csillagtúra résztvevőinek. Az első felhívások az Inter-
national Sporting Club részéről már megérkeztek Bii 
dapestre. — A kitűnően sikerült Concours d'Elegaiice 
díjait az Úrvezető szerkesztősége október 14-én este 
osztotta ki a Fészek-Clubban. — Olaszország autoino-
l'ilba.inokságát 1928-ra Giuseppe Campari (Alfa-
Komeo) nyerte 5 ponttal, Nuvolari—Brilli-Peri és 
Varzi 3—3 pontja ellenében. A védő Materassi 2 pont-
tot, míg Borzacchini 1 pontot szerzett. — A inarkák 
számára kiírt olasz automobilbajnokságot az Alfa-
Komeo-gyár nyerte 11 ponttal, a Maserati-gyár 6 
pontja ellenében. — Az olasz mechanikusok és ver-
senyzők nagyon értenek a motorhoz. Élénk bizonyí-
téka ennek, hogy a franciáktól megvásárolt régi 
Talbot-versenykocsikkal Materassi, Arcangeli és má-
sok mielyen kitűnő eredményeket értek el. Francia-
országban és Angliában két év előtt ugyanezek a ko-
csik minden versenyt feladtak. — A Fiat 520 Super 
„Mcmini" olasz karburátorral van felszerelve. — Nagy 
volt az Ijedelem a MAC jánoshegyi versenyén. A me-
gafón kihirdette, hogy népszerű hölgyvezetőnk, Del-
már Walterné elvesztette a KMAC multévi túraútján 
nyert kis arany cigarettaszelencéjét. Délre azután 
megkerült a szelence, amelyről kisült, hogy tulajdon-
képen csak az ülések közé csúszott. — A párisi L'Auto 
szerkesztősége katalógus(árjegyzék)versenyt írt ki a 
Salon-nal kapcsolatban. Az elbírálásnál a külső, a 
luxuriőz kiállítás, a technikai leírások jósága, az 
illusztrációk:, a praktikusság és az érdekesség jön szá-
mításba. — A francia Zenith karburátorgyárnak öt 
gyártelepe van, 2500 munkással. Havonta 110.000 gázo-
sítót produkál az öt gyár. Ma kb. 10 millió Zenith-
karburátor van forgalomban. — 5 CV. ROSENGAKT 
a legújabb francia kiskocsi. Furata 56. Lökete 76. 
Négyhengeres. Hengerűrtartalma: 747 kcm. Sebessége: 
75 km. Ára igen olcsó. Csupán 13.900 francia frank. 
A Páris—Bordeaux közti kitűnő úton 60 kilométeres 
átlagot hoztak ki belőle. — Monzában a kis 125 kcm-es 
gépek versenyét Del Monté nyerte olasz MM-gépen, 
kolosszális, 104 kilométeres átlagot érve el. Az olasz 
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Kép német Boseh-mágnessel, angol Dunlop-pneuval, angol 
AMAC-karburátorral, angol KLQ-gyertyával futott. — A já-
noshegyi tréningek egyik nagy meglepetése volt Saénássy 
Alán vezetése. Szénássy, aki évekig BSA-motorkerékpáron 
versenyzett, de semmi különösebb eredményt nem tudott el-
érni, most egy háromliteres Anstro-Daimler Sport kormányá-
nál jelent meg. Szenzációs kanyarvételei osztatlan elismerést 
keltettek. Sajnos, versenyre nem került, mert már a verseny 
reggelén „készre csinálta" kocsiját. Reméljük, a Svábhegyen 
már ott fogjuk látni, tapasztalatokkal bővülten. 

A Wurzenpass hegyiverseny. A Karinthiai Automohil 
Club ezidén a Hollenburg hegyiverseny helyett, melyet tech-
nikai okokból nem lehetett megtartani, az 1771 méter magas 
Wurzenpassra rendezett versenyt. 15 automobil és 33 motor-
kerékpár állott starthoz. Győzött a villachi TT-győztes Ottó 
Cecconi 490 ohv. Rex-Acme-JAP gépével, aki a távot 3:40..0 
alatt futotta végig. — A Stájermarki Motorsportclub Graz— 
Bruck—Leoben—Klagenfurt—Villach—Spittall — Sachsenburg 

és vissza útvonalon 10 órás sebességi versenyt rendez. Győz, 
aki a legtöbb kilométert futja. A táv oda-vissza 600 kilométer. 

Kiss István egy igen derék kisiparos Budán, II., Margit-
körűt 79. sz. alatt egy karosszéria, fényező és kárpitozó mű-
helyt rendezett be. Nem nagy gyárról, két kis szobáról van 
szó csupán, de a munkája jó és olcsó. Ha valaki dukóztatni 
akar, vagy a télire kombimét akar kocsijára és nem békemil-
liomos, keresse fel Kiss István műhelyét, ahol szépen és ami 
a fő , gyorsan megcsinálják neki. Kipróbáltuk, melegen ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. 

Pompás teljesítményeket értek el a Rudge motorkerék-
párok ezidén nemcsak világviszonylatban, ahol tudjuk, nem 
egy Grand Prix és egyéb fényes győzelem fűződik Walker és 
társai nevéhez, hanem Magyarországon is. Legutóbb a kapos-
váriak versenyén szerepeltek elsőrangúan, lefoglalva a kate-
gória három első helyét és a 250 kilométert 55 kilométeres 
átlaggal abszolválták. Ugyanakkor a Rudge-vezető Hóra má-
sodiknak futott be az tlgetőpályaderby 350 kcm. kategóriájá-
ban. Sőt, hogy többet mondjunk, egy Rudge sidecar a legszeb-
bek között végzett a margitszigeti szépségversenyen. Az új 
Rudge-Whitworthról igazán el lehet mondani, hogy óriásit 
fejlődött az utolsó esztendőben és mindenki, akit megkérdez-
tünk tapasztalatait illetőleg, a legmelegebb hangon adott ki-
fejezést megelégedésének. 

Hogyan javult a Semmering-rekord a motorkerékpárkate-
góriákban? A 10 kilométeres Semmering hegyiversenyen 
motorkerékpárok számára 1910-ben rendeztek versenyt. Az 
első versenyen Jákob Dietrich lett a győztes egy De Dion-
Bouton motorkerékpáron 14:38.8 alatt, ami 40.960 km átlag-
sebességnek felel meg. 1901. Arnold Spitz (Spitz-Dietrich) 
16:28.6, sebesség: 39.201 km. 1902. Derny (Clement & Cie) 
14:24.4, sebesség: 41.647 km. 1903. Wondrich (Laurin-Kle-
ment) 10:38.8, sebesség: 56:866 km. 1904. Bittner (Cless & 
Plessing) 9:45.4, sebesség: 61.497 km. 1905. Wetzka (Puch) 
9:04.0, sebesség: 66.176 km. 1906. Gróf Kolowrat Sascha 
(Laurin-Klement) 9:38.0. 1907. Kliska (Laurin-Klement) 
8:34.2, sebesség: 70.011 km. 1908. Hradetzky (Puch) 11:14.2. 
1909. Jákob Werlin (Puch) 10:47.0. 1910-től 1922-ig nem volt 
Semmering-verseny. A háború után az első versenyt 1922-ben 
tartották. Itt a nemrég szerencsétlenül járt kiváló osztrák 
versenyző Rupert Karner győzött Sunbeam-jével 8:06.1 alatt, 
ami már 74.058 km átlagsebességnek felelt meg. Ezután két 
évig Leopold Dirtl vitte haza a Semmering-versenyt. 1923-ban 
Zenith-Jap gépével 7:55.2 alatt, ami 75.757 km-nek felel meg, 
míg 1924-ben 7:31.6-ot futva 79.681 km átlagsebességet ért el. 
1925-ben ismét kimaradt a Semmering-verseny, míg 1926-bam 
Kari Gall (New-Imperial) a mai napig fennálló 7:22.7-es 
eredményét futotta (85.166 km). 1927-ben a Douglas-vezető 
Rudolf Runtsch győzött 7:36.32'100 mp, de Gall idejét nem 
sikerült megjavítani. Ami nem sikerült Runtschnak, az sike-
rült 1928-ban a Harley-Davidson-vezető Martán Schneeweisz-
nek. Ideje 350 kcm. géppel 7:17:97 volt. Hogy sikerülni fog -e 
7 perc alá nyomni a rekordot, azt a jövő f og ja megmutatni. 

Pollner Viktor t . Egyik kedves jó barátunk távozott el 
ismét közülünk. Motorkerékpárbaleset áldozata lett. Az Isten-
hegy-úton igyekezett felfelé egy Méray-sidecaron, amikor egy 
fékezni nem tudó postaautó futott belé és lábát törte. A tö-
résből komplikációk keletkeztek és Pollner Viktor két nap 
múlva meghalt. A Méray Motorkerékpárgyár R.-t. cégvezetője 
volt. Régi ember a cégnél, mondhatni még abból az időből 
való, amikor a Méray-gyár csecsemőkorát élte a Városmajor-

utcában. Egy kis humoros cikkünkben akkoriban a vállalat 
eszének neveztük. Együtt küzdött a Dudással, az Endivel és a 
Ventivel és bizony neki is volt némi része a Méray-gyár 
naggyá tételében. Ma már nincs köztünk. A sors könyvében 
így volt megírva. Kedves, mindenkivel előzékeny f iú volt. Em-
léke még sokáig f o g élni közöttünk. 

A Steyrek nagy napja volt az idei Jánoshegyi verseny. 
Három Steyr indult és mindhárom pompás eredményekkel 
győzött. A kitűnően vezető Ottlyk Lajos Type. Xll- jével meg-
nyerte sebességben a kategóriáját és az általános osztályozás-
ban a képlet szerint az első Jielyre került nemcsak a túra, 
hanem a sportkocsik között is. Wolfner László nagy Type 
XVI-osával olyan túrakocsirekordot futott, amit legfeljebb 
csak maga dönthet meg ugyanezzel a kocsival, de más aligha. 
A nap legjobb automobilidejét ugyancsak Steyr futotta bá*-" 
Wolfner András vezetése mellett. Sajnos, messze elmaradt 
Delmárnak ugyanezzel a kocsival felállított pályarekordjától, 
de ez azzal magyarázható, hogy a pálya elsó harmada nagyon 
csúszós állapotban volt és Wolfner báró épen ezen a harma-
don, az ominózus kőhídnál már egyszer ki is farolt, úgy hogy 
a multévi versenyt fel kellett adnia. Ezt a pontot tehát nagyon 
respektálja, különösen csúszós talajon, ami maga legalább 
4—6 másodpercet jelentett. A Concours d'Elegance is kitűnően 
beütött a Steyrekiiek. Delmárné a már Wienben is elsőnek 
pontozott kis Type XlI-vel (Keibl karosszéria) a sportkocsik 
között most is elvitte a pálmát. 

A Circuito Principe di Piemonte. A Nápoly melletti Avel-
lino körpályán került mult vasárnap zuhogó esőben megren-
dezésre. A 27 induló közül csak 15 tudta kocsiját a kiírt maxi-
mális időn belül célba vinni. Eredmények: Távolság: 249.510 
km. 1. D'Ippolito (Al fa Romeo) 3:16:19. Átlagsebesség 80.350 
km. 2. Leonetti (A l fa Romeo) 3:13:40. 3. Morandi (O. M.) 
3:15:31. 4. Rosa (O. M.) 3íl5:34.4. 5. Maglione (Bugatti) 
3:19:18.6 6. Perretti (O.M.) 3:21:40. 7. Fagioli (Salmson) 
3:23:24.4. 8. Ciappettini (Al fa Romeo) 8:25:16. 9. Tranchina 
(Al fa Romeo) 3:37:17.8. 10. Silvestri ( 0 . M.) 3:39:35. 

Bellinzona (Svájc) mellett egy 27 kilométeres országúti 
körön rendezett motorkerékpárversenyen a svájci Franconi 
(Sunbeam) futotta a leggyorsabb kört, 102 kilométeres átlag-
sebességgel. A legjobb átlagot Martinelli érte el Motosacoche 
348 kcm. géppel. Az egyes kategóriákban a következők győz-
tek: 125. kcm. 1. Morenini (Zehnder) 1:40:48. Sebesség: 64.060 
km. Táv 104 km. 175 kcm. 1. Bourquin (Allegro) Táv 104 km. 
1:17:42. Sebesség: 82.960 km. 250 kcm. 162 km. 1. Divorne 
(Condor) 1:53:05. Sebesség: 84.161 km. 350 kcm. Táv 189 km. 
1. Martinelli (Motosacoche) 1:58:11. Sebesség: 95.590 km. 
500 kcm. Táv 189 km .1. Báttig (Condor) 2:08:29. Sebesség: 
87.930 km. 
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NYOMTATVÁNY 

NYOMTATVÁNY 

Kérjen ismerősei részére mu-
tatványszámot. 

Töltse ki ezeket a rovatokat. 
A következő címekre szíves-

kedjenek mutatványszámot kül-
deni: 

NYOMTATVANY 

Az 

AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

t. Kiadóhivatala 

Budapest, 
VI., Rózsa-utca lll. sz. 



Hirdetőinktől 
ezúton kérjen ajánlatot, prospektust, felvilágosítást stb. 

IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG! 

Hivatkozással az „AUTÓMOBIL-MOTOR-

SPORT"-ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

- t - küldeni. 

Név: 

Cím. 

WWWWW\/WWW\/\/WWW\/WW\/WV/\/\/\Mi/ 

Hivatkozással az „AUTOMOBIL-MOTOR-

SPORT"-ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

küldeni. 

Név: 

Cím: 

F I Z E S S E N E L O 

az AUTOMOBIL-MOTORSPORT-ra 

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

telek szerint. 
AUTOMOBIL-

MOTORSPORT 

Előfizetési ára: f.T, 
Egy évre P 20;— Nev: 

Egyes szám ára : 
V— pengő. r . 

Megjelenik évente: 
24-szer. 

1 6 7 6 0 . — STÁDIUM SAJTÖVALLALAT RT. 
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A U T O M O B I L V I L Á G B A J N O K S Á G 

G Y Ő Z T E S : 
1926 BUGATTI 1926̂  
1928 BUGATTI 1928 

A világon a legjobb anyagból készült 

TÚRA ^ H S • • 

S P O R T ES 

P 'VERSENYKOCSIK^ ' 

Az 1928. évi szezon legnagyobb ütőkártyája a 3 literes 

B U G A T T I 
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 BUGATTÍK-ról 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Budapest, V., József - tér 11. szám 

j 
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leszállította az árakat! 

Miért ? 
Mert 
olcsón akar adni jót! 

Kapható: 
Automobil- és 
Traktorkereskedelmi Rt. 
Budapest, VII, Rákóczi-út 19 

Roadster . . 
Touring . . 
2 ajtós Sedan 
4 ajtós Sedan 

Volt! 
6120 P , 
6235 P 
7570 P 
8070 P 

Truck teher alváz 6400 P 

Most! 
5525 P 
5650 P 
6950 P 
7750 P 
5000 P 

K U 

f& 

A S C I i n t i l l a mágnesek biztonsága a Junkers Müveket is arra 
késztette, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 
is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 
[Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve. A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-
rikából Angliába szállott június 18-án, ugyancsak SCINTILLA mág-
nest használt. Ahol nem lehet kiszállni, ott SCINTiLLÁT használnak. 

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

mágnesek, dinamók, ind í tómotorok , 
a k k u m u l á t o r o k 
szerelése és javítása eredeti alkatrészekkel gyorsan, olcsón, 
pontosan, garancia mellett. 

URNER ÉS BERKOVÍTS 
SCINTILLA. INDEX, FENAG és HAGEN accumulátorok 
vezérképviselete V., Pozsonyi-út 4/f. Telefon: T. 148-84. 

& ' s á 

Stád ium Rt. , Budapest . 




