
Autó- és motorkerékpárpneumatik, 
felszerelési cikkek. Citroen- és Chevrolet-alkatrészek 
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A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

N é z z e meg az 1929. év jelentősebb versenyeredményeit! 

% 

Látni fogja a v i l á g h í r ű angol SZALLITHATOK AZONNAL RAKTARRÓL! 

AJS 
és amerikai 

H A R L E Y -
D A V I D S O N 
motorkerékpárok kimagasló fölényét. 

Egyformán győz 
a gyorsasági versenyeken 
és a l e g m e g e r ö l t e t ö b b 

túraversenyeken. KEDVEZŐ RÉSZLETFIZETÉS! 

MAJLÁTH, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 17. Telef.: 296 -22 

A M E R I K A I KOCSIKNÁL 
erőteljes világító- és gyújtóáram 
a kifogástalan üzem előfeltétele. A BOSCH-
gyújtást már több mint negyven éve az egész 
világon elsőnek ismerik el. Speciális készü-
lékeink (akkumulátoros gyújtó, elosztó, gyúj-
tótekercs, kombinálva dinamóval is) minden 
kocsiba utólag is beszerelhetők. Főelőnye az 
á l l a n d ó a n egyenlő feszültségszabályozás, 
v á l t o z ó f o r d u l a t s z á m m e l l e t t is. 

Kapható: 

B O S C H R Ó B E R T k . f. t . - n á l 
Budapest , V . , Vác í -ú t 2 2 - 2 4 és a BOSCH szolgálati he lyeken: 
Budapest : Barta Károly, VlIL, Vas-utca 16. 
Győr : Mészöly Pál. Árpád-út 36. 
Miskolc : Szilágyi és Diskant-gépgyár 
Nyí regyháza: Májerszky Barnabás gépgyár. 
S z e g e d : Markovics Szilárd, Tisza L.-körút 34. 

és minden szaküzletben! 
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LEGGAZDASÁGOSABB KENŐANYAG A 
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EREDETI BELGA 

A U T Ó O L A I 
MAGYAR-BELGA ÁSVÁNYOLAJ R. T. 

BUDAPEST, V., NÁDOR UCCA 2. 

P U R F I N A " 
B E N Z I N T O L T Ő Á L L O M Á S O K 

EDINGER FERENC ÁSVÁNYOLAJNAGYKERESKEDÉSE 

VI., GRÓF ZICHY JENŐ UCCA 8. V., ÜGYNÖK UCCA 3 5 - 3 7 . 

KATONA ÉS H A J Ó S GARAGE 
VIII., SZIGONY UCCA 25. 
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A K K U M U L Á T O R O K 

S C I N T I L L A 
B O S C H 
M A R E L L I 
D U C E L L I E R 
M A R C H A L L s t b . 
j a v í t á s a 

é s s z e r e l é s e . 

U P N E P 
J b 2 f t & 1 N O R T H - E A S T 
^ W n V r DELCO 

^ ^ K O ^ U T ^ P A R I S . R H O N E 

TELEFON 1*8-6* O I I D I T C 7 - i u 

VEZÉRKÉPVISELETEK: S U B l T E Z s t b . 
S C I N T I L L A ' I N D E X ^ F E N A G K i e g é s z í t é s 

HAGEN»KIENZLE e r e d e t i a l k a t r é s z e k k e l 

Kecskemét város oldalkocsis bajnoksága. 

Bajnok: BAUER JÓZSEF 

Vezérképviselet: BAUER JÓZSEF 
BUDAPEST VII., ELEMÉR-UTCA 41. TEL.: 396-40 

V I L A G C S O D A a 

W A N D E R E R 
500 ccm 

Magyarországi vezérképviselet: 

TÓTH és FRIEBERTH, Budapest VI, Ó-utca 45. 

Telefon: Aut. 249-13. 
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A 

„VULKÁN" Gumijavító Részvénytársaság 
Magyarország legnagyobb és legmodernebb autó gumijavító telepei 
Budapest, VI,, Rózsa-utca 90 . és VI., Mozsár-utca 12. 

Fennállás óta 30.000 drb autóköpenyt javítottunk 

Lefutott gumikra új futófelület ÍO.OOO kilométer garanciával 

4 Magyar Touring Club s z á l l í t ó ja ! 

Az Automobil-Motorsport előfizetőinek 15°/o engedmény. 

9 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwc 
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AUTOMOBIL-MOTORSPORT 4 napos 

motorkerékpár megbízhatósági triálja. 

500 kcm. kategória 

FARKAS DÉNES 

D19IH9HT 
m o t o r k e r é k p á r o n 

m i n i m á l i s p o n t k ü l ö n b ö z e t t e ! 

h a r m a d i k . 

1 DIAMANT a startnál 

1 DIAMANT a győztesek között a célban 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Uhereczky Ferenc 
Budapest, VII. ker., Hernád-utca 4. sz. 

Telefon: József 305-75 

|̂liini||iinii||iiiiiipiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiMii||iiiiii||iniii||iiiiii||M 

HIVATALOS GARAGE-A A MAGYAR TOURING CLUB 
Hazai és külföldi T O U R I N G CLUB-tagoknak nagy engedmények 

KINIZSY GARAGE — ss 
B U D A P E S T , IX . , K IN I ZSY-UTCA 4. SZÁM I G A Z G A T Ó S Á G : 

A l e g m o d e r n e b b a m e r i k a i g a r a g e g é p e k k e l fe l szere lve 867-75 
i 

% 
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Pétervására: Ulmer Soma 
Sümeg: Kohn Testvérek 
Szerencs: Stein Jónás AUTOMOBIL- MOTORSPORT 

Kispest: Schramm Jakab üllői ut 147. 
Balassagyarmat: Balassagyarmati r. t. 
Tóváros: Teutsch József gyógyszerész 

i :iiiSiii;::iS 

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

B E N Z I N K Ú T J A I ÉS B E N Z I N K I SZOLGÁLTATÓ T E L E P E I 

I. Márvány ucca 9. Márvány Garage 

I,, Gellért téri nyilvános kút 
[g IL, Clark Ádám tér, Siklónál 

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

© V., Lipót körút, Vígszínházzal szemben 

BUDAPESTEN: 

V., Szabadság téri nyilvános kút 

VI., Zichy Jenő ucca 11., Mercur Garage 
VII., Baross téri nyilvános uccai kút 
VE., Francia út 43/44., Darvas Garage 

vn., Rottenbiller u. 11., Lukács és Böhm 

VIDÉKEW- Gizella-út 25- Stefánia Garage 

[3 Aszód: Polacsek Dezső, vaskereskedő 
Balatonboglár: Simon Géza, kereskedő 

O Békéscsaba: IV., Baross u. 5. Bonyhárd Imre 

Balatonföldvár: Holovits György, vendéglős 
Beled: Heimler Márkus, kereskedő 
Budafok: Kern János és Tsa,, Ország út 56. 
Barcs: Fogy. és Értékesítő Szöv., Fő u. 
Berettyóújfalu: Kondor Ferenc, kereskedő 
Budaörs: Kruck József, kereskedő 

(Zj| Celldömölk: Domokos István, vendéglős 
Csorna: Papp Géza, vaskereskedő 
Debrecen: Csapó u. 10. Auspitz József 

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

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

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

+ Kalocsa: Forgalmi R.-T. 

Kaposvár: Antal József és Társa, Fő u. 22. 
+ Kaposvár: Somogymegyei Gazdák R.-T. 

Kápolnásnyék: Hirschler Dezső, kereskedő 
-f Karcag: Fodor Sámuel, kereskedő 
+ Kemecse: Zwiebel Testvérek és Társai 

Keszthely: Faragó Ferenc, kereskedő 
— Kecskemét: Mátyás király tér, nyilvános kút 
« Kiskunfélegyháza: Kaiser E. műszerész, Piac u. 

Kiskőrös: Grosz Adolf, kereskedő 
öJKomárom: Borbély Gusztáv, kereskedő 

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

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

Mezőcsát: Friedmann Hermann, kereskedő 
Mezőkövesd: Reich Sándor, kereskedő 
Mágocs: Mágocsvidéki Takarékpénztár 

o Mohács: Bauer Károly, vaskereskedő 
Nagykanizsa: Szabó Antal, Deák tér 
Nagyatád: Szabó és Burits, kereskedő 
Nagydorog: Fischl Mór 
Nagykáta: Czakó András, kereskedő 

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

S> Paks: Resch István, kereskedő 

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

5 Pásztó: Eichler Márton, kereskedő 
©Piliscsaba: Tamás Mihály, gyógyszerész 

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

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

S> Siófok: Hajóállomás, nyilvános kút autók és 
motorcsónakok részére 

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

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

+ Szolnok: vitéz Sebő György, műszaki ker. 
+ Szombathely: 

Sopron: Lenek Samu utóda Varga Ferenc, 

Várkerület 117. 
Tiszafüred: Weiszmann József, kereskedő 

+ Törökszentmiklós: Lábassy-féle mezőgazd. 
Ipar- és Gépgyár r.-t 

Tiszaföldvár: Komondy Imre, kereskedő 
[jij> Visegrád: Fő u., templom mellett 

Vác: Kiszner Márton, kereskedő 
Zirc: Rosenberger Mór, kereskedő 

o Építés alatt levő nyilvános kutak, + benzin lerakatok. 

Jászberény: Lehel szálló előtt 
Kál: Ritter vendéglő 
Szentgotthárd : Latzer Hugó 

„Unlveraal" Nagymexí-u. 41. 
•Szombathely: Király ucca 21 
Kiskunmajsa: Csábi Mihály 
Ercsi: Fischl Lajos 
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Aulomo'bil-Moior&porl 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-ón és 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 

Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSÚ dr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, VI., Rózsa-u. 111. sz„ IV. em. 

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

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240, 

Előfizetési dijak: 
Budapesten és vidéken : évi 24 pengő 

Ausztriába : évi 35 sllllng 
Jugosz láv iába : évi 300 dinár 

Csehsz lovák lába : évi 160 cseh korona 
Román l ába : évi 1200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatlk. 
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Versenyeredmények 
Németország Motorkerékpár Nagy Díja 

a Nürburg-Ringen 
Abszolút győztes: Tyrrel-Smith (Rudge) — Csupán a leg-
kisebb kategóriában gyó'zött német gép — Angol sikerek az 

egész vonalon 

Az angol és német motorkerékpárversenysport 1929. évi 
legnagyobb összecsapása lezajlott. A győzelmet ezúttal ismét 
angolok szerezték meg. Angol gép futott új útvonalrekordot 
és angol menőé a legjobb köridő. Tyrrel-Smith az idei Se-
nior TT. harmadik helyezettje és a Holland TT. győztese, 
fenomenálisan gyors Rudge-gépén 102 km-es átlaggal győ-
zött a világ legnehezebb épített versenypályáján, a Nürburg-
Ringen, maga mögött hagyva a legelső angol és német ve-
zetőket és márkákat. Meg kell azonban állapítani, hogy a 
németek a tavalyi és két esztendő előtti vereségek óta sokat 
tanultak és míg az elmúlt esztendőben 9 perc volt a különb-
ség a legjobb angol (Dodson, Sunbeam) és a leggyorsabb né-
met {Zündorf, DKW) között, addig idén a BMW-team óriási 
balszerencséje dacára a győztes Tyrrel-Smith (Rudge) és a 
leggyorsabb német vezető, a harmadik helyezett Stegmann 
(BMW) között a különbség nem volt több 5 percnél, ami az 
átlagsebességben 2 km-t tesz ki. Ha még hozzávesszük ehhez 
az 1927. évi eredményt, ahol a szintén angol Walker (Sun-
beam) kerek 30 perccel előzte meg a németek) legjobbját, ak-
kor tisztán látjuk, hogy a németek görbéje felfelé ível és 
egy, de legkésőbb két év múlva az angolok számára nagyon 
kemény dió lesz győzelmet szerezni a Nürburg-Ringen. Kö-
rülbelül 60.000 néző előtt folyt le az 1929. év egyik legna-
gyobb motorkerékpárversenye. Elsőnek az 1000 kcm-es kate-
gória vezetői indultak. A BMW-gépek óriási balszerencséje 
már a startnál megkezdődött, amennyiben Stelzer nem tudta 
beindítani gépét, mert kickstarterje beakadt és a másik 750 
kcm-es BMW-vezető, Stegmann, pedig szintén értékes má-
sodperceket vesztett. Bauhofer már a start után 2 km-rel 
bukott. Ennek, dacára az első kör végén Soenius (BMW) ve-
zet, mögötte Pátzold Sunbeamen. A „Rennpech" azonban 
nem tágít, mert Soenius a '11. körben, mikor már 3 perces 
előnnyel vezet, mágnesdefekttel feladja és így Pátzold, da-

cára, hogy az utolsó körökben hátsó féke nem működött, 
96.8 km-es átlaggal biztosítja magának az első helyet. Mö-
götte az úrvezető VViese (BMW) második és Huth (Norton) 
harmadik. Feladták: Schmidt (Horex) láncszakadás, Richárd 
UVlotosacoche) és Uoese (BM\v) motordefekt miatt. 50U 
kcm-es kategória: Az angol invázió ebben a kategóriában volt 
a legerösebo és — mint azt az eredmények mutatják — tel-
jes mértékben sikerült is. 26 vezető indult ebben a kategóriá-
ban, közöttük az angol elsőklasszis legnagyobb része. A né-
met színeket 4 BMW, 3 DKW és 2 Standard képviselte. Az 
FN-team Hicks és dr. Grady tréningen történt bukásai után 
a versenyben nem állott starthoz, az angol gépek a követ-
kezőképpen oszlottak meg: 3 Sunbeam, 'A Rudge és 2 Nor-
ton. Ezenkívül starthoz állott még két belga Sarolea. A Jap-
beépítésű német gépek (UT, Ardie és Horex) egyikét-mási-
kát szintén angol menő vezette. A verseny elejen az angol 
Bullus (Sturmey-Archer) vezet, miután Köppen már az első 
körben bukik. Tyrrel-Smith nemsokára előzi Bullust, aki a 
7. körben feladja. Később Stanley |Woods és Huth, a két 
angol Norton-exponens, 100 km-en at vezetik a mezőnyt, de 
benzincső-, illetve szeleprúgótörés miatt visszaesnek. A favo-
rit Dodson ezúttal gyengén szerepelt, amennyiben olaj tank-
fedele meglazult és olaja kifolyt. Noha Dodson már a máso-
dik kör elején megállt tölteni, gépe úgy látszik nem volt 
rendben, mert nem futotta ki a tőle várt formát. Dodson ezen-
kívül belement egy mély gödörbe és megütötte hátgerincét, 
úgy, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudott továbbra 
is versenyben maradni, tíimcock (Sunbeam) biztos második, 
míg a Sunbeam-team harmadik embere, Francom, motor-
detekttel kényszerült kiállani. Kari Gall (Standard) golyós-
csapágytörés, Rüttchen (Standard) kapcsolókar-vonórúd-
törés, iLongmann (Ardie-Jap) láncszakadás, Williams (UT-Jap) 
benzinhiány, Demeuter (Sarolea) bukás, Semmt (Gület) val-
tóműdefektus, Henne (BMW) gázosító zavarok, Friedler 
(Norton) és Renier (Sarolea) ismeretlen okok miatt kénysze-
rültek a versenyt feladni. 

A 350 kcm-es kategóriában a Motosacoche-on startolt 
Handley és a Nortonon indult Pietro Ghersi elkeseredett 
küzdelme — melybe időnként iRowley (AJS) és Willis (Ve-
locette) is beleszólt — Handley győzelmével végződött, mi-
után Ghersi vezető pozícióban bütyöktengelytöréssel kiállt. 
Handley átlaga (97 km.) jobb volt, mint az 1000 kcm-es kate-
góriában győztes Simcock-é. Johnston (Cotton) váltóműdefekt, 
von Bismarck (AJS) fékdefekt, Heyer (AJS) szeleprúgó-
törés folytán állt ki. A 250 kcm-es kategóriában Crabtree 1 
és félperces előnnyel győzött Hecker-Jap-gépen a kitűnő ver-
senyt futó Frantzen (UT-Jap) ellen. A DKW-gépek ebben a 
kategóriában nem tudtak győzni, noha a harmadik helye-
zett DKW-vezető Friedrich még így is maga mögé utasí-
totta a kitűnő angol New-Gerrard-vezető Portért. Fényes 
győzelmet könyvelt el azonban a DKW a 175 kcm-es kategó-
riában, ahol Geiss egészen elsőrendű 84.2 km-es átlaggal erős 
nemzetközi mezőnyt hagyott maga mögött. Ebben a kategóriá-
ban a második helyet is DKW foglalta le Winkler révén, 
bebizonyítva, ihogy a DKW a 175 kcm-es kategóriában ma 
egyike a leggyorsabb gépeknek. Részletes eredmények a kö-
vetkezők : 

175 kcm. Táv: 12 kör. 339.6 km. Indult 10, beérkezett 6 
versenyző. 1. Geiss (DKW) 4:01:47.6. Átlagsebesség: 84.2 
km. 2. Winkler (DKW) 4:04:30.4. 3. Sourdot (Walter) 
4:09:30.4. 4. Crabtree (Bryliss) 4:11:55.2. 5. Lenders 
(DKW) 4:27:10.4. 6. Kershaw (James) 4:30:32.6. 

250 kcm. Táv: 13 kör. 367.9 km. Indult 10, beérkezett 5 
versenyző. 1. Crabtree (Hecker-Jap) 4:04:07.8. Átlagsebes-

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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M A C 2 4 órás 
H Ő S Ö K E M L É K V E R S E N Y E 

FN 
érte el a legszebb, legmagasabbra érté-

kelhető e r e d m é n y t . 

volt az egyedül i , a k i a huszonhárom start-

hoz állott solo motorkerékpáros között elérte, 

illetve megfutotta az 

1000 kilométert 
T 

csak F N nyert 
aranyplakettet 

Vezérképviselet: 

H A L M O S TESTVÉREK 
B U D A P E S T , 

V., Szabadság-tér 18. szám. 

l 
l 
l 

i 

i 

! 

ség: 90.8 km. 2. Frentzen (UT-Jap) 4:05:25.6. 3. Fried-
rich (DKW) 4:12:23.2. 4. Porter (New-Gerrard) 4:20:33. 
5. Binder (SAAM-Bryliss-Jap) 4:36:43.6. 

350 kcm-ig. Táv: 14 kör. 396.2 km. Indult 11, beérkezett 
4 versenyző. 1. Handley (Motosacoche) 4:04:43.6. Átlag-
sebesség: 97.0 km. 2. Rowley (AJS) 4:08:15.8. 3. Wem 
höner (Velocette) 4:20:17.8. 4. Ernst (AJS) 4:31:30. 

500 kcm. Táv: 15 kör. 424.5 km. Indult 26, beérkezett 11 
versenyző. 1. Tyrrel-Smith (Rudge) 4:09:09. Átlagsebesség: 
102.0 km. U j útvonalrekord, a nap legjobb ideje. 2. Sim-
cock (Sunbeam) 4:12:54.4. 3. Stegmann (BMW) 4:14:29. 
4. Zündorf (DKW) 4:16:09.6. 5. Hieatt (Cotton) 4:16:56.2. 
6. Dodson (Sunbeam) 4:18:29.4. 7. Walker (Rudge) 
4:23:15.4. 8. Jáckel (Sunbeam) 4:25:08.8. 9. Stanley Woods 
(Norton) 4:27:08.6. 10. Wijngaarden (Norton) 4:32:18.6. 
11. Klein (DKW) 4:36:27. 

1000 kcm. Táv: 15 kör. 424.5 km. Indult 18, beérkezett 5 
versenyző. 1. Pátzold (Sunbeam) 4:22:30.4. Átlagsebesség: 
96.8 km. 2. Wiese (BMW) 4:30:46.8. 3. Huth (Norton) 
4:36:37.6. 4. Wentzel (Rudge) 4:44:38. 

Kesselberg hegyiverseny 
Győztes: Stuck (Austro-I)aimler) 

A Bajor Automobil Club rendezésében idén negyedszer 
került lefutásra a Kesselberg hegyiverseny. Hans Stuck, a 
svábhegyi versenyről nálunk is ismert kitűnő német Austro-
Daimler-versenyzó, aki jelenleg' bátran nevezhető a legelső 
hegyiversenyzönek, ismét új rekorddal és a nap legjobb ide-
jével győzött. Stuck és bámulatos gyors Ausíro-Daimler-ko-
csija ma fogalom a legkülönbözőbb nemzetek rövidtávú ver-
senyein és összecsapása az idei szezonban a legjobb olasz és 
francia versenyzőkkel már nem egy szenzációs küzdelmet 
hozott. A motorkerékpárok legjobb idejét Bussinger futotta 
AJS-gépen, míg az oldalkocsik leggyorsabbja egy Victoria 
volt. Részletes eredmények: 

Táv: 5 km. Sportkocsik 750 kcm-ig. 1. Butenuth (Hano-
mag-kompresszor) 5:27.4. — 1500 kcm-ig. 1. Gróf Czernin 
(Amilcar; 5:12.2. — 2000 kcm-ig. 1. Dr. Fuchs (Bugatti) 
5:49.2. — 3000 kcm-ig. 1. Dr. Imhof (Austro-Daimler) 
5:28.1. — 5000 kcm-ig. 1. Gróf Arco-Valley (Steyr) 4:56.— 
5000 kcm-en felül. 1. Gróf Arco-Zinneberg (Mercedes-Benz) 
4:34.4. — Versenykocsik. 1500 kcm-en felül. 1. Hans Stuck 
(Austro-Daimler) 4:12. Űj Kesselberg-rekord. Átlagsebesség 
71.5 km. Régi rekord: Edi Linser (Sunbeam) 4:31. 2. Dojmi 
(Mercedes-Benz) 4:38.3. 

A Circuito del Montenero 
Győztes: Achille Varzi (2000 Alfa-Romeo kompresszor) 

Az olasz automobilversenyzők legjobbjainak résztvétele 
a szezon egyik legsikerültebb küzdelmévé avatta a montene-
roi körversenyt, inely ismét az Alia-szineknek iiozott teljes 
diadalt. Alfa-Komeo loglalta el a három első helyet, de az 
5., 7., 8., 9. és 12. helyezes is a kituno milánói márkának 
jutott. A Maserati- és Bugatti-gyárak úgy látszik nem fe-
küdtek teljes erejükkel a versenyDe és így természetesen az 
óriási Alfa-inváziónak nem tudtak ellenállni. A verseny első 
felében a kitűnő motoros-autóversenyző Achille Varzi és a 
legvadabb olasz vezető, a toszkánai gróf Brüli-Peri vereked-
tek az első helyért, miközben a körrekordok halomra dőltek. 
Nuvolari elmúlt évi legjobb körét (15:23.4) Varzi először 
15:11.8, majd 15:10.4-re nyomja le. Bnlli-Perx, aki a verseny 
első felében másodpercekre feküdt Vaizitól, egy kisebb meg-
állás folytán annyi időt vesztett, hogy újraindulása után 
többé nem tudott beleszólni az elsőség kérdésébe. Az első 
öt kör után vezet Achille Varzi (Alfa-Romeo), 15 másod-
perccel követve Brilli-Peritől (Alfa-Romeo), akit további 37 
másodperccel az ezúttal szintén Alfán versenyző Tazio Nu-
volari követ. Mögöttük Campari (Alfa-Romeo), Biondetti és 
Pastore (Maserati) fekszenek. A verseny, melyen a teljes 
olasz elsőklasszis résztvett, a következő eredménnyel zárult: 

Táv: 225 km. 1. Achille Varzi. (2000. Alfa-Romeo-
kompresszor) 2:34:51.6. Átlagsebesség: 87.175 km. 2. Tazio 
Nuvolari (Alfa-Romeo) 2:36:22.2. 3. Giuseppe Campari 
(Alfa-Romeo) 2:37:15. 4. Luigi Arcangeli (Talbot) 2:38:34.4. 
5. Brilli-Peri (Alfa-Romeo) 2:39:51.. 6. Pastore (Maserati) 
2:41:27.4. 7. Ghersi (Alfa-Romeo) 2:42:04.4. 8. Razzauti 
(Alfa-Romeo) 2:42:19.4. 9. Benini (Alfa-Romeo) 2:45:54.6. 
10. Balestrero (Bugatti) 2:46:10. 11. Rosa (OM) 2:47:36. 
12. Sirignano (Alfa-Romeo) 2:50:51. 13. Maserati Ernesto 
ÍMareratn 2:55:33. 14. De Caroli (Bugatti) 3:02:21. 
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Az Alpesek legszebb hágóin keresztül 
Utí impressziók nagy vonásokban egy 3S73 kilométeres útról! 

Vannak emberek, akik rajonganak a hegyekért, akik 

akkor érzik jól magukat, ha állandóan fenyőillat között 

vezet az útjuk, ha vad vízmosások, szivárványszínekben 

játszó vízesések, óriási alpesi fűmezők, hatalmas kőgör-

getegek, magasra kígyózó alpesi hágók, szüzfehér hó-

mezők, tátongó mélységek, feneketlen kékszínű jégárak, 

vadul alárohanó hegyi patakok, égig meredő hegyóriá-

sok, smaragdszínű tengerszemek vált ják egymást. Távol 

lenni a város zajától, ez már maga oly megnyugtató 

érzés, amire az ember egy bizonyos idő múlva, ha a 

munkában elfárad, mohón vágyik. Ha valaki pihenni 

és amellett látni akar, élvezni akarja a természet min-

den szépségét, akkor csak a nagy hegyek közé kell 

mennie. Sokszor hallottam emberektől, akik azt mondták, 

hogy minden hegy egyforma. Mindig kinevettem őket. 

„A hegyeket alulról, a templomokat kívülről és a korcs-

mákat belülről", mondják ők. Ezek nem jó emberek. 

Ezek nem tudják, mi a szép. Ezek sohasem fogják meg-

érteni a hegyek szépségét.. . 

Amikor egy meleg budapesti reggelen elhatároz-

tam, hogy pihenni is kellene már valamit, gondolataim 

rögtön az Alpesek vidékeit keresték. Elhatároztam, hogy 

ha lehet, felkeresem az Alpok legszebb részeit, különö-

sen pedig azokat, amelyekről sokat olvastam, vagy ba-

rátaim és ismerőseim különösen felhívták rájuk figyel-

memet. Másrészt tanulmányozni akartam a híres alpesi 

hágók épíFési módjait, az utakat, a forgalmat, a meg-

élhetési lehetőségeket, az emberek szokásait, az átjelzé-

seket és mindent, ami egy magunkfajta íróembert érde-

kel, különös tekintettel mindig arra, amit idehaza is 

felhasználhatunk. Néha ilyenkor úgy gondolkodóba 

esem afelett, hogy mit is csinálnak odakünn mindazok, 

akiket úgy az állam, tanulmányutakra küld az idegenbe. 

Bizony az a benyomásom, hogy kevés kivétellel bekötött 

szemmel járnak-kelnek. Ügylátszik, ezeket, ha a Rajna 

mellett visz az útjuk, a borok, Münchenben a sörök, 

Reims tájékán a pezsgő, az Alpesek között a pisztráng, 

Salzburgban a „nokelli". Parisban pedig a Moulin Rouge 

érdekli legjobban, de sohasem az, amiért kiküldték őket. 

Ismétlem, van kivétel is. 

összeállítottam tehát egy útiprogrammot. Tirol. 

Svájc, a keletfrancia Haute-Savoy, Északolaszország. 

Egyszóval az Alpok és azok nyúlványai. Kiválogattam 

a legszebb részeket, a legmagasabb és legnehezebb há-

gókat, a legmagasabbra nyúló hegytömegeket, a leg-

szebb tavakat és a legszebb városokat. Következő szá-

munkban leírom pontosan az útvonalat, most csak né-

hány érdekesebb impressziómat közlöm olvasóinkkal. 
* 

Sokan határozottan félnek a hegyektől. Észrevettem 

embereken, hogy szeretnének az Alpok közé menni, de 

valami különös félelem visszatartja őket. Ez érthető. 

Sok ember mint valami hőstettet meséli el idehaza egy-

két hágóútját és duzzad a keble, ha a hallgatók bámu-

lattal tekintenek rá, mint valami versenygyőztesre. Az 

egész semmi. Óvatos hajtás, egy jó hegybíró kocsi, jól 

tudni kapcsolni és ismerni a kocsit. A fentieken kívül ter-

mészetesen teljesen biztos fékek, jól bevágható kormány, 

hangos dudák azok, amelyek nélkülözhetetlenek. A veze-

tőnél előfeltétel a biztos, nyugodt kéz és a teljes szédü-

lésmentesség. Őszintén bevallom, hogy amikor három év 

előtt elindultam Meyringenből a Grimselpassra, egy 

egészen különös érzés vett rajtam erőt. Olyasvalamit 

éreztem, mint évekkel ezelőtt egy-egy 400 méteres baj-

nokság startja előtt. És amikor fenn voltam és átestem 

a tűzkeresztségen, elmúlt az a különös érzés és sohasem 

jelentkezett többé. Sokan a kocsijukat féltik. Félnek, 

hogy nem fogja bírni az emelkedést. Ez ne tartson visz-

sza senkit. Ha nem megy fel a harmadikkal, felmegy a 

másodikkal. Ha ez sem bírja, még mindig ott van az 

első. Első sebességgel még a teljesen síkra áttételezett 

kocsik is felmennek minden hágón. Természetesen las-

sabban és tekintve a magasabb fordulatszámot és rosz-

szabb hűtést, esetleg felmelegednek és a hűtővíz forrni 

kezd. A mai modern kocsik már minden emelkedést bír-

nak. Hogy a víz néha-néha felforr, az ne tartson vissza 

ssnkit. Fontos, hogy az olajnyomás megmaradjon Egy 

kis pihenés, az elforrt víz pótlása és tovább. Vannak 

kocsik, amelyek különösképen a hegyek közé vannak 

építve, hatalmas hűtővel, nagy víztartalommal, ventilá-

torral. Ezek nem túlmeleg időben a 20—30 kilométeres 

hágókat is bírják vízfelforrás nélkül egyhuzamban, vi-

szont vannak mások, amelyek csak egy-két pihenővel 

jutnak fel. Ezzel a külföldön senki sem törődik. Ott nem 

olyan kicsinyesek az emberek. Elképzelem, ha nálunk 

lenne egy hágó, az ott lévő hotel erkélyén mindenki ott 

ülne és lesné a felfutó kocsikat. Ne féljünk tehát a há-

góktól. Nyugalom, hidegvér és minden csak gyermek-

játék. 

Kezdjük benyomásaim elmondását talán az utakon. 

a bőrruházat vezető világmárkája! 
"iiNii"iimi"iiiiii"i 

rMm _ CÍX) 
/ w i f c r p t w r 

K é r j e mindenütt a RALSON férf i - , női- és gyermekbörkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, börsapkái és autóhaubét. 

^ Nagy választék, legdivatosabb s legfinomabb kivitel, 
j^fc Motorkerékpárosok! Vegyetek K A R N E R-mel lényt ! 

A legcélszerűbb úgy a versenyeken, mint a túrákon. 
Magyarországi vezérképviselö: 

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VI. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 
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Óriási fejlődés két év óta. Mindenütt építenek. Ausztria, 

a szegény kis Ausztria hors concours vezet. Ma már 

Wientől az Arlbergig, kevés kivétellel, minden aszfalt, 

vagy teljesen sima és pompás, portalan bitumenút. Igen 

sok még a kátrányozott makadám is, de általában az a 

látszat, hogy a fővonalak, mint Wien—Innsbruck—Feld-

kirch, Wien—Graz, Wien—Klagenfurt, Klagenfurt— 

Tarvis, Willach—Lienz a legrövidebb időn belül teljesen 

aszfaltirozva lesznek. A legbiztosabb jel a kábelek fek-

tetése. Ahol a kábeleket fektetik, -az mindig azt jelenti 

Ausztriában, hogy ott megkezdődik a gyökeres javítás. 

Le kell vennünk a kalapot az osztrákok előtt. Két hatal-

mas szakaszt jártam be Ausztriában (Wien—Innsbruck 

—Feldkirch és Lienz—Villach—Klagenfurt—Wien) és 

ebből, sokat mondva, összesen 20—25 kilométer volt 

rossz állapotban, javítás előtt, míg a többi legnagyobb-

részt egészen elsőrangú volt. Ausztriában az automo-

bilista már jól érzi magát. Mehet nyugodtan és mentes 

attól az érzéstől, hogy jöhet egy nem várt bukkanó, 

ahol esetleg örülhet, ha csupán 2—3 rugólapja reped 

ketté. Svájcról bírálatot mondani illemtelen. Az utak 

általában elsőrangúak. Vannak 100 kilométeres aszfalti-

rozott szakaszok is, míg a hegyekben a legelsőrendűbb 

makadám fogadja az idegent. Tekintettel arra, hogy a 

kantonok megszüntették a vámokat és már a hágókon 

sincsenek külön illetékek, minden adót a benzin árához 

csaptak hozzá. A benzin ára a sík vidéken 55 centimes 

de mennél magasabbra visz utunk, különösen olyan 

helyre, ahol nincs vasút, rapid emelkedik a benzin ára. 

Egyes dugottabb, 1500 méteren felüli vidékeken eléri a 

65 centet is, ami magyar pénzben 70 filléren felül van. 

Két év előtt, amikor odakünn jártam, 50 centimes volt az 

átlagár. Ügy látszik tehát, a benzinadó kb. 5 cent. Ezt 

arányosan felosztják a kantonok között, aszerint, 

melyiknek mennyi folyókilométer útja van. így tehát az 

útépítésre bőven jut pénz. Ez meg is látszik. Walisban Dél-

Svájcban például ma már Briegtől—Martignyig minden 

aszfalt. Az ember mehet 60 kilométeres sebességgel 

órákig, anélkül, hogy kocsija egyetlen rázkódáson menne 

keresztül. Beszéltem illetékesekkel Svájcban, akiktől meg-

tud cam, hogy ,2-—3 év múlva már nem is lesz odakünn 

olyan út, amely porozna. Érdekes, ihogy betont egyáltalá-

ban nem láttam. Sem Ausztriában, sem Németországban, 

sem Svájcban, sem Franciaországban egy kilométeres 

szakaszt sem láttam betonból. Minden aszfalt, vagv bitu-

men. A francia utak ugyancsak kolosszálisak. Ellenben 

nagyon gyenge véleményt tudok adni az olasz utakról. Itt 

aztán van por bőven. Az utak, amelyeket Felsőolaszország 

legészakibb részein bejártam, bizony egyáltalán nem 

voltak kielégítők. Kevés kivétellel minden makadám és 

poros. Az olaszok pedig bizony hajtanak és így elképzel-

hető, hogy az utazás itt még közel sem olyan kellemes, 

mint a többi országokban. Ami azonban a legszembeötlőbb 

és talán a legérdekesebb, hogy az új utakon a fordulók 

csaknem mindenütt emelve vannak. Az ilyen emelt for-

dulókban lassítani még a legunstabilabb kocsival sem kell 

és pompás érzés a bennülőknek. Legtöbb emelt kanyart 

láttam Ausztriában, Franciaországban és Olaszország-

ban. Magyarországról a külföldi utam után az a szerény 

megállapításom, hagy utaink állapota, bár javul, de na-

gyon szegényesen és túllassú iramban. Addig, amíg Wien 

—Budapest, Klagenfurt—Budapest, Budapest—Balaton 

és Budapest—Mátra—Bükk, úgyszintén valamelyik ma-

gyar—román összekötő vonal, nemkevésbé egy magyar— 

szerb út (Budapest—Szeged) nincs tökéletes állapotban, 

addig a magyar utakról beszélni sem lehet. Tíz-tizenöt 

kilométeres szakaszok megépítése csak arra jó, hogy az 

elkeseredést fokozza. így ugyanis a különbság annyira 

szembetűnő, hogy az ember kétségbeesett lesz, ha a rö-

vidke jó út után ismét rájön a rosszra. No de reméljük a 

legjohbat. 

• 

Nézzük a forgalmat. Mindenki azt hinné, hogy a 

kitűnő utak maguk után vonják a forgalom gyorsaságát. 

Tévedés. A jó utakon odakünn a kocsik legnagyobb része 

50—60 kilométerrel fut, de akadnak, akik még lassúbb 

iramban mennek. Igen kevés az a százalék, mely rohan. 

Aki rohan, az rendszerint kezdő, vagy pedig egy olyan 

országból pottyant be a jó utakra, ahol ez még újdonság. 

A nyugati ember megelégszik az 50 kilométeres átlagse-

bességgel, ami pedig könnyen elérhető, ha a maximumot 

60 kilométerben állapítjuk meg. Ez a sebesség teljesen 

egyenrangú a vonatok által futott átlagokkal. Hiszen ha 

elképzeljük, hogy Budapest—Wien 250 kilométer és azt 

5 óra alatt, jó úton, kényelmesen megtehetjük autóval, 

akkor már jobb eredményt értünk el, mint a gyorsvonat, 

melynek menetideje 5 és fél óra. Az autóval azonban ve-

szély nélkül, 60 kilométeres átlagtartással négy és fél 

órára is redukálhatjuk a távot. Erre azonban nincs is 

szükség. A Nyugat forgalma egészen rendezett, mondhat-

juk tökéletes. A legszembeötlőbb az „oldal betartásának 

fogalma". Az a kalózkodás, amiből a legtöbb baleset ered, 

ami Magyarországon és a szomszédos Ausztriában lát-

ható, az Svájcban, Franciaországban, sőt már Olaszor-

szágban is nem létező esemény. Minden jármű betartja a 

neki előírt oldalt. Előzni osak akkor előznek, ha szemközt 

semminemű jármű nem jön. Befurakodni, a szemközt jö-

vőt kinyomni, lassításra, vagy megállásra kényszeríteni, az 

nem létezik. Még azt az igyekezetet sem látni vezetőknél, 

hogy az átbújást gyorsítással megkíséreljék. Nyugodtan 

lefékeznek és megvárják, míg a szemközt jövő elhaladt, 

azután előznek. Ez a rendszer a legtökéletesebb Svájcban 

és Franciaországban. Az olaszok és osztrákok már kevésbé 

tartják be ezt a fontos szabályt. I t t bizony többször meg-

esett velem, hogy kénytelen voltam egészen az árokszélre 

kimenni, mert egy harmadik közénk furakodott. Az ola-

szok ma is gyorsan hajtanak, látszik, hogy a kocsi kímé-

lése nem az elvük, de a helyes oldalt legtöbbször betartják. 

Franciaországban egyetlen karambolos kocsit sem lát-

tunk, Svájcban egyet, Olaszországban és Ausztriában 

ellenben annál többet. Az ember sohasem lehet eléggé elő-

vigyázatos; mert mindig akadnak vaddisznók (ez talán a 

legjobb kifejezés), akik kanyarokat vágnak, kanyarokban 

előznek, szamárhátakon a középen bukkannak fel 60—70 

SKODA, LAURIN & KLEMENT S K O D A - H I S P A N O - S U I Z A 
7/20 és r/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. ^ 25,100 1. e. szelepes, halheneeres. 

0 SZEMÉLYKOCSIK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképvise le t : B U D A P E S T , V I . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Aut. 2 0 8 14 
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BY APPOIHTMINT 
TO HI8 MAJESTY THE XINO 

Uton akarja tölteni szabadságát ? 

V E Z É R 

MAGYAR ABRONCS- ÉS KERÉKGYAR R.-T. Budapest, VI., Jókai-utca 8 
T e l e f o n : 1 3 3 - 5 6 

Szabadságának gondtalanságát 
majdnem biztosította, ha g é p é b e 
Wakefield CASTROL olajat öntött. 

Wakefield CASTROL magas kenő-
értékét nyílt verseny igazolja az 
egész világ előtt. 

CASTROL használatát ajánlja kettő-
százharminc nagy automobilgyára 
a világnak. És nem ok nélkül te-
szik ezt! 

Megszivlelést érdemel ez a tanács 
— ez biztosítja szünidejének örö-
mét — kocsijának élettartamát. 

Állandóan használjon: 

De ne ícgyc ezt szószerinti 
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kilométeres sebességben. Ezektől kell a legjobban óva-

kodni. Beláthatatlan kanyarban a helyes oldalt a maximu-

mig betartani. Be a fal mellé, vagy ki, az út szélére. Akkor 

nem lesz bajunk. Most már a napilapok is pengetik ná-

lunk az országúti mozgó csendőrséget, de teljesen hamis 

alapokon. Mindenki a száguldó automobilról beszél és 

senki a helytelen oldalon, vagy alvó kocsissal bandukoló 

parasztszekerekről, vagy a kivilágítatlan jármüvekről. 
* 

Csaknem mindenki, akivel találkozom, azt kérdi tő-

lem, milyen kocsikkal, milyen motorciklikkel találkoztam 

legtöbbször, mi az ideális hegyikocsi, stb. Hát bizony erre 

igen nehéz megfelelni. Lát az ember annyi kocsit, néha 

olyat is, hogy fogalma sincs róla hirtelen, milyen. Sokszor 

elsuhannak nagyon szép kocsik az ember mellett, amiről 

képtelenek vagyunk megállapítani a kilétét. Legtöbbször 

nálunk még nem képviselt angol és amerikai kocsikról 

van szó. A hollandusoknak például javarészt amerikai ko-

csijaik vannak. A síkon pompásan mennek, a hegyek kö-

zött, nem lévén arra áttételezve, sokat pihennek. Az olasz 

kocsik fényesen bírják a hegyet, nemkevésbé a franciák. 

Ausztriában az idegen kocsi igen ritka. Üjabban már 

csak Steyr XH-őt és a legújabb XX-ast, kis Tátrákat és 

nagy Austro-Daimlert látni. Érdekes, hogy Svájcban 

aránylag nagyon kevés a hazai gyártmányú Martini és 

csodálatosképen igen sok Berliet-t is láttam. Amerikai ko-

csikból aránytalanul a legtöbb a Chrysler és a Marmon. 

A könnyen felismerhető Chrysler-hütődísz és a tipikus 

villámoshűtő nagyon gyakori odakünn. Chamonixban, ahol 

a francia előkelő világ is megfordul, hat ú j 3 literes Bu-

gattit láttam, míg a Svájcban ma is igen sok kis 1.5 lite-

res Sport Bugatti szaladgál. Az angolok közül sokan 

Rolls-Royce-on nézik a svájci vidékeket. Általában 80 száza-

lék csukott kocsi. Rettenetes lehet a kánikulában, de meg-

fizethetetlen a záporban, egésznapos szemetelő esőben és 

a porban. A régebbi csukott kocsik a tetőn felhalmozott 

és viaszkosvászonnal letakart padgyászhalmazukkal özön-

vízelőtti benyomást keltenek és a hegyi utakon kellemetle-

nül imbolyognak. A modern csukottaknál a podgyász már 

mindenütt hátul és oldalt látható. Motorkerékpárt leg-

többet Ausztriában látni. I t t szinte kilométerenként jön 

szembe egy-egy, az elmaradhatatlan „pupperlivel" a szó-

ciuson, vagy a sidecarban. A szóciuson rendszerint egé-

szen fiatalok, a sidecarban öregebbek. A szóló legtöbbször 

Puch. Ezek, szinte hihetetlen, még párosával is túráznak. 

Hogy mit túrhat ki egy ilyen 250-es Puch, az több a sok-

nál. Ausztriában minden márka képviselve van. Legtöbb 

a Puch, a Harley-Davidson. az FN, Indián és az 1929-es 

típusú Rudge. Svájcban a többség Motosacoche és a Con-

dor, de látni külföldi márkákat is. Franciaországban na-

gyon kevés motociklit láttam. Olaszországban sem sokat. 

Nagyon sok túrázó német BMW-t figyeltem meg. Ezek 

között egy 750-es ohv. impozánsan vitte oldalkocsiját fel 

az Arlbergre. Mint később megtudtam, kivéve a hajtű-

kanyarokat, mindent a direkt sebességgel visz. Könnyű 

neki. Ő 750 köbcentijével visz 3—400 kilogrammot, én 

1500 köbcentimmel vittem 1400 kilogrammot. Nagyon sok 

túraközben a kiskocsi is. Salmsonok, kis német Hanomag, 

sok Citroen és Amilcar. A Grand St. Bernardra menet 

impozánsan előzött egy hatalmas Minerva, amelyből külön-

ben szép számmal van a külföldön. A felső hajtűkben az-

tán befogtam és fel egyszerre értünk. Egyike volt azon 

nagykocsiknak, melyek simán vették a hatalmas emel-

kedést és hűtővizük is a normális maradt. 

* 

Külön szakaszt kell szentelnem a postaautomobilok-

nak. Ezek Svájcban, a francia és olasz Alpokban teljesí-

tenek szolgálatot. Félelmetes szörnyetegek. Mikor az em-

ber a svájci hágó kezdetén ott látja a sárga háromságét 

és rajta a „Bergpoststrasse" jelzést, elkezd félni. A szűk 

utakon ugyanis a találkozás ezekkel a nagyágyúkkal nem 

a legkellemesebb, különösen ott, ahol ki van írva, hogy a 

postaautomobil a találkozásnál a hegyfelőli oldalon ma-

iad. Ilyenkor bizony megesik, hogy kénytelenek vagyunk 

15—20 centiméterre az útszélétől állást foglalni és várni, 

amíg a hatalmas jármű elhalad. Ma már állandóan iavul 

a helyzet, mert a nagyforgalmú hágókon szélesítik az 

utat és a kitérők számát szaporítják. Miután már messzi-

ről hallani a különös tá-ti-tá hangot, így azután az ember 

egy-egy kitérőnél bevárja a rendszerint 2—3 egymástól 

100—150 méterre közlekedő postaautót. Nagyságra és 

formára körülbelül olyanok, mint a Menetjegyiroda előtt 

állomásozó idegenforgalmi kocsik. Rendszerint 20—25 

emberrel közlekednek. Svájcban a legtöbb a Saurer, Fran-

ciaországban a Delahaye, a Berliet és a Cottin-Desgout-

tes, míg Olaszországban Fiat és Lancia. Csodálatos, hogy 

ezek a nagy kocsik mit teljesítenek a hegyek között. Lé-

pésben képesek venni a fordulókat. Négy—ötliteres, hat-

hengeres (akad 4 hengeres is) motorjuk kitűnően van 

hűtve. A hűtővíz egyeseknek 30—35 liter. Ugyanennyi a 

benzinfogyasztásuk is 100 kilométerre. Soffőrjeik szerint 

képesek a legerősebb emelkedéseket is lépésben venni, 

anélkül, hogy a hűtővíz felforrna. Van olyan közöttük, 

amelyik napi szakadatlan menéssel 2—3 éve van forga-

lomban. Télen hóláncokkal, vagy katerpillarral járnak. 

Vezetőik oly biztosak, hogy szinte évekre visszamenőleg 

nem volt balesetük. A tőlük való félelem, ha az ember vi-

gyáz, indokolatlan. Ha halljuk a kürtjelüket, álljunk meg 

NOTTINGHAM 
ENtlAND 

RALEICH 
A legszebb és legtökéletesebb 

angol közhasználati 
motorkerékpárok NOTTINGHAM 

cNGLAND 

Vezérképviselet: Apart r.-t. Budapest VI., Andrássy-út 37 
Telefon: A. <36—27. Telefon: A. 136-28 . 
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A St. Bernardinpass olasz oldala, előtérből egy nehéz kettős kanyarral. Pompásan meg figyelhető az erős emel-

kedés. (Pneu Goodrich.) Déván István felvétele. 

Az út Aostából a Grand St. Bernardra (ZU57 m). Jól láthatók a hosszú, de erősen emelkedő szerpentinek. (Pneu 

Goodrich.) Déván István felvétele. 
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Lejövet Aosta felé a Kis Szent Bernát-hágóról. Előtérben Tunnel falu, festői hídjával. Háttérben a völgy, mely a 
hágóhoz vezet. (Pneu Goodrich.) Déván István felvétele. 

Kilátás Grindelwald föútjáról (1050 m) a gleccserek felé. Háttérben a Frescherhoni. (Pnrn Goodrich 
Déván István felvétele. 
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egy szélesített biztos helyen és várjuk meg, amíg elhalad-

nak. Akkor megkíméljük magunkat egypár kellemetlen 

másodperctől. * 

21.508 méter fel. Ugyanannyi lefelé. Tekintélyes 

szám. Ennyi volt az összmagasságkülönbözet a megtett 

utamon. Ebbe azonban természetesen nincsenek beszá-

mítva az útközbeni emelkedések és terephullámok, amelyek 

egy 3—4000 kilométeres útvonalon bizony minimum ki-

tesznek egy-kétezer métert. Az általam megtett nagyobb 

emelkedések és hágók a következők voltak: Steinpass 

(615 m.), Fernpass (1210 m.), Arlbergpass (1802 m. j , 

Karenzerberg (747 m.), Klausenpass (1952 m.), Brünig-

pass (1032 m.), Lauterbrunnen (806 m.), Grindelwald 

(1050 m.), Grimselpass (2166 m.), Furka (2424 m.), 

Cdl de la Forclaz (1523 m.), Col de Mégéve (1116 m.), 

Petit St. Bernard (2182 m.), Grand St. Bernard (2465 

m.), Simpion Z100 m.), Santa Maria Maggiore (.815 m.j, 

S. Bernardinpass (2057 m.), Schynpass (1013 m.), Julier-

pass (2287 m.), Ofenpass (2155 m.), Umibrailpass (2505 

m.), Stiixserjocn (27ö6 m.), Toblacn (1205 m.j , bemme-

ring (980 m.). * 

Néhány szót még az általam használt üzemanyagok-

ról. Kenőanyagom ismét az általam négy év óta használt 

Castrol XL . volt. Tökéletesen bevált. A legnehezebb emel-

kedéseken, ahol bizony nem szégyen kimondani, a hűtővíz 

elérte a 100 fokot, a kenés tökéletes maradt és az olaj-

nyomásmutató megtartotta eredeti neiyzetec. fneumati-

kom ismét a régi jól bevált Goodrich voit. Tizenötezer 

kilométert futott 6 köpenyem közül kettőt túlzott óvatos-

ságból újakkal cseréltemi fel és ezeket a két hátsókerékre 

szeireltem. Egész túrámon csupán olasz földön volt két 

turistaszögtől eredő pneudefektem. Érdekes, hogy a 

hátsó kerekekre alkalmazott új Goodrich-ok rajza a 

21.000 méteres emelkedés és a 21.000 méteres völgymenet 

dacára semminemű kopást nem mutat. Pedig, ha tekin-

tetbe vesszük, hogy csekély 24 alkalommal keLlett lejönni, 

sokszor 25—30 kilométert, sokszor 1000 m. magasságkü-

lönbözetet kellett megtenni alig egy pár kilométeren, akkor 

a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk az amerikai pneu-

matikipar eme kiváló alkotásának. Gyertyák gyanánt ez-

úttal is Championi használtam, melynek 13-as szériája 

kiválóan birta az emelkedések folytán előálló nagy 

hőt, ugyancsak kitűnően ellenállott a völgymeneteknél az 

olaj okozta gyertyazavaroknak. Egész utamon sehol sem 

láttam holmi szesszel kevert benzint. Mindenütt tiszta 

benzint, ha nem is könnyűt, de csak tisztát árultak. Jól is 

néztünk volna ki, ha tegyük fel Svájcban egyszerre meg 

kellett volna állanunk és neki kellett volna fogni a -motor 

átállításának. A benzin ára iigen változó. A síkon olcsóbb, 

mint a hegyekben. Svájcban általában 55 cent, de a hegyek 

között, mennél nagyobb a szállítási költség, annál töhb. 

Az Engadinban és egyes hágókon eléri a 65 centet is. 

Ausztriában jóval olcsóbb a benzin. Általában 58 groschen 

literje, de láttam 55-ért is. Olaszországiban ismét nagyon 

drága. Touring- és autóklubtagoknak külön kútjaik van-

nak, ahol azok igiazolványfelmutatásra 2.10 líráért kap-

nak benzint. Másutt 2.60 L. Lévén a Magyar Touring 

Club tagja, ennek folytán rendelkezvén az Olasz Touring 

Club igazolványával, én is részesültem ebben a kedvez-

ményben. Sok kicsi sokra megy. Aostában 40 liter benzin 

vásárlásánál csekély 20 lírát takarítottam meg, ami 7 

pengőnek felel meg. Aki tehát Itáliába megy, feltétlenül 

lépjen be a Touring Clubba, mert vagyonokat takarít meg. 

D. I. 
Legközelebbi számunkban többet. 

MOTORSPORT 11 

Balatoni tortúra 
Irta: ifj. Fekete Géza. 

A vekker berregett, én pedig felébredtem. 
E művelet úgy képzelendő el, hogy még félálomban, 

leállítani akarván, egy keresetlen mozdulattal az anya-
töldre söpörtem álmaim megrontóját, ahol azonnal be is 
végzé földi pályafutását. A csörrenésre azután valóban 
felébredtem és sietve öltözködni kezdtem. 

Itt bocsánatot kell kérnem az olvasótól, mert nem 
a szokványos és szabványos ruhafelsorolással, csodálatos 
napfelkeltével és friss hajnali levegővel folytatom a cik-
ket, mert az én esetemben ezek nem igen fordultak elő 
(az öltözködést kivéve), lévén az idő fél 8 óra és a nap 
már melegen sütött, hanem ott, hogy egy óra múlva a 
Ráíh György-utcában segítettem növelni a zűrzavart. 

Hogy bővebb legyek, Miska barátomnak atyai pa-
rancsra Lellére kellett lekormányozni az öreg házi-
bútort, egy 16 éves elaggott automobilt és erre a nem 
mindennapi eseményre voltam hivatalos én is. Hogy 
miért él még ez a vén mángorló? Hát kérem, mert a 
Miska papája egyike azoknak, akik a régi rosszat többre 
becsülik az új jónál! 

Hiszen ez is felfogás! Inkább hússzor javíttat á 400 
pengő, mint egy új kocsit venne, amivel évekig nincs 
nagyobb baj és amellett az egyharmadát fogyasztja az 
előbbinek. Az öreg trezina tehát útra készülődött! Lójás 
barátom, az egyik útitárs, derékig kaparászott a motor-
dekli alatt, mindenképen nélkülözhetetlenné akarván 
válni. Miskában akárki felismerte volna a parancsnokot, 
mert éles, kellemetlen hangon parancsokat osztogatott, 
mint Seagrave őrnagy a világrekordkísérlet előtt a sze-
relők brigádjának. A szerelők brigádját a jelen esetben 
egy nappal tűzoltó, éjjel házmester személyesítette meg, 
aki odaérkezésem pillanatában egy kanna páresztendös 
olajat melegített fel egy izzó motoron. Egy ismeretlen 
fiatalember, a harmadik útitárs, — akiről máig sem 
tudom, hogy mi a keresztneve, sőt egyikünk sem, — a 
málhákat igyekezett az autóban a legkedvezőtlenebbül 
elhelyezni. Igyekezetét meleg siker koronázta, amennyi-
ben kijelentem, hogy olyan kis helyen még nem ültem 
életemben, mint ebben az autóban, pedig állítólag magam 
is gyermekként láttam meg, a napvilágot. Előttem három 
koffer egymásra helyezve, úgy hogy az egész torony a 
legkisebb accelerálásra a fejemre simuljon. Az accele-
rálásra jellemző, hogy az egész út alatt nem dőlt rám 
«f»mmi. inkább én dőltem a kofferokra. Mellettem közvet-
lenül 15 kiló cseresznyét helyezett el, egy világviszonylat-
ban is számottevő nagyságú stanicliban. Mint később 
látható lesz, a cseresznye elsőrangú szerepet játszott az 
egész túra alatt. 

Közben elérkezett az indulás ideje. Kihúztuk a két-
ségbeesetten védekező Lójást a kocsi alól, ahol állítása 
szerint igen jól érezte magát, egyidejűleg kimondottuk 
az örökéletű igéket: Ma és mindennap Lójás kurblizik. 
Még egy büszke feltekintés a szomszédok ablakaira és az 
öreg csataló halkan dohogva gördült le a dombon 

Tehát megyünk! 

Befordulva a Délivasútnál, már furcsa, csípős illa-
tot érez az orrom. Megállás! Nincs a fék behúzva? Egy 
kicsit, — feleli Miska ártatlanul a volán mellől, — de ez 
nem lehet az oka, hiszen a kézifék sohasem fogott. Ja 
úgy! Akkor előre! Igen ám, de nem húz a motor. Az 
illat meg egyre erősebb lesz. Mi3ka rugdossa a gázt, 
Lójás nyomja a drukkot, de semmi jel, ami sebesebb 
előrehaladásunkról tenne tanúbizonyságot. Végül is a 
Ferenc József-hídnál — fájdalmas pillantást vetve egy 
előző tejeskocsira — leszállunk és vidám cseresznyézés 
közben rájövünk, hog> a kardánfék állítója volt becsa-
varva. Hamar kicsavartuk és rajta, tovább! 
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B S E 
GRAND PRIX 

250 kcm kategória 

ERDÉLYI FERENC 

M É R A Y 
g e p e n 

minimális különbséggel 

második! 
Ujabb fényes bizonyíték a 

Méray-gépek 
gyorsaságára és stabilitására 

K i á l l í t á s i t e r e m : 

Budapest, IV,Váci-u.1-3 

A motor most már vígan pöfögött ki a városból és 
mi még vígabban fogyasztottuk a cseresznyét. Sőt állí-
tom, hogy a kilométerekkel egyenes arányban fogyott a 
cseresznye is. Érdig egy járdára előzésen és egy meg-
mozgatott akácfacsemetén kívül semmi említeni való nem 
történt. Érdnél ismeretlen barátunk felvetette a kérdést, 
hogy nem lehetne-e a lezárt úton végigmenni? Nem! De 
igen! A szavazatok megoszlottak. Ne veszekedjünk, fej 
vagy írás! Hamar a pengőst. Miska feldobja é s . . . nincs 
pengős! Mi ez? Csak nem kapta el egy sváb-a fáról? 
Dehogy. Misi meglátott egy csendőrt a lezárt úton és 
jobbnak látta markírozni a dobást. A csend kakastollas 
őre akaratán kívül eldöntötte a vitát. Megyünk tehát 
Ercsin át Martonvásár felé. Néhány igen figyelemre-
méltó káromkodással adózva az útépítési programmnak, 
elindultunk. 

Az öreg csataló, hála a sok lankának, elég jól ment. 
Stopperoltam is egy közel 45 km-es tempót a hegyről 
lefelé. Ha ez így megy Lelléig, akkor igazán nem pa-
naszkodhatunk. Talán még marad a cseresznyéből is va-
lami. Csak ez a bitang meleg ne lenne, mert már kibír-
hatatlan. Mindnyájan ingújjban ültünk, akár a falusi 
intelligencia a kuglizóban. Elől Misi és Lójás sóhajtozott, 
mert a trepni alól hihetetlen hőség sugárzott elő. Lójás 
mindenáron le akarta vetni a cipőjét, de egy közös fel-
kiáltással leszavaztuk. Ettől mintha a motor is meg-
ijedt volna, mert Martonvásár után tarokkirozni kezdett. 
Megállás! Lójás nagy szakértelemmel leszedi a karburá-
tort, de közben kisül, hogy egy virágvágó ollón és egy 
sörösüvegnyitón kívül csupán egy rossz harapófogó ké-
pezi szerszámállományunkat. Na, ez nem sok. Vissza az 
egész! A karburátort úgy, ahogy visszaraktuk, azaz, 
hogy csak akartuk, mert Lójás nem engedett senkit 
hozzányúlni, mondván, hogy elég, ha egy mester van a 
társaságban. A kis szerénytelen! Erre fel azonnal elne-
veztük atyamesternek és kiküldtük a sárhányóra karbu-
rátort svimmelni, mert (talán szükségtelen is monda-
nom) a motor változatlanul tarokkozott, de nem húzott. 

Ismeretlen útitársunk, aki eddig nem igen adott han-
got, megjegyezte, hogy vánszorogjunk le Székesfehér-
várra és ott azonnal csináltassuk meg a karburátort, 
mert így csak a legközelebbi szent évben láthatjuk meg 
Lellét. Igaz. De hogyan menjünk, ha nem lehet. A hűtő 
úgy fortyogott, mint egy teafőző, a motor ereje fogyott, 
mint a haldoklóé és olyanokát lövöldözött, hogy kis fan-
táziával a harctéren képzeltem magamat. 

Az emelkedőket, melyeket előbb még harmadikkal 
vitt, most már másodikkal sem bírta. Elsőt neki! Ván-
szorogjunk hamar egy házhoz, mert különben kiolvadnak 
a csapágyak. A percek óráknak tűntek fel a siralmas 
vánszorgásban. Végre egy vasúti őrház körvonalai tűntek 
fel egy kis emelkedő tetején. Igen ám, de ez a kis emel-
kedő valóságos megmászhatatlan Montblanc-ként emel-
kedett elénk. Trezinánk hetedik érzéke azonban meg-
súghatta, hogy mi van készülőben, mert a vén kanapé 
egyszerűen megállt. Próbáltuk kurblizni mindannyian, 
de egy-két szomorú nyikorgáson kívül nem tudtunk mást 
kicsalni belőle. Lójás végül is a gyertyacserék, karburá-
torleszedés, szelepállítás után rájött, hogy a szakító dek-
lije esett le. Közben lehűlt egy kicsit a motor, az őrház-
ból vizet hoztunk neki, majd betöltöttünk vagy három 
kiló olajat és „kurblizz, Lójás". Azután be a kocsiba és 
folytatni az utat. 

Azt hiszik, hogy most ment? A jánoshegyi kilátót 
gyorsabban el lehet indítani, mint azt a kocsit. A meleg 
pillanatok alatt ugyanolyan lett, mint volt, sőt a trepni 
alól valóságos gőzfelhők törtek elő. Szerettünk volna 
gyújtást állítani, de ki mer hozzányúlni egy olyan ásatag 
mágneshez, amelyről nem lehet tudni, hogy melyik pilla-
natban esik szét. Miért essen szét nálam? Csinálják ők! 
(Ügy látszik, hogy ők is úgy gondolkozhattak, mert a 
mágnes érintetlen maradt.) 
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Ez volt a valódi gyászmenet! Ránk illett egyik ba-
rátom araiiymondása: Mindenki elózőtí, aki élt: Egye-
düli vigaszunk a cseresznye volt, de az is ijesztő mér-
tékben apadt. Ilyen állapotban láttuk meg nem csekély 
örömünkre Székesfehérvár tornyait, az Ígéret földjét. A 
kétpengős kalózvám leguberálása után azonnal egy közeli 
műhelybe tarokkíroztunk, ahol mindenkit találtunK, csak 
olyat nem, aki ért a motorhoz. „A gazda a szomszédba 
ment kádat forrasztani, — mondá egy hiányosan öltözött 
hölgy, — tessék megvárni, egy félóra múlva itt lesz." 
„Brávó. És ért a gazda a kádforrasztáson kívül még va-
lamit a motorhoz?" — kérdeztük. „Hogyne, — felelte 
egy újabb nő, karján a hagyományos kisgyerekkel, •— 
szokott ő még gumit is ragasztani!" — „Igen? — néz-
tünk össze. — Alászolgája!" Csak nem töltjük a drága 
időnket egy nyilván igen becsületes szerelőmester udva-
rában, akinek áldásos működését eddig még csak egy pár 
megforrasztott fürdőkád és néhány beragasztott bicikii-
tömlő dicséri. Vizet azért itt is töltöttünk. 

A legközelebbi benzinkútnál becsurgattunk 40 litert. 
Itt tudtam meg, hogy Pesten 80 litert töltöttek a min-
dent elnyelő tankba és most, amikor megkopogtattuk, 
imitt-amott locsogott benne 30—40 liternyi. Most gon-
dolják el, mennyit fogyasztanánk egy világkörüli úton. 
Egy egész benzintrösztöt! Kigőzölögve Székesfehérvárról, 
Miska átadta a volánt az ismeretlen útitársnak, Lójás 
kintmaradt fűteni, mi pedig hátul igen energikusan 
huszonegyezni kezdtünk. Eleinte a fal mellett játszot-
tam, de vesztettem. Később hazardírozni kezdtem és még-
többet vesztettem. 

A gyászmenet eközben vígan folytatódott. Milyen 
idők lehettek azok, amikor minden automobil ilyen gyá-
szos átlagot csinált, mint mi? Székesfehérvárra 12 km-es 
átlag. Csak akkor az idegek is jobbak lehettek. Éppen 
ezért elhatároztuk, hogy ha a mennybéliek különös ke-
gyelme megengedi azt, hogy Veszprémbe érjünk, azonnal 
vonatra ülünk és hazautazunk. Elvégre, hol van az meg-
írva, hogy nekem a Balatonhoz pont Stephenson loko-
motívjával kell lemennem? Voltak pillanatok, amikor 
beláttam, hogy pár évtizeddel ezelőtt zászlós embernek 
kellett gyalogolnia az autók előtt, biztos menedék mögé 
utasítva a gyanútlan járókelőket. Gyenge idegzetű em-
bernek elkerülhetetlen az idegbaj. 

Ha valaki látott bennünket, biztos, hogy inkább 
cigánytruppnak, mint Balatonhoz igyekvő fürdőzőknek 
gondolt. Szerencsére néhány előző biciklistán kívül senkit 
sem láttunk az izzó országúton. Állandó első sebesség, 
blokírozott gáz, garantált 3 km-es sebesség. Rettenetes! 
Rajtunk már csak csoda segíthet. 

És ime, a csoda megtörtént, mégpedig ismeretlen 
útitársunk (nevezzük egész egyszerűen X úrnak) pokoli 
gondolata alakjában. Ugyanis arra a gondolatra jött, 
hogy eme ősállatot nem szabad kímélettel vezetni. Ezt 
csépelni kell, mint a bivalyt. A gondolatot tett követte! 

Az első alkalmas lejtőt felhasználva, elsővel belelé-
pett a vollgázba. Jó félpercnyi túráztatás után, durr, be 
a másodikat. Űjból túráztatás a repedésig és már harma-
dikban volt. Ugyanígy a negyedikkel. Brávó! Mentünk, 
akár egy megvadult bölény. Félelmetes látványt nyújt-
hattunk, mert a parasztszekerek messziről kitértek és 
jól láttam, amikor néhány paraszt keresztet vetett. A 
motor sivított, ontotta a gőzt és pörgött, ak^r egy Bu-
gatti, ezen a soha nem ismert fordulatszámon. Előre, 
előre! 

Általános pánikot keltve besüvöltöttünk Veszprémbe. 
Kiszállásról, vonatról természetesen mindenki megfeled-
kezett. Vizet és olajat vettünk fel. A start egy kicsit 
nehezen ment, de sikerült újból felpofozni a fordulat-
számot. Alig hogy elindultunk, nagy szirénabúgással jöt-
tek a tűzoltók. Azt hitték, hogy tűz van, pedig alig 
füstöltünk egy kicsit. 

Fél 4 óra van. El kell érnünk a fél 6-os tihanyi 
kompot minden áron. X barátom úgy hajtoll, mint egy 
megvadult oroszlán. Káromkodva csépelte be az egyik 
sebességet a másik után. Háromnegyed 5-kor a tihanyi 
Sportszállóban söröztünk. 

Utána neki a tihanyi meredeknek. Igen ám, de az 
eddigi hajszát, úgy látszik, nagyon a szívére vehette az 
öregúr, mert nem akart elindulni. Ilyet még nem láttam. 
Egy ötliteres motorban annyi erő ne legyen, hogy sík 
talajon elinduljon! Meg kellett tólni és felugrálni rá, 
azzal neki a meredeknek. Hiú ábrándozás! Mintha csak 
egy falnak szaladtunk volna. Minden kísérlet kudarcot 
vallott. Haj ez így megy még öt percig, úgy már nem ér-
jük el a kompot. Még egy utolsó próba. Rückwertzet neki 
és mindenki tói. (Csak három henger rotyogott a dekli 
alatt.) Nem lehet most javítással tölteni az időt! Izgal-
mas pillanatok. „így forgasd, több gázt! Csak még egy 
kicsit! Mindjárt fent leszünk!" Az izmok pattanásig 
feszültek. Mindenki elkeseredve, hang nélkül tóit. Egész 
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tömeg nézte kínlódásunkat. De sikerült. Elértük a mere-
dek tetejét és onnan lefelé már csak két hengerrel 
gurultunk. A komp már majdnem elindult, kétségbeesve 
integettünk. jMég egy utolsó nekifohászkodás és a kom-
pon lévő autósok és a parton állók üdvrivalgása között 
a kompra rugtattunk. 

Egy nagy sóhaj, egy nagy megkönnyebbülés. De 
nincs pihenés. Hamar megnézni a gyertyákat, míg át-
érünk. De nin i ! Egyiknek sincs semmi baja. Azért csak 
cseréljük ki őket. A kompon mindenki az öreg csata-
lovat csodálta. Egyesek nem tudták elképzelni, hogy 
miért értünk csak most a komphoz, amikor egy félórával 
ezelőtt láttak indulni a Sportszállótól. Mindent a nagy-
szerű kilátásra fogtunk. Egy tihanyi bérautós fogadko-
zott, hogy ő majd behúz bennünket Lellére. De arról 
úgy látszik megfeledkezett a jámbor, hogy már neki 
sincs egy csapágya sem, annyira kotyogott a motorja. 

A komp partot ért és. mi szánalmas lassúsággal ki-
csörgedeztünk belőle. Paripánkat piegint megszállta az 
ördög. Nem akart menni még elsővel sem. Először az 
autók hagytak faképnél, utána pimasz integetés közben 
a parasztszekerek, végül a gyalogosok is leelőztek. Ez 
már sok volt egy érző keblű autósnak. Lójás kiugrott 
a sárhányóra és „fűtött", ,X barátunk taposta a pedált. 
Fogcsikorgatás, fohászkodás, káromkodás és . . . újbói 
repeszteni kezdtünk. 

Néhány epés megjegyzés a leelőzött gyalogosoknak, 
egy-két gúnyos kacaj a parasztszekerek felé és mái 
Földváron voltunk. Ütközben egy-két megállás ejtett 
kétségbe bennünket. A leggyönyörűbb harmincas tempó-
ban Miska kiejti a kabátját a kocsiból. Természetesen 
megálltunk. Alig hogy belejövünk ismét, a földvári ka-
nyarban, a hirtelen kurfnitól Lójás lerepül a lépcsőről, 
magával rántva egy pármázsás koffert, amibe mint 
utolsó szalmaszálba belekapaszkodott. Szerencsére semmi 
baj. Új start, új dühöngés, új repesztés. 

Előttünk a földvári meredek, amely a tihanyi me-
redekkel bátran felveszi a versenyt. Ha itt felkapaszko-
dunk, nyitva az út Lelléig. Isten velünk! 

De X barátunk megint csodákat művelt. Felértünk. 
Innen kezdve utunk, a lemenő nap bíboros sugaraitól 

körülragyogva, gyönyörű volt. Cseresznyénk utolsó ma-
radványait fogyasztva, találgattuk, hogy most melyik 
henger nem dolgozik. Nagyon édekes volt, mert soha 
nem jöttünk rá. A motor ugyanúgy lövöldözött, mint 
Székesfehérvár előtt, de ment. Legalább is úgy látszott, 
hacsak a környező fákat és tájakat nem húzta hátra 
valaki. Elhagytuk Szárszót, Szemest és veszedelmesen 
közeledtünk Lelle felé. Az időt már 8 óra felé járt. Már 
feltűnt Miskáék villája is az országút mentén. Kifáradva, 
egy tizenkétórás autóút után, úgy tekintettünk a villára, 
mint valami éltető forrásra. A villa közeledett, közeledett, 
de egyszerre csak — megállt. Azaz mi álltunk meg. 

Minek folytassam? A villától száz méterre bedöglött 
az egész vacak. Félórai kurblizás és szétszerelés után 
egy autó vontatta be Boglárra, ahol megállapították, 
hogy mágnesdefektje volt. Mi pedig idegdefekttel ván-
szorogtunk Miskáékhoz. 

Ennyit a balatoni tortúráról! 120 liter benzin, 6 kiló 
olaj, 190 kilométer 12 óra alatt. Úgy-e elég lett volna 
csak ezlj leírnom. 

Most pedig innen a szanatóriumból kérdezem Miska 
papáját : 

Milyen új kocsit is fog vásárolni? 

Érdekességek 
az 1929- évi „Angol T. T-"-ről 

összeállította: Wéber Oszkár. 
Az angol TT „Classification general"-ja: 

Dodson (Sunbeam; 

Bennett (Sunoeam) 

lyrell-bmitii (.rtuage) 

Hunt (Norton) 

Nott (Buűge; 

Hicks (Velocette) 

Handley (AJS) 

Hicks (Velocette) 

liennett (Velocette) 

Simcock (Sunbeam) 

Johnston (Cotton) 

uodson (Sunbeam) 

Simister (Velocette) 

E. TwemiLow (DOT) 

iialli (Velocette) 

Jackson (Montgomery) 

Bacon (Sunbeam) 

Crabtree (Velocette) 

Crabtree (Velocette) 

Hatch (Scott) 

Burrows (DOT) 

K. Twemlow (DOT) 

oiiaw ( Velocette) 

Braidwooa (v <ju>cette) 

Simcock (Sunbeam) 

jacüson (Mongomery) 

ciaotree (Excels-ior) 

Thomas (Velocette) 

Emery (Sunbeam) 

Spann (AJS) 

j.y. iweomlow (DOT) 

Barrow (Levis) 

Longman (OK) 

oarkis (OK) 

Johnston (Cotton) 

Duncan (Ra;eigh) 

Jackson (Montgomery) 

E. Twemlow (DOT) 

W'halley (Cotton) 

Shaw (OK) 

Lester SGS) 

Taylor (OK) 

Biackburn (Excelsior) 

Braidwood (DOT) 

Az idei TT legkiemelkedőbb eseménye a 350-es mo-

torok hatalmas gyorsaságnövekedése, mely ugyan a Velo-

cette-világrekordok után várható volt. Dodson fantasztikus 

időeredményétől eltekintve, 4—5 perc van az 500-as és 

350-es motorok között — 420 km.-es távon! 
* 

Hicks, a Brookland-star és Crabtree versenyrutinját 

mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ugyanazzal a gép-

pel az 500-ban és 350-ben indulva, a két eredmény közti 

differencia csak IV2 peroet tett ki. 
• 

Hicks átlaga 112.157 km.; ő maga nős, két leánya van. 

Crabtree 42 éves. 
* 

Konstrukciós újítás nem igen akadt az idén, hacsak 

a majdinem minden gépnél fellelhető láb-sebességváltást és 

1 M O T O B O R G O hengeres ohv 
motorkerékpár 

kitűnő állapotban 1200 P, 1 jó állapotban levő 
S C O T T vízhűtéses motorkerékpár I O O O P-ért eladó, 

Érdeklődni: Dedics javítóműhely. VIII., Thék 
Endre-utca 15. 

üO'O 3:39:59 

öO<J 3:44:47 

0:4o :o7 

000 3:4ó:o4 

ÖUO 3:4/ :U4 

-350 3:47:23 

350 3:48:45 

350 (500-ban) 3:48:51 

350 3:49 :4ü 

500 3:50:02 

500 3:53:55 

350 3:54:5/ 

350 3:56:20 

500 3:56:51 

350 3:57:06 

500 3:59:19 

500 3:59:26 

350 4:00:22 

350 (500-ban) 4:01:58 

500 4:02:27 

350 4:03:23 

350 4:04:30 

350 4:üo :lö 

350 4:05:21 

350 4:06:45 

350 4:07:59 

250 4:08:10 

350 (500-ban) 4:08:31 

350 4:08:55 

350 4:10:30 

250 4:13:25 

350 4:15:26 

250 4:16:33 

250 4:17:20 

250 4:18:37 

500 4:19:18 

250 4:25:56 

250 4:28:37 

250 4:29:11 

250 4:29:41 

250 4:30:00 

250 4:33:20 

250 4:39:10 

250 4:43:45 
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fekvőhengeres DOT beépítésű Jap-motort nem Lehet annak 

nevezni. 

A TT tragikus hőse ismét Pietro Ghersi volt, ki öt 

körön — az angol TT látkör —• vezetett már 3 perccel 

s ekkor érte a „motor-trouble". Hogy mit jelent az angol 

TT-n 3 perccel vezetni, azt csak az tudja értékelni, ki 

figyelmesen áttanulmányozza az időtabella másodperces 

különbségeit. * 

Dodson átlaga 115.928 km., Tegyorsabb köre, mely új 

rekordkör, 118.341 km. Mért sebessége az ú. n. hegyi sza-

xaszon 168.945 km. Dodson az idén másodszor nyeri az 

500-at egymásutánban. 
i * 

A juniorba nevezett 8 Velocette közül 7 végigfutotta 

a versenyt, Willis bukás miatt feladta. 

Start Finis Feladta 

500 kcm. 49 15 34 

350 kcm. 43 16 27 

250 kcm. 34 13 21 

1929-ben összesen 126 44 82 

1928-ban összesen 124 52 72 

A száraz számok szerint: a megbízhatóság csökken, 

a gyorsaság "növekedik. 
* 

A junior TT átflagának növekedése: 

Év Km. Év Km. Év Km. Év Km. 

1907 61.492 1913 70.393 1922 87.092 1926 107.327 

1908 65.148 1914 73.338 1923 89.669 1927 108.108 

1911 66.963 1920 66.290 1924 89.830 1928 110.457 

1912 63.796 1921 85.844 1925 104.614 1929 112.157 

Meddig tart' a fejlődés ? 

* 

Crabtree volt az egyetlen, ki mindhárom TT-t véeig-
fntotlta. sőt a 250-es első, a 350-es hetedik és az 500-as 

tizenkettedik helyével három TT replicát vitt haza. (Stan-

dardon belül! időért.) 

Akik két TT-t végigfutottak: 

Dodson 

Bennett 

Hicks 

•Tohnston 

E. Twemlow 

Shaw 

Simcock 

Jackson 

Braidwood 

250-ben 

5 

7 

9 

13 

350-ben 

4 

3 

1 

10 

12 

13 

11 

500-ban 
1 
o 

6 
8 
9 

A kategória alatti számok az elért helyezést mutatják. 
* 

Abból a tényből kiindulva, hogy a három TT helye-

zettjei között azonos nevek találhatók, megállapítható, 

hogy Angliában sem terem a motoros versenyző minden 

bokorban. 

A „ma" legjolbb tíz TT-menőt az alantiakban lehetne 

talán megnevezni: Bennett, Dodson, Simpson, Handley, 

Hicks, Johnston, Crabtree, Tyrell-Smith, a tavalyi amatőr-

győztes Hunt és a legpechesebb Pietro Ghersi. Sorrendet 

megállapítani természetesen lehetetlen, 

Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüsttárgyak legszebb 

kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch Manó arany-ezüstműves 
Budapest. IV., Városház-utca 16. — Saiát műhely 

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

M o t o r k e r é k p á r é s a u t o m o b i l 

hengerek csiszolása 
speciális gépen , ve rsenyen f e l ü l á l l ó árakon 

P r e c i z i ó s motorkerékpár jav í tások! 
Alkatrészek készítése 

Speciális kétütemű-motormühely 

L Ő R I N C Z BÉLA , VIII. , C O N T I - U T C A 28 
Telefon : József 410-17 

Porköpeny . - P 19'80 
Haube . . . . . P 4-20 
Szemüveg . . P 80 
Motor-ruházat, cipő 

a l eg j obban és a l e go l c s óbban : 

HAAS SPORTHÁZ 
VI., ANDRÁSSY-ÚT 13. SZÁM 

T E V E S 
dugattyúgyűrűk olajlehúzógyű-
rűk, zsírzócsapszegek minden 
kivitelben. Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munká l t és nyersszelepek, zsirzóprések. Nagy raktár ! 
„Kérjen árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképvise lő : 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-körűt 27. Tel. 295-39 
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Mi a ba j? 
Miért nem működik a motor? (2 ütem) 

Ha a motor nem indul meg. 

I. Jó kompresszió, a porlasztóban van benzin, szabá-

lyos gyujtószikra. Túlhideg levegő (levegőszabályozót el-

zárni). A forgattyúház (carter) tele van olajjal. (Kipuf-

fogó állandóan füstöl). Víz a benzinben. Levegőfelesleg. 

Nem jól tömítő porlasztó-flasni vagy átömlőcsatorna. 

A gázbowden helytelenül vagy egyáltalában nem működik. 

Túlsók az előgyújtás. Elpiszkolódott kipuffogócső. Erősen 

elkormozódott henger. Eldugult benzinszűrő vagy fúvóka 

(düzni). Helytelen öbű fúvóka (düzni). Megszorult por-

lasztószabályozó hüvelyek. Megsérült vagy hibásan fel-

szerelt porlasztó. Rosszul beállított benzinnívó. Emel-

kedésnél elégtelen benzinutánfolyás. Lyukas úszó. 

I I . Jó kompresszió, a porlasztóban van benzin, a 

gyertya időnkint, vagy egyáltalában nem gyújt. Elkor-

mozódott vagy megsérült gyertya. Érintkező vagy egy-

mástól túlmessze fekvő pólusok. Hibás kontaktus vagv 

megszakadt kábel. Szigeteletlen drót általi rövidzárlat. 

Elállítódott vagy elpiszkolódott megszakító kontaktusok. 

Rossz testzárlat. Megsérült vagy elkopott szénkefék. Át" 

ütött kondenzátor. Víz a mágnesben. Szigetelési hiba a 

mágnesben. 

I I I . Jó kompresszió és szabályos szikra. A porlasztó-

ban nincsen benzin. A benzincsap el van zárva vagy üres 

a tartály. Eldugult szelelőlyuk a tangfedő csavaron. Eldu-

gult csövek vagy eldugult úszótű. 

IV. Tómítetlenségekből eredő kompresszióhiány. 

Nyitott vagy megszorult dekompresszor. Helytelenül tö-

mítő gyertya. Elfordult vagy beragadt dugattyúgyűrűk. 

Tömítetlen átömlés. 

V. Megsérült motoralkatrészektől eredő kompresszió-

hiány. Eltörött hajtórúd. Megsérült dugattyú vagy du-

gatttyúgyűrű. 

Ha a motor kihagy és néhány fordulat után leáll. 

Forgattyúház tele van olajjal, (kipuffogó füstöl). 
Rossz porlasztás, a motor kihagy. Helytelen gyujtásbe-
állítás. A motor olajhiány miatt besül. 

Ha a motor kopog vagy zörög. 

Túlsók előgyújtás. Túlnagy áttétel. Túlmelegedés. 

Öngyulladás (rossz gyertya, túlfinom pólusok). Túlcse-

kély benzinutánfolyás. Túlnagy játék a csapágyakban 

vagy a vezetékekben. 

Ha a motor kihagy. 

I. A gyujtóbzikrh szabályszerű. Túlsók vagy túlke-

vés benzin. Víz a benzinben. Poros porlasztószita. Túlsók 

levegő, helytelen porlasztás. Túlsók olaj. Helytelen gyuj-

tásbeállítás vagy gyenge szikra. 

I I . Helytelen gyujtószikm. Megsérült vagy elkormo-
zódott gyertya. Megsérült kábel. Hibás áramvezetés, 
rossz kontaktusok. Hibás megszakító-beállítás. Megsérült 
vagy megkopott platin-kontaktusok. Rövidzárlat. 

Ha a motor ritkásan robbanva és négyiiteműhöz hason-

lóan jár . 

Helytelen előgyújtás. Túlsók olaj. Helytelen por-

lasztás. 

fia a motor túlmelegedik. 

Elégtelen olajozás. Rossz porlasztás (fúvókát cse-

rélni). Helytelen előgyújtás. Túlmagas fordulatszám 

(túlkicsi áttétel, csúszik a kupplung, csúszik a szíj). 

Erős elkormozódás. 

Ha a motor nem húz vagy nem elég gyors. 

Állandóan. Túlnagy vagy túlkicsi áttétel. Rossz 
erőátvitel ('kupplung vagy szíj csúszik)'. Tömítetlen szívó-
vezeték. Tömítetlen átömlőcsatorna. Gázbowdenek nem 
működnek. Megszorult porlasztóFüvelyek. Túlkicsi vagy 
részben eldugult fúvóka (düzni). Helytelen előgyújtás. 
Megrepedt henger. 

Csak emelkedéseken. 

Túlsók előgyújtási Túlsók levegő. Túlnagy áttétel. 

Rosszul beállított benzinnívó. 

A motor hirtelen leáll. 

Megsérült vagy elkormozódott gyertya. Elzárt ben-
zinvezeték. Túlmelegedés. Besülés. 
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Túra az osztrák Alpokban 
Magyaróvár, 1929 május 18. 

Borult, esőre hajló időben, szinte orkánszerű szélben 
indulunk a magyaróvári Központi kávéház elől. Kendeffy 
Ádám gróf 500 kcm s. v. Kaleigh-gépén veszi át a 
vezetést, én a kis 350 kcm s. v. Méraymon követem. 

A városból a hegyeshalmi országútra térve, pár perc 
után már a magyar vámnál állunk meg. Útleveleinket le-
bélyegeztetve, késedelem nélkül startolunk tovább, mert 
még nagy út előtt állunk; első napi túránk végcélja 
Mária-Zell. Az osztrák határt átlépve, rögtön kóstolót 
kapunk az ausztriai utakból. Szinte a Balkánon képzeli 
magát az ember, oly leírhatatlan rossz úton megyünk. 
Efölötti keservünket csak azok a jó osztrák cigaretták 
tudják némikép enyhíteni, melyekkel tárcáinkat rögtön 
osztrák területre való lépésünk után megtömtük. 

Parndorfnál — pár év előtt még Pándorfalu volt — 
lekanyarodunk a bécsi útról s egyben búcsút mondunk 
a rossz útnak is. Most már fokozott sebességgel hala-
dunk tovább Eisenstadt felé. Egy kisebb emelkedést 
megmászva, megpillantjuk az alattunk elterülő Fertő-
tavat. A kilátásban gyönyörködünk, de nem sok pihenőt 
adunk gépeinknek; indulunk tovább. Az utak itt sem 
jók. Az itt rendszeres autóbuszforgalom megrongálja 
őket s amint látszik, alaposabb javításban már rég nem 
volt részük. Motorcikli azonban nemigen sok járhat 
erre, mert a lovak igen féltek gépeinktől s egy ízben csak 
lélekjelenlétünknek s az isteni gondviselésnek köszönhet-
tük, hogy nem volt komolyabb karambolunk. 

Eisenstadtot elérve, az Eszterházy-kastély remek 
szépségében gyönyörködünk. Persze fotogépeinket is 
működésbe hozzuk, s a szép kastélyt minden oldaláról 
levesszük. Eisenstadtot elhagyva, Ebenfurton keresztül 
valamivel járhatóbb, sőt helyenként elsőrendű utakon 
délre Wiener-Neustadtba érünk. Ebédidő lévén, megebé-
delünk s már indulunk is tovább. Csodás, 15 km hosszú, 
nyílegyenes úton robogunk teljes sebességgel Neunkirchen 
felé. Messziről már a semmeringi hegyek, a Rax-Alpe 
hófödte csúcsai látszanak. A vidék mindig szebb és szebb 
lesz és én, mint alföldi ember, alig tudok szemlélésével 
betelni. 

Neunkirchen. Gloggnitz után már a hegyek között 
járunk, Schottwienben benzint és olajat veszek, miköz-
ben a város fölött lévő vár romjait fotografálom le. 
Innen már az út gyönyörű szerpentinekben kanyarog 
a Semmeringhez fel. Gépeink kitűnően abszolválták ezt a 
nehéz útszakaszt; kapcsolás nélkül, gyönvörűen dolgozva 
vittek fel a Panhanshoz. Külön meg kell e helyen még 
kis Méravmról emlékeznem. 70 kilómmal és 15 kg pogy-
gyásszal terhelve, bámulatosat produkált ez a gép. 

A Panhansban megpihenünk; uzsonnázunk, iazz-
bandet ballíratva. Szinte csak kettőnknek muzsikál a 
banda, olv kihalt az egész Hotel. Fél ti-kor startolunk 
tovább. Mürzzuschlagot elhagyva, a Mürz csodaszép völ-
gvében, magas hegyek, fenyőerdők és hólente bércek kö-
zött kanyarog utunk, melvet, sajnos, az előző éjiel e-sett 
eső nagyon feláztatott, úgy hogy helyenként csak nagy-
nehezen tudjuk ide-oda csúszó gépeinket egyensúlyban 
tartani. 

Mürzsteget, Doheint magunk mögött hagyva, utunk 
legmagasabb emelkedését, a Nieder-Alpent kell megmász-
nunk. Az út oly meredeken visz szerpentinek nélkül, nyíl-
egyenesen fel, hogy gépeink csak első sebességgel tudnak 
fölhaladni. Vagy félórai ilyen kapaszkodás után 1200 m 
magasságban pihenünk; élvezzük a szép kilátást. Majd 
az itt mésr helyenként térdig érő hóban rendezünk hó-
golyócsatát. A borult idő miatt, sajnos, nem tudjuk ezt 
a felejthetetlen szépségű helyet fényképezőgépeinkkel 
megörökíteni, s így motorainkat be sem gyújtva, roha-
nunk, állandóan erősen fékezve, a több mint 5 km hosszú 

meredek lejtőn lefelé, egészen Aschbachig. Itt a moto-
rokat megint működésbe hozva, sietnünk kell, ha még 
a sötétség beállta előtt akarunk Mária-Zellbe érkezni. 
Azonban, úgy látszik, még a motorsportnál is ér-
vényesül az a régi közmondás, hogy: lassan járj , tovább 
érsz. Ugyanis a felázott úton gépem erősen kifarol és 
nekivágódik egy, az út szélét jelző oszlopnak. Szerencsém 
van. A sárhányó minimális elgörbülésén kívül baj nélkül 
folytatjuk az utat s Gusswerket magunk mögött hagyva, 
első napi túránk végcélja, Mária-Zell válik láthatóvá. 
Este fél 8 órakor fáradtan és nyakig sárosan állunk meg 
a Hotel Laufenstein előtt. 

Átöltözve, megtekintjük a város nevezetességeit, 
majd a Hotel éttermében megvacsorázva, átmegyünk a 
bárba, hol jazzband mellett szórakozik a pünkösdi ünne-
pek alkalmából ide kirándult nagyszámú közönség. 

Másnap reggel 6 órakor verőfényes napsütésre ébre-
dünk. Szobánk ablakain át szemléljük a város csodás fek-
vését és a Hochschwab komor, hófedte ormait. Reggeli 
után azonnal indulunk. Megtekintjük a Zell közelében 
fekvő Erlauf-tavat, majd szerpentineken 1000 m. fölé 
emelkedünk, hogy a hegy túlsó oldalán motort kikap-
csolva, csússzunk lefelé. Ahogy Zelltől távolodunk, az 
emelkedések mindig alacsonyabbak lesznek, a szép he-
gyek elmaradoznak s 11 óra felé Scheibbsen áthaladva 
már csak dombos vidéken járunk. 

Az utak itt általában elég jók, csak a nagy esőzések 
folytán igen fel vannak ázva, úgy hogy Scheibbset el-
hagyva, bokáig érő sárban csak 15—20 kilométeres 
sebességgel tudunk előrejutni. De kínlódásunknak nem-
sokára vége szakad. A Linz—wieni országútra térve, 
gyorsan haladunk a príma úton Melk felé. Melkben ben-
zin- és olajkészleteinket frissítjük fel, közben a szép 
fekvésű apátságot nézzük meg. Majd a Dunától elkanya-
rodva, St.-Pölten felé vesszük utunkat. Itt megebéde-
lünk, majd friss erővel indulunk Wien felé. Az út — 

Ha On ZENITH karburátor 
felett rendelkezik, 
úgy bizonyára tudja, 
mily teljesítményre képes motorja 

Ha nincs ZENITH-je, 
úgy tegyen kísérletet vele. 

Több mint .11 millió ZENITH-karburátor van forgalom-
ban s e Kocsik tényleg húznak is. 

Vezérképviselet: 

Szi lárd Béla, Budapest, 
VI., Nagymezö-utca 15. 
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dacára annak, hogy aznap reggel ezen a vidéken óriási 
esőzések voltak — nagyon jó. 

Pünkösdvasárnapja lévén, rengeteg Wienből jövő, 
kirándulókkal telt autóval és még több motorciklivel ta-
lálkozunk. Ausztriában a motorsport, úgy látszik, job-
ban el van terjedve, mint nálunk, úgyannyira, hogy még 
hivatalnokemberek is, hacsak tehetik, motorciklit vesz-
nek, hogy azon családjukkal kirándulva, az ünnepeket 
Wientől távol a szép hegyekben tölthessék. Természetesen 
a. Puch-gépek dominálnak itten, hiszen Ausztriában 
nem igen tud árban más gép velük konkurrálni. De szám-
talan Ariel. AJS, Harley-Davidson és más ismertebb 
márkát is látni. Az autók közül a Steyr és Austro-
Daimler van a legnagyobb számban képviselve. 

Délután 4 órakor érkezünk felismerhetetlenségig sá-
rosan Wienbe. Egy hotelben megmosakszunk és a Sacher-
nál uzsonnázunk, miközben a nagyszámú közönség tánc-
szenvedélyének hódol. Hat órakor hagyjuk el a volt 
osztrák császárvároft s Bruckon áthaladva, életem leg-
rosszabb útján döcögünk. Csodálatos, hogy egy ilyen fő-
útvonalat az osztrák hatóságok így elromlani hagynak, 
Megvan azonban a remény, hogy ez a rossz szakasz is 
pár hónapon belül javításra kerül; mert mindenütt kő-
nrizmákat láthat az ember az út mentén. Éopen ideje is 
lenne. A határt átlépve, lámpával folytatiuk utunkat, 
hogy pár perc múlva megérkezzünk kiindulási helyünkre, 
Magyaróvárra. 

Kétnapi túránk leírását befejezve, annak a remé-
nyemnek adok kifejezést, hogy példánkat követve, sok 
magyar motoros ember fog e vidék mesébe illő szépsé-
geivel megismerkedni. Az általam vázolt útviszonyok, 
remélem, senkit sem fognak szándékának mecmásítására 
bírni, mert a helyenkénti rossz utakon kiállt fájdal-
makért a természet fenséges szépsége bőségesen fogja 
kárpótolni őket. Biztatásul végül megemlítem, hogy az 

egész 530 km-es úton egyetlen motor-, de még csak 
gumidefektünk sem volt. Szabadjon végül az Ausztriába 
induló motoros túrázókat arra figyelmeztetnem, hogy 
ne sajnálják azt a kis fáradságot és költséget, szereltes-
senek gépük első sárhányója fölé egy ideiglenes rend-
számot, mert Ausztriában ennek hiányában a rendőrség 
részéről igen sok kellemetlenségben lesz részük. Egy kis 
fáradsággal ezt is ki lehet kerülni és így túrájuk harmó-
niájába semmiféle zavaró momentum sem vegyül. 

Óriási részvétel és nagy siker jellemezték a wieni „Aka-
demischer Motorrad Club" 24 órás motorkerékpár távverse-
nyét. A versenyzőknek 24 óra állott rendelkezésre, hogy 
Bécsből kiindulva, a St.-Pölten—Linz—Salzburg—München— 
Augsburg—Stuttgart felé vezető útból oda és vissza mennél 
nagyobb darabot befussanak. A lényeg abban állott, hogy a 
24 óra végén a célban kellett lenni. A verseny tehát egy le-
záratlan pályán rendezett országúti sebességi verseny bélye-
gét viseli magán, amely azonban, talán részben a rendezett 
országúti forgalom, részben a kitűnő vezetők folytán, már 
harmadik éve folyik le súlyos baleset nélkül. A verseny kate-
góriánként a következő eredménnyel zárult (A város neve 
p legtávolabbi elért helyet, a mögötte álló szám a km-távot 
ielenti.) : 250 kcm-ig: 1. Weisskirchner (Puch> és Bachinger 
íMatchlessL Stuttgart, 1044.8 km. 350 kcm-ig: 1. Brantl 
(Rey-Acme), Stuttgart. 1044.8 km. 500 kcm-ig: 1. Böhler 
(BMW), Karlsruhe, 1210.8 km. 2. holtversenyben: Seelos 
(D-Rad). Prybilsky (D-Rad), Polster (D-Rad). Mühlacker 
1120.8 km. 3. holtversenyben: Kohler (NSU), Ludwig 
(Delta-Gnom), Ludwigsburg 1075 km. 750 kcm-ig: 1. Brnn-
ner (Super-X), Sollingen. 1186.8 km. 2. Quidenus (Scott), 
Stuttgart, 1044.8 km. 1000 kcm-ig: 1. Steinfellner (BMW) 
Krautheim, 1265.4 km. Oldalkocsis motorkerékpárok: 600 
krrr-ig: 1. holtversenvben: Priemer-Klinseis (NSU) és 
HfMier (Sunbeam). Ursnrumr. 874.8 k™ Kökényessy 

Th«ter-Lea). Dornstadt. «74 8 km. Oldalkocsis motnr-
k-réknárok 1000 kcm-ifr: 1. Roller (AJSV Mi^lacker, 1120.8 
km. 2. Bendak (Clevland), Stuttgart, 1041.8 km. 
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Magyar eszperantista 
Motorosok propagandaútja Olaszországban 

A Magyar Nemzeti Szövetség eszperantó csoportjá-

nak kilenc tagja dr. Lukács Gyula szellemi vezetésével 

autón és motorkerékpáron Olaszországba propagandakör-

útra indult, ahol a nagyobb városokban Magyarországról 

ismertető előadásokat tartottak. Az úton résztvettek: Rá-

zsonyi Papp Gedeon és neje új Ford-kocsijukon s utasként 

vitték a csoportvezetőt és Puskás Istvánt, továbbá Pálin-

kás Mihály (OK-Supreme), Székely Zoltán (Triumph), 

Pálinkás Pál (Zenith) és szocius utasa, Kler Joki. 

Indulás június 15-én d. u. 4 órakor a Műegyetem 

előL. A hivatalos búcsúztatás után egyéni búcsúk, csókok, 

kézszorítások s aztán nekivágunk a fehérvári útnak és 

még világos van, midőn a veszprémi fogadtatásra megér-

kezünk. Másnap hajnalban óriási zápor, de 6 óra felé 

annyira csendesedik, hogy indulhatunk tovább. A felázott 

csúszós talajon meglehetős nehezen mozgok, tekintve a 

szocius utasomra., akin a nehéz hátizsák még magasabbra 

helyezi a súlypontot. Tapolcánál kiérünk az esős zónából. 

Most egy megerőltető hajsza következik, hogy behozzuk 

az esőokozta késést. Szentgotthárdnál átlépjük a magyar 

határt s mire az összes gépeket átvisszük a két vámkeze-

lésen, ismét sok időt veszítünk s hogy pontosan érkezhes-

sünk Grácba, vészes száguldásba kezdünk, pedig kár, mert 

a Grác előtti hegyekben gyönyörű részletek vannak. Va-

sárnap lévén, rengeteg motoros kirándulóval találkozunk 

s mondanom sem kell, hogy 95%-ban Puchokkal. A kes-

keny utakon elég sok Veszélyt rejtegetnek a széles Gráf-

autóbuszok. 

A figyelmes gráciák rendőrt küldenek elénk egy 

BMW-veli, aki bevezet bennünket az Operaház elé, ahol az 

ottani eszperantó egyesület hivatalosan fogad bennünket. 

A 231 kilométert baj nélkül abszolválva, szállodánkban át-

öltözünk s -utána az eszperantisták megmutatják a várost. 

Este mi előadást tartunk Magyarországról s meghívjuk 

a gráciakat Budapestre. 

17-én hajnalban start. Meseszép vidéken, a Muhr-folyó 

völgyén megyünk át. A motorozás itt nagyon kellemes, 

mert nyáron is hűvös van, s az út, noha keskeny, de jó. 

Meg kell másznunk néhány 'erős kapaszkodót, de mintha 

valami jótékony kéz megbabonázta volna a motoromat, 

Zenithem oly pompásan húz, hogyha a fáradságokat hő-

siesen viselő utasom nem hívná fel a figyelmemet a szebb-

nél szebb tájakra, azt hinném, egyedül ülök a gépen! 

Kitűnően karbantartott úton megyünk a gyönyörű 

Wörthi-tó mellett, de Klagenfurt után jelentkezik az első 

intermezzo. Székely Zolit egy megvadult gebe az árokba 

rúgja, szerencsére komolyabb baj nincs, egy kis ijedtség 

után folytatjuk az utat átesve az osztrák—olasz vámke-

zelésen, Tarvisióban éjjelezünk. 330 km. fárasztó, de 

szép túra után — az első sajtos makaróni. 

Udinéig a Tagliamentó-völgyén csodás vidék, de az 

út szóló motorosnak rémes. Nincs 100 'méternél hosszabb 

egyenes és az út teljes szélességben fel van szórva folyami 

kaviccsal, ami ugyan a guminak nem árt, de én a halálra 

rémült utasommal olyan rémesen voblizok a kanyarokban, 

hogy az utánam jövőknek égnek áll a haja. Udinében a 

szokásos előadás. Másnap Veronáig már síkságon me-

gyünk hosszú és nagyon széles egyenesekben, de itt már 

tapasztalom, hogy azok a híres jó olasz utak csak az 

autókra vonatkoznak, mert az úí már ágy ki van kopva, 

hogy olyan, mint egy óriási redőny, amit az autó rúgózása 

felvesz ugyan, de a motorost kábultra zötyögteti. (A ve-

ronaiaknak nagyon tetszik a velünk vitt magyartárgyú 

film és gramofonlemezek s ők is megmutatják városuk 

nevezetességeit. 

Eddig minden rendben ment, defekt nélkül tettük 

meg a jókora utat. Milánó előtt azonban már utolér ben-

nünket a nemezis, mert mi motorosok hátra maradunk, 

hogy az autó előre siessen Milánóba, mert ott a Magyar 

Egyesület is fogad s pontosnak kell lenni! Milánó előtc 

40 kilométerrel a mi autónk előzni akart egy olasz kocsit, 

az midőn észre veszi, erősen kitér balra s nekiszorítja a 

90-es tempóban száguldó kocsit egy útmenti kőnek, melyet 

a Ford játszi könnyedséggel kitép, de a következő pilla-

natban nekiront egy távírópóznának, azt mint egy gyufa-

szálat töri ketté, innen még ügrik egyet és az árok szélén 

egy kőben és a kitört távírópóznában az utolsó pillanat-

ban fennakad. Szerencsés szerencsétlenség! Az öt utas 

közül kettő kiesik, ezek elég súlyosan megsérülnek, a töb-

bieknek semmi bajuk. Kórházbaszállítás után pár napig 

várunk Milánóban, míg megbizonyosodunk róla, hogy 

semmi veszély nem fenyegeti kedves társainkat. Mi addig 

figyeljük a milánói forgalmat, amiről egy külön cikket 

lehetne írni. Ott mindent szabad, el lehet vágtatni a for-

galmi rendőr mellett akár hetvenes tempóban is, előzni 

jobbra-balra, a gyalogjárón motorozni, de ja j annak, ki 

gázol vagy karambolt csinál. 

A motoroskaraván folytatja az utat nyeregben, míg 

a csoportvezető vonatra ül, találkozót adván egymásnak 

Genovában. Milánótól az út szép 'és változatos s külön ér-

dekessége, hogy a széles Pó folyón az országút a vasúti 

híd tetején vezet. Genovában a megrendezett előadás 

alatt az országunk szépségeit ismertető film kísérő zenéjét 

a levitt magyar gramofonJemezek egy óriási hangerős, 

8 lámpásos erősítővel kombinált készüléken adták le s ez a 

szépszámú és előkelő közönség tetszését annyira kivívta, 

hogy egyes számokat az előadás után ismételni kellett. 

Megtakarít: 

időt 
munkát 
pénzt 

Dénes * Friedmann Rt. 
Budapest, VI, Dessewffy-u. 29. l e l . : fl. 289-86,144-71 
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MÉRNÖKÖK és ORVOSOK 
TRIUMPH 
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A U T Ó N J Á R J A T O K ! 

COMPLETT CHASSIS 4.300 P 

VAJK, HAJÓS-UTCA 25. TEL.: L. 971-20 

LUCAS SERVICE 
Keresztesy István oki. gépészmérnök 
Budapest, IX., Ráday-utca 12. Tel.: Aut. 8 6 6 - 7 2 

Minden gyártmányú autó-

és motorkerékpár-világí-

tási berendezés speciális 

javítása. Indító motorok, 

d y n a m ó k és mágnes-

forgórészek tekercselése. 

A k k u m u l á t o r o k t ö l t é s e é s j a v í t á s a ! 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest, 
VIII., Thék Endre-u. 15. Tel.: J. 303-45. Alapítva 1903 

Gyári új 2 üléses 
AMILCAR GRAND SPORT 
BOSCH speciálmágnessel, Scintilla-dinamóval, 
üléshuzattal, rendkívül kedvező fizetési fel-
tételek melleit eladó. Cím a kiadóhivatalban. 
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M 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 : s 

I AUTÓFELSZERELÉS I R.-T. BUDAPEST | 
1 IV , ARANYKÉZ-UTCA 2. TELEFON: AUT. 812-41 p 

Genovából változó útviszonyok mellett folytatjuk az 

utat Mantováig s jellemzéseként annak, hogy az olaszok 

mily vad hajtást rendeznek az országutakon, két teljesen 

összetörött autót is találtunk az útmenti árokban. 

A mantovai banketten oly családias a hangulat, hoyy 

csak a hajnali órákban ér véget, amikor alvásra gondolni 

már alig lehet, mert itt az indulás ideje. Padováig álmos 

hangulatban, de mint mindig, hála szent Kristófnak, most 

is defekt nékül érkezünk s a szent Antal székesegyház 

megtekintése után azonnal lefekszünk, mert ma este az 

itteni motorklub lát vendégül s akkorra fitt kondícióban 

kell lenni. 

Nem sokáig szendereghetünk Morpheus karjaiban, 

mert menni kell s a kedves padovai motorosok bemutatják 

kubhelyiségeiket, ahol gyönyörű serlegeket s egyéb szép 

versenydíjakat látunk, amire a motorosok nagyon büsz-

kék! Méltán! Utána a már szokásos bankett. A motorosok 

szinte megérzik a mi gyengénket, a magyar konyha hiá-

nyát s már amennyire tőlük telhető, kedvünkben járnak, 

mert csirkét főzetnek nekünk. 

Mikor látják a szép budapesti képeket, a motorklub 

elnöke, a joviális lovag Antonio Glória tudomásunkra 

hozza, hogy augusztusban 20 motoros jön tőlük kétheti 

budapesti látogatásra. Hajnalig kitűnő a hangulat s hogy 

magyarul is társaloghassunk, meghívtak a bankettre há-

rom Padovában tanuló magyar diákot is. 

Fáradtan tesszük meg Mestréig az alig 40 kilométe-

res utat s onnan vaporettóval egyenesen a Lidó homok-

jára megyünk aludni. Este végre egy rendes magyar va-

csora a hotel Budapestben. Másnap ismét a szent Márk-

tér és a Lido. Triesztig szörnyű kavicsos út után a Mira-

mare szépsége kárpótol bennünket s másnap már a 

Wörthi-tónál alszunk. 

A gráciák kedvességét újra élvezzük, de onnan hazáig 

megint erősen jövünk s a határnál egy rettenetes 5 

kilométeres szakaszon szinte a hátunkon hozzuk át a 

gépeket. Tapolcán alszunk s mintha osak szent Kristóf 

megunta volna a ránk való őrködést, Martonvásárnál Szé-

kely Zoli és én egyszerre kapjuk meg az első defektet 

egy-egy testvériesen megosztott szög formájában. Pro-

gramm szerint érünk haza, hálásan simogatom meg Ze-

nithem benzintartályát s két hétig a sufniban hagyom 

pihenni, mert a közel 3000 km-es út után a nyeregggel 

való érintkezés folytán oly sajgásom van, hogy ígyelőre 

semmi kedvem motorozni. 

Tanulság az egész túrából: Az olasz-magyar barátság 

nemcsak politikailag létezik, hanem a két nemzet lelkéből 

jövő igaz testvéri ölelkezés; és ahhoz, hogy nagy külföldi 

túrákat megtegyünk, nem kell túlságos nyelvismeret, elég 

ha eszperantóul tudunk, mert az eszperantisták az egész 

világon testvéreknek tekintik egymást és nemcsak a min-

den nagyobb városban található delegátus áll díjtalanul 

rendelkezésre, hanem a kölcsönösségi elv alapján a legtöbb 

testvér szívesen lát vendégül pár napra. 

Nem ártana tehát, ha a motorosok a téli holtszezonban 

tanulnának eszperantóul, mert megtanulni nagyon könnyű 

s jövő tavaszra ismét tervbe vettünk egy nagyobb eszspe-

rantista motortúrát, eseteg több résztvevővel. 

Pálinkás Pál. 
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AUTOPNEU 
MOTORPNEU 
LÉGKAMRÁS GUMMIK B A U O N C O R D 

Vezérképviselet: 

VIASZ TESTVÉREK 
Budapesf,líl., Jókai-utca 3 

T e l e f o n : 117-42 

Amiről sokat beszélnek 
„Amirő l sokat beszélnek" rovatunkban néhány hét 

előtt az Aut isz t—Hungár iáva l kapcsolatban több kisebb 

cikk jelent meg. Miu tán a mai naptól kezdve klubpolit ikai 

hírekkel foglalkozni többet egyáltalában nem kívánunk 

készséggel adunk helyet az alábbi két nyilatkozatnak. 

Ezzel a nyilatkozatleadással remélhetőleg egyszer- és 

mindenkorra lezártuk az oly sok port felvert klub-

belügyeket. 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S . 

Az Automobil- és Motorsport f. évi jú l ius hó 1-i 

számában Aut i sz t—Hungár ia cím alatt megjelent közle-

ményben: Nem igaz, hogy az Autiszt-et a KMAC^bóI való 

távozásom után kezdtem feltűnően látogatni , ellenben igaz, 

hogy az Autisztnak alapítása óta vagyok a tag ja és az 

alakuló közgyűlésen mondott beszédemben tettem hitet az 

Aut iszt mellett, kijelentvén, hogy a klub érdekében dol-

gozni akarok. Nemi- ig<az, hogy társelnöke akartam lenni az 

Autisztnak. ellenben igaz, hogy az Autiszt jelölő bizott-

sága egyhangúlag jelölt társelnökének és én a jelölést 

minden, kapacitálás ellenére sem fogadtam el. Nem igaz, 

hogy az egyesületet lassú kimúláshoz vezettem, ellenben 

igaz, hogy az Autiszt az átalakulás következtében minden 

tekintetben csak erősödött és életképesebb lett, miután az 

Autiszt vezetőségének felkérésére, hogy a munkában foko-

zatosabban vegyek részt és mint meghívott vendég láto-

gassam a választmányt, én az alakuló közgyűlésen tett Ígé-

retemhez képest mentem el mint meghívott vendég a vá-

lasztmány üléseire. Nem igaz, hogy a Hungár i á t ugró-

deszkának használtam fel, ellenben igaz, hogv a Hungár ia 

Automobil Club a magyar automobil izmus komoly mun-

kása. Dr. Szelnár Aladár. 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S . 

Az Automobil- és Motorsport f. évi jú l ius hó 1-i 

számában Aut i sz t—Hungár ia cím alatt megjelent közle-

ményben : Nem igaz, hogy az Autiszt vezetősége nem vi-

selte szívén a tagok érdekeit, ellenben igaz, hogy tagjai-

nak érdekében a tagok közönye dacára a legsúlyosabb 

időkben is minden lehetőt elkövetett. Nem igaz, hogy a 

klub tevékenysége pár vacsorában és egy kis táncolásban 

merült ki, ellenben igaz, hogy a klub rendszeres munkát 

fejtett ki a bel'ügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályok-

ban lefektetett cél érdekében. Nem igaz, hogy dr. Szelnár 

Aladár úr bukása után kezdte látogatni az Autiszt-et, el-

lenben igaz, hogy dr. Szelnár Aladár úr az Autisztnek ala-

pítása óta tagja és az alapítás ota ál landóan látogatja, sőt 

az alapítók az ő útmutatása nyomán csinálták az alakulást 

és az alakuló közgyűlésen dr. Szelnár Aladár úr buzdí tó 

beszédben hitet tett a k lub mellett. Nem igaz, hogy dr. 

Szelnár Aladár úr lassú kimúláshoz vezette az egyesületet, 

ellenben igaz, hogy az Autiszt vezetősége, látván a tagok 

közönyét, egyhangúan felkérte dr. Szelnár Aladár urat , 

hogy az alakuló közgyűlésen tett hi te szerint most már 

vegyen akt ív részt a munkában és miután dr. Szelnár ú r 

a felajánlott választmányi tagságot nem fogadta el, m in t 

meghívott vendég jelent meg a választmány ülésein, a 

választmány egyhangú felkérése folytán. Nem igaz, hogy 

az automohiltisztviselők helyét elfoglalják a KMAC-ból 

kivált sportpárt-tagok, ellenben igaz, hogy a klub ú j veze-

tősége nemhogy megválasztva, de még jelölve sincs, de az 

autótisztviselők kellő részvétele a vezetésben közgyűlési 

határozattal már is megfelelően biztosítva van. Nem igaz, 

hogy dr. Szelnár Aladár úr társelnök akart lenni, ellen-

ben igaz, hogy az Aut iszt dr. Szelnár Aladár urat a jelölő-

bizottság egyhangú határozata folytán társelnöknek je-

lölte, de dr. Szelnár Aladár ú r a jelölést nem fogadta el. 

Nem i&az, hogV a Hungár ia Automobi l Club dr. Szelnár 

Aladár úr ugródeszkája, ellenben igaz, hogy a Hungá r i a 

Automobil Club a magyar automobil izmus komoly mun-

kása. aholi mód adatik arra. hogy a cél érdekében minden 

megfelelő úr dolgozhassék. Nem igaz, ihogy az Aut iszt 

gazdasági alakulat volt, ellenben igaz, hogy a belüarv-

miniszteri leg jóváhagyott alapszabályok értelmében a k lub 

célia a feilődő automobil- és kapcsolatos ipar és keres-

kedelem kebelében elhelyezett tisztviselők társadalmi és 

kol'éifiális érintkezésének felvétele és az automobil izmus 

feilődésének előmozdítása és a klub kebeléből minden né-

ven nevezendő gazdasági kérdés kifejezetten ki volt t i ltva. 

t£ete (tiztos Cement 
DUNLOP 
póutcé&üidüC vegyen f 

ÍVv \ 

Vezérképviselet SCHWEITZER JÓZSEF ES FIA Vezérképviselet 

Telefon: Automata 292-36 Szabadság-tér 18. (Tőzsdepalota) Teleion: Automata 296-46 
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A fentiekben a legutóbb beérkezeti útjelentések nyomán közöljük a magyarországi utak jelenlegi helyzetét. A 

helyzetet a Magyar Touring Club adatai, szerkesztőségünk észleletei és magánjelentisekböl állítottuk össze. 

Szándékunk havonta újabb térképek kiadásával ismertetni utaink állapotát. Kérjük olvasóinkat, közöljék velünk 

észleleteiket, hogy a következő térképet már nnnak módja szerint bövíthessük és javíthassuk. 
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London — motoros szemmel 
Irta: Koszmovszky Tibor. 

London, 1929 július. Minden nagyvárosnak meg van 

a karaktere, egyéni vonása. Mint ahogy a párisi utca ké-

pén tükröződik a franciák udvariassága és kissé felületes 

könnyedsége, a berlinin a németek keménysége és preci-

zitása, úgy a londoni utca magán viseli az angolok pon-

tosságának, rendszeretetének és hidegvérű gyorsaságá-

nak bélyegét. 

Jól esik újra a balratartás. Európában Anglián, 

Svédországon és Ausztrián kívül már mindenütt jobb-

oldalon hajtanak. Hogy melyik a megfelelőbb, azt nem 

lehet eldönteni, hiszen ez nagyrészt a szokás dolga. Min-

denesetre számunkra sokkal értékesebb a londoni for-

galom tanulmányozása, egyedül innen vehetnénk át egy-

két követendő újítást. 

A legszembeötlőbb dolog az idegennek, az a sok hí-

res londoni „Bobby", sajátságos fegyvertelen egyenruhá-

jukkal. Hatalmas szál emberek, úgy kell felnézni a két-

méter magasságban mosolygó, borotvált ábrázatukra. 

Látható fegyvert nem viselnek, de mindegyik művész 

a dzsiu-dzsicuban és egy rejtett zsebükben pihen a 

gumibot. Akik a közlekedést irányítják, alsó karjukon 

hosszú fehér kézelőt viselnek és talán még az átlagos-

nál is kissé magasabbak. Fölényes nyugalmuk és tekinté-

lyük bámulatraméltó. Vakon engedelmeskedik mindenki 

még egy ujjmozdulatuknak is. 

A második szembeötlő dolog az a rengeteg egyforma 

vörös emeletes autóbusz. Határozottan jól hatnak és jól 

mozognak, bár túlkényelmesnek egyik sem mondható. 

Ezek teszik szemre széppé az utcákat. Minden második 

jármű egy „bus". Az autókról jobb nem beszélni. Rette-

netes sok a régi batár. A taxik még mind 15—20 év 

előttről valók. Gőzgépes teherautók, nagy szeneskocsik 

és rohanó motorok között csak itt-ot látni egy-egy csinos 

kocsit. A Westminster természetesen kivétel, ott minden 

második autó Rolls-Royce. Nagyok a kontrasztok, mind 

itt mindenben. A teherszállításra itt is leginkább lovas-

kocsikat használnak, de ezek nem azok a nyikorgó, ro-

zoga forgalmi barrikádok és folyton összeroppanó, tehe-

tetlen ősmonstrumok. mint nálunk, hanem egy- vagy két-

fogatú egész könnyű kocsik, hatalmas pedállal működ-

tethető lábfékekkel. Ezek épp úgy accelerálnak és fékez-

nek, mint a legkönnyebb kisautók és így nem hátráltat-

ják a többiek gyors előrejutását. 

Az autóbusz-soffőrök a vezetés művészei, sehol a 

világon nem tanulnak meg ilyen alaposan hajtani, mint 

ezek. A többiekről, különösen a taxisoffőrökről már nem 

lehet ugyanezt állítani, a párisiak minden szempontból 

jóval felettük állanak. Lehet, hogy az önállóság teszi 

és a kevésbé rendezett, de gyorsaibb forgalom, bár itt 

Londonban sincs kimondott „speedlimit". Igaz, hogy 

baleset okozása esetén ja j annak az autósnak vagy mo-

torosnak, ha ő a hibás. Rohanni mindenki szeret, de kü-

lönösen az autóbuszvezetők. Egy este a Victoria-pálya-

udvarnál lévő végállomáson beültem egy újtípusú bal-

longumis bus-ba. Rajtam kívül még vagy 8-an ültek bent. 

Egyszerre indultunk egy másikkal. A két fiatal vezető 

összemosolygott és megkezdődött egy őrül t hajsza a 

két gép között. A néptelen utcákon egymás mellett vág-

tatott a két bus, állandóan előzve a többieket. Jóval 

50-en felül mentünk. Mindenki nagy érdeklődéssel és 

csillogó szemmel kísérte az érdekes rögtönzött versenyt, 

nemcsak a két kocsi utasai, hanem a sarkokon a rend-

őrök és a járókelők is. A Hyde-Parknál váltak el utaink, 

ott volt a cél. Mind a 8 utasnak megelégedettség sugár-

zott az arcáról, amikor két hosszal győztünk, pedig köz-

ben ugyancsak vadul vett fordulók és faroltatások tették 

próbára mindnyájunk idegeit. A belvárosban azután ter-

mészetesen nincs már meg ez a vadulás, ott mindenki 

mérsékli a tempót. Viszont azt, hogy a sebességi határok 

így minden rendelet nélkül maguktól kitolódnak, a nagy 

forgalom hozza magával. Csodálkozva olvassa az ember, 

hogy ezen otthon még megbotránkoznak olyanok is, akik 

maguk vezetnek. Szerintem, ha valakinek olyan biztos a 

kormány a kezében, mint ezeknek, az csak siessen. Ter-

mészetesen ehhez, hogy ilyen nyugodtan lehessen vág-

tatni, egy londonihoz hasonló fegyelmezett, nyugodt és 

intelligens gyalogjáró publikumra van szükség, amit mi 

sajnos még évekig nélkülözni fogunk. 

A londoni utcák mind fával burkoltak és meglehető-

sen j ó állapotban vannak, bár a külvárosokban a bitu-

men sokkal simább és bukkanómentesebb. Ami nálunk 

az Érd—Martonvásár-útszakasz volt, az itt a Piccadilly. 

Két év előtt teljesen fel lett szedve, ú j kétméteres beton-

alapot kapott, fél évig dolgoztak rajta és most már 

megint elég gyatra, tele van bukkanókkal. Nem is csoda, 

ha tekintetbe vesszük azt a gigászi forgalmat, amit 

éjjel-nappal lebonyolít ez az aránylag keskeny utca. 

De pillantsunk egy kicsit be az utcák nappali for-

galmának mintaszerű elrendezésébe. A főszabály: „keep 

to the left." (Balra tarts.) Ezeket az igéket olvashatjuk 

lépten-nyomon, táblákon és lábaink előtt a földön. Ha-

talmas betűkkel van fölfestve az úttest burkolatára min-

den tudnivaló. Nyilak jelzik a haladási irányt mindenütt. 

Az előzésre már nincsen kimondott szabály, a gyakorlat 

hozta magával, hogy ki arra megy, merre tud. Hogy nem 

történik még sem baj, az onnan van, hogy mindenki, aki 

eredeti haladási irányából akár jobbra, akár balra ki 

akar térni, köteles karjelzést adni. Ezáltal nyugodtan 

előzhetem az út közepén haladó járművet a baloldalon is. 

Az utcakereszteződések képe egész más, mint Páris-

ban. Ott a vezetők intéznek el mindent, a rendőr csak 

felügyel. Itt éppen megfordítva van. De vegyünk csak 

egy tipikus londoni helyet, mondjuk, ahol az Oxford 

Streetet átszeli a Tottenham Court Road, bár lényegé-

ben mindegy, hogy nol állunk, mert ugyanez a látvány 

tárul szemeink elé lépten-nyomon. Két fehérkarmantyús 

Bobby rendezi a forgalmat a következő módon: Az egyik 

az Oxford Str. sarkán tartóztatja fel kitárt karjaival a 

jövő forgalmat, a másik ugyanezt a műveletet végzi vele 

j MONET & GOYON motorkerékpárok \ 
Nem mondunk mást . . . Jöjjön el és nézze meg őket I 

H Meg lesz hatva és venni fog egyet. = 
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félszemben, ugyancsak az Oxford Str. másik sarkán. Ez 

annál is könnyebb, mert az úttest járdaszigetekkel ha-

tározott jobb- és baloldalra van osztva. Amikor a ke-

reszteződés kitisztult, egy kézmozdulattal megindítják a 

keresztutca forgalmát. Egyik kezükkel az irányt jelzik, 

a másikkal ál landóan siettetik az amúgy is igyekvő jár-

műveket. A kettő közül a rangban idősebb viszi a vezető-

szerepet, a másik mindenben követi. Annyi jármüvet 

engednek át, amennyi a következő kereszteződésig meg-

tölti azi utcát. Akkor maradást intve a kocsisornak, ame-

lyik előtt álltak, lassan elhagyják helyeiket és mutató-

ujjukkal megcéloznak egy autót a még szabad utcában 

haladó járművek között. Az azután tudja, hogy ő az, 

akinek már meg kell ál lni a gyalogosok á t járó já t jelző 

aluminiumkockáknál. Akármilyen sürgős a dolga, egyik 

sem próbál ellenkezni és még utolsónak becsúszni a ha-

ladók közé; a rendőr intézkedése szent parancs! Közben 

a Bobbyk ismét elfoglalták ú j helyeiket egymással fél-

szemben és most az Oxford Str. forgalma szabad. A jár-

művek három-négy sorban érkeznek a lezárt sarkokhoz. 

Aki tovább folytatja egyenesen »z útját, az igyeksaik a 

középső kettőbe, aki jobbra fordul, az a jobboldaliba, 

aki balra, az a baloldaliba. Akik balra kanyárodnák, 

azoknak egy percet sem kell várni, hanem indulhatnak, 

amikor a rendőr megadta a jelet. A jobbrafordulók csak 

akkor, ha a szemben jövő jármüvek között egy kis hézag 

akad, de legtöbbször a Bobby segítségével tudnak csak 

előbbre kerülni. 

A gyalogjáróknak itt több oltalmuk van, mint Pá-

risban, ahol az ember csak úgy saját szakállára vagy 

többekkel együtt beleveti magát az autóörvénybe és 

Istennek ajánlva lelkét, ál landó remegés között ér át a 

túloldalra. Ezt itt nem is lehetne megcsinálni, a vezetők 

nem elég ügyesek és főleg nincsenek hozzászokva. Min-

denütt ott látjuk a feltűnő nagy táblákat: „Please cross 

here." ( I t t keresztezni kérem.) Ezek éjjel ki vannak 

világítva. Itt kell történni minden átkelésnek, az erre 

a célra megjelölt át járó helyen. Természetesen azért itt 

is meg kell várni a gyalogosoknak, míg megáll a forga-

lom, mert ha csak úgy átvágnak és valami bajuk törté-

nik, övék a felelősség, a vezetőt meg sem büntetik. Azt 

hiszem, ha ez nálunk így lenne, hamarosan megtelnének 

a temetők, de talán azután rend lenne. (Egy rosszmájú 

olvasó erre azt mondhatja, hogy igen, idővel, amikor 

már minden gyalogos kiveszett.) Egyes ilyen megjelölt 

helyeken azonban nincsen rendőr, itt a járda szélére fes-

tett szavak ötlenek szemeinkbe: „Look right." (Nézz 

jobbra) vagy „Look both side", (Nézz mindkét oldalra). 

Ha int valaki a vezetőnek, hogy át akar menni a másik 

oldalra, az szó nélkül megáll vagy lassít. Amint már emlí-

tettem, az út két oldalát járdaszigetek választják el egy-

mástól, ezek szintén a gyalogosok oázisai. A belvárosban 

és a Westminsterben souterrain-átjárók is vannak azok 

számára, akiknek esetleg idioszinkráziájuk van a jár-

müvektől. Sokan veszik igénybe, de leginkább idősebbek 

és idegenek 

A legjobb londoni szórakozás felülni egy nyitott 

tetejű autóbusz első emeletére és nézni az örvénylő for-

galmat. Egész napokat el lehetne így tölteni, anélkül, 

hogy kétszer mennénk át ugyanazon a helyen, oly hatal-

mas ez a város. Nagyon érdekes még megfigyelni az 

itteni terek forgalmának megoldását az egyvonalú utca 

rendszerével. Általában itt kevesebb táblát látunk „No 

entrance, one way street" (Tilos a belépés, egyirányú 

közlekedés) felírással, mint Párisban, ahol pedig arány-

lag szélesebbek az utak, mint ebben az öreg városban. 

Vegyük először azt az esetet, amikor egy téren csak 

kétforgalmú utak találkoznak. Erre a legáttekinthetőbb 

példa a Parliament Square közlekedésének megoldása. 

Az ilyen, állandóan cirkuláló forgalom esetén azután 

csak a gyalogjárók átengedésére kell néha megállítani 

a járműveket. Ilyen elv alapján lehetne nálunk a Kálvin-

teret, Baross-teret, Vörösmarty-teret stb. rendezni. Cso-

dálatos, hogy a folyton újításokkal kísérletező fóru-

maink erre még nem jöttek rá. Pedig igazán ráférne már 

tereinkre is a rendezés. A Parliament Square mintájára 

van azután itt megszervezve a Piccadilly Circus, Hyde-

Park Corner, Marbpe Arch, Sloane Square stb. Mintául 

szolgálhat még a Trafalgar Square is. Érdemes néhány 

percet szentelni az itteni forgalom megfigyelésére. Cso-

dálatos nagy a rend, semmi összevisszaság. Élvezet 

nézni a sebesen rohanó körforgalmat, mely csak néha-

néha áll meg pár percre a gyalogjárók kedvéért. De néz-

zük meg a sematikus rajzokat, azok elmondanak min-

dent, csak annyit kell hozzáfűzni, hogy a 15.000 m.2 te-

rületű téren 8 közlekedési rendőr szükséges csak a rend 

fenntartására. ( 

Ide igazán eljöhetnének a mieink tanulni, hogy mi-

ként lehet tekintélyre és szimpátiára szert tenni. Nálunk 

terrorral nem lehet sokra menni. A legjobban jellemzi a 

magyar ember természetét Petőfi Sándornak „Falu vé-

gén kurta kocsma" című verse, abból okulhatnának 

rendőreink. Legjobb példa itt a nyitott kipuffogó kér-

dése. Egyszer mentem csak Londonban dob nélkül. 

Rettenetes lármát csináltam. A Bobbyk nem tettek egye-

bet, csak végtelen szemrehányással csóválták fejeiket. 

A többi motorosok is. Alig vártam, hogy otthon lehes-

sek és föltehessem ismét a hangtompítót. Azóta sem 

vettem itt le. Ha verseny van, a versenyzők igépeit egy 

kis kétkerekű kocsin húzzák egy autóval ki a szín-

helyre, pedig ha a városon végigdörögve mennének, 

sem történne semmi bajuk. És ezt az eredményt jovi-

alitásukkal és megértő belátásukkal érték el az angol 

rendőrök. 

Tipikus esti szórakozása a londoni motorkedvelő 

közönségnek a „dirt track race", ami lényegében nem 
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más, mint a mi ügetőpályaversenyünk. Szombatonként 

3—4 ihelyen is tartanak meetinget. A Withe City, Stam-

ford Bridge, Crystal Palace szoktak lenni a színterek. 

Elhatároztam, hogy kilátogatok ma a Stamford 

bridgei trackre. Egynegyedkilenckor kezdődik, de én 

már 7 előtt beülök a földalattiba, hogy jó helyet kapjak. 

Már sokan özönlenek a pálya felé. Drágák a belépődíjak, 

a legolcsóbb hely 2 P 10 fill. Már jónéhányezer ember 

tarkállik a hatalmas tribünökön. A kezdet még messze 

van. Bemegyek a depókba, ahol szokatlanul érdekes lát-

vány tárul szemeim elé. Sorban áll vagy 20 gép. Két 

AJS, egy Indián, egy Harley, a többi Douglas. Rossz 

nézni a megcsonkított gépeket. Váz, motor és két kerék 

mindegyik, literes benzintartánnyal. A baloldalon még 

lábtartó sincs, viszont a jobboldalon két vashorog tartja 

a combot. Mindegyik kompresszoros és legtöbb fixsebes-

ségű; nincs kapcsolás. A versenyzők néznek ki a leg-

furcsábban. A ballábukon a csizma fölött mindegyik 

még egy hatalmas acélpapucsot visel, a térdeiken ugyan-

csak acélvédőkkel. Hatalmas kitömött bőrruháikból és 

félelmes sisakjuk alól bizarrul hat kimosolygó szelid 

szőke fejük. Közeleg a kezdet. Elfoglalom a tribünön he-

lyemet. A nap még erősen süt, izzadunk a hőségben. Most 

tűnik csak fel, hogy itt nem kilométeres a kör. Rendes 

atléta futópálya, 400 méteres területtel. Egy kis színes 

Citroen szalad fürgén körbe, egy boronát húz maga 

után, simítja a pályát. A fordulókat locsolják. Nem lá-

tom sehol a náluk jól ismert homokzsákokat. Vékony 

drótkerítés van csak a betonfal előtt. Nagy az ordítás, 

a bookmakerek kínálják tétjeiket. 

Első szám a versenyzők felvonulása a kis Citroen 

vezetésével. Impozáns látvány a sok ropogó, dörgő, szí-

nes masina. Lemennek a pályáról, csak hárman rohan-

nak a starthoz. Ma két díjért megy a küzdelem, kategó-

ria-különbség nélkül. Három elődöntő és három közép-

döntő után kerül be az első két helyezett a döntőbe. Min-

den verseny távja csak 1 mérföld. Az ordítás halotti 

csenddé változik. A 20.000 főnyi tömeg feszülten lesi a 

sárga zászló lecsapódását. Lövés dördül el és betolják 

a gépeket; az első szám ál ló startos. Egy másodperc 

múlva már őrjöngve rohannak bele a fordulókba. Most 

értem meg, mire kell az acélpapucs és térdvédő. A ver-

senyzők baloldalra térdelnek és úgy támasztják meg ál-

landóan túlpörgő masinájukat. Félelmetes látvány az 

egymás mellett voblizó és a végletekig bedűtött motor-

ral rohanó versenyzőcsoport. A gépek ferdén fúrják 

előre magukat a kanyarban. Fékezés nincs, de nem is 

lenne mivel, csak gázzal vezetnek. Négy körön keresztül 

megy ez a borzalmas vadulás. A győztes sebessége 41 

mérföld. (65.969 km.) Hihetetlen fárasztó lehet a balláb 

állandó csúsztatása. Lefutják az előfutamokat. Közben 

besötétedik. 

Kigyúlnak a tribünökön a lámpák, kis szünet van. 

Jólesik a pihenés ezután az izgató és idegesítő látvány 

után. Egész más a stílus, mint a mi ügetőpálvánkon, az 

egy mesés, nyugodt dolog ehhez képest. Igaz, hogy itt 

egy vezető sem amatőr. A rendezőegyesület fizetett al-

kalmazottai. Egy-egy bajnokság díja 40 font sterling. 

Ismét megdörrennek a motorok. Két plakatírozott star 

méri össze erejét. Elalszanak a tribünökön a lámpák és 

a pálya lesz körben kivilágítva. A megafon abbahagyja 

a jazzt és konferál. Art Pechar mérkőzik Billy Lamont-

tal, aki kéthónapos kórházi üdülés után ma ül először 

ismét gépén. Repülőstarttal indulnak, több ízben nem si-
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„Mit csinál a papa, ha a dirt-trackról hazaérkezne? 

kerül, valamelyik mindig megszökik. Végre elengedik 

őket. Nem lehet leírni, mit művelnek. Az egyik már az 

első fordulóban elfekszik. A másikat leállítják és újra 

startolnak. Most a másik bukik. Ismét újra indulnak. Az 

első kör minden baj nélkül sikerült, rémületes látni így 

fej-fej mellett rohanni őket. A harmadik körben az egyik 

fordulóban Pechar nem tudja tartani a gépet és keresztbe 

fordul a pályán. Lamont belefarol. Gép- és emberhalmaz. 

Az egyik fürgén előmászik, a másik mozdulatlan. Men-

tők jönnek. Lamont hagyta ismét ott a fogát, viszik visz-

sza a kórházba. A közönség tombol, mintha nem is Lon-

donban lennénk, hanem valahol egy spanyol bikaviada-

lon őrjöngene a vérszomjas tömeg. A megafon rázendít 

egy jazznótára. ízléstelenség. Abba is hagyja. Folytatják 

a programmot. Néhány perc múlva ismét egy baleset, 

megint a mentők viszik ki. A közönség ismét tapsol, úgy 

látszik, ezért és nem a versenyért jön ki a legtöbb. Fél 

11-kor vége. A rendezés kifogástalan. Minden eredményt 

azonnal hirdetnek megafonon és táblán, a rövid szüne-

tekben zenét közvetítenek. 

Meglehetős vegyes érzelmek között hagyom el a pá-

lyát. Fülembe cseng a tömeg tapsa, látom a hordágyon 

fekvő véres roncsot, mely az imént még egy fiatal, mo-

solygós szőke fiú volt, látom a kiabáló bookmakereket.. . 

Azt hiszem, itt már vége a sportnak, ez a tömeg nem 

sportért jött ide, hanem azért, amiért 2000 évvel ezelőtt 

ment az arénákba a „panem et circensest"-et üvöltő 

horda. 

Iliim mi II 
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1. Bobby munkában. Jól láthatók a tipikus londoni járda- 2. Amikor áll a forgalom a Trafalgar Square egyik oldalán. 
szigetek. Jól látható a „Pleasc cross here" tábla és a földrefestett nyíl. 
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3. Leállított forgalom a Trafalgar Square-on. Jól látható a lt. Egy átjárót jelző tábla a Westminsternél, 
jobboldal állandó cirkulálása. 

A londoni Parliament Square forgalmának egyszerű meg- A Trafalgar Square és a 
oldása. A nyilak és a fekete vonalak a hajósi irányt jelzik. nak ^ ^ ^ " " ° 
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Balról jobbra: Pálinkás Pál (Zenith), dr. Lukács Gyula 
agoportvezetö, Kler Jakab, Rázsonyi Papp Gedeonná, 
Rázsonyi Papp Gedeon (új Ford), Székely Zoltán 
(Triumph). Lent: Puskás István és Pálinkás Mihály 

(OK Supreme) 

Pompás forduló jelenet egy angol dirt-track versenyről. 



1929 augusztus • 15. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 29 

Apróságok 
Gyalogosok és a forgalmi lámpa. Hála a Minden-

hatónak, a forgalmi lámpák örvendetesen szaporodnak 
Budapest utcáin. Jóleső, biztos érzés ez az autós és moto-
rosnak, de annál nagyobb bosszúság a „szent és sérthe-
tetlen" gyalogosnak. Mindegy neki, akármit is mutat; 
rá sem néz. Mint a vak légy rohan bele a ránézve lezárt 
forgalomba. Érdemes egy kis időre megállni pl. a 
Rákóczi-út és Nagykörút kereszteződésénél, hogy a leg-
képtelenebb dolgokat láthassa az ember. A lámpa ugyan 
ott függ, de hiába; az emberek jóformán rá sem hederí-
tenek. Öreg bácsik nyugodtan sodorják cigarettájukat, 
molett nénikék vijjogva ugranak bele a forgalom köze-
pébe, úgy hogy néha egész kis embersziget képződik a 
gyalogjáró közepén álló rendőr körül. 

Szegény rendőr! Kínszenvedés nézni meddő fárado-
zását, amint a zöld fény mellett átszökdöső embereket 
igyekszik visszatartani, de minden igyekezete hiábavaló! 

Nem, ez így nem mehet tovább. Itt tenni kell vala-
mit ! Ez a valami pedig, nézetem szerint, csak a követ-
kező lehet: Adjanak a négy gyalogátjáró közepén álló 
rendőröknek egy-egy jegyfüzetet, mely 2 pengőről szóló 
büntetőbárcákat tartalmaz. Adassék meg az a jog ezen 
őrszemeknek, hogy azokat, akik zöld fény mellett az át-
jutást megkísérlik, avagy meg is teszik, azonnal a hely-
színen a már előbb említett 2 pengő erejéig megbírsá-
golhassák, a pénzt tőlük nyomban és kímélet nélkül be-
szedhessék s az arról szóló büntetőjegyeket nyugtaként 
nekik átadhassák. 

Garantálom, hogy egy hét sem telik bele s rend lesz 
Budapesten. így büntetlenül, szabadon lehet garázdál-
kodni, de a két pengő, az megtenné a hatást! 

Sokan úgy játsszák ki a rendőrök éberségét, hogy 
8—4 méterrel a gyálogátjáró után rohannak keresztül. 
Isteni csoda, hogy még eddig nem történtek tömeges 
szerencsétlenségek emiatt. 

Ez ellen pedig a következőt ajánlom: Húzzanak a 
gyalogátjárótól számítva 50—>50 méterre egy feltűnő vo-
nalat (pl. beépített sárga keramitból. A fehér festék 
lekopik!) s tiltsák meg szigorúan ezen 50 méteres zónán 
belül az átkelést. Ki ez ellen Vét, fizet a már említett mód-
szer Szerint. Akkor nem fog többé senki sem váratlanul 
előbukkanni a villamosok s kocsik mögül a járműveknek 
szabadot jelző forgalmi lámpa dacára. 

Kerékpárosok. Ők a pesti utca „denevérei". Kiszá-
míthatatlanul csaponganak ide-oda cikcakos s bizony-
talan pályájukon. Őrülten, vad tempóban csapódnak ki a 
szabálytalan oldalra egy-egy mellékutca kereszteződésé-
nél; hidak lejtőjén lehetetlenség előzni őket; nem hagy-
ják az embert, hisz ők akarnak elsőnek érni a hídfőhöz. 
Istenem, mily boldogság is egy „motort" leelőzni, vagy 
pedig vad tempóban hajtani a háta mögött. Néha valósá-
gos „motorvezetéses versenyeket" rendeznek a körutakon. 
Nem létezik, hogy egyszer is beálljanak az álló kocsi-
sorba. Elébed „lábalnak" s ők indulnak el elsőknek, hogy 
cikcakos pályájukkal tegyék bizonytalanná előzésedet. 
8—10 éves kisgyerekek köszörülnek a vázon ülve; csúsz-
kálnak raita jobbra-balra, hogy a pedált elérhessék. 
Fittyet hánynak az egész forgalmi rendnek; fogalmuk 
sincs róla. Őket ugyan nem vonják egykönnyen felelős-
ségre, pedig ők a balesetek legnagyobb részének okozói. 

Itt már csak egy segít, szigorú megrendszabályozá-
suk. Először is az összes kerékpárt rendszámmal kellene 
ellátni s a kihágást elkövetőket legszigorúbban bün-
tetni. Másodszor: Ne adjanak rendszámot 16 éven aluli 
egyéneknek s ellenőrizzék szigorúan a kerékpárkölcsönző-
ket is, különösen ünnepnapokon, nehogy fiatal gyerekek 
kerékpárt bérelhessenek. Végül pedig kössék a rendszá-
mok kiadását és átírását egy sikeresen letett forgalmi 
vizsgához. 

A helyes abroncsozás 
az összes gép-

jármüvek 
részére 

Magasnyomású-abroncs 
Ballon-abroncs 

Óriás-légabroncs 
Óriás-ballonabroncs 

Tömör- és elastic-tömör-abroncs 

Ha mindezeket sikerül majd megvalósítani, akkor 

megint egy újabb és nagy lépéssel közeledtünk a pesti 

forgalom tökéletesedése felé. 

Alakok. Fájdalom, sokan vannak még, akik a moto-
rozást nem mint sportot s közlekedési eszközt tekintik, 
hanem feltűnést akarnak kelteni általa. Pedig azáltal, 
hogy tényleg feltűnnek, nemhogy népszerűsítenék a mo-
torsportot, hanem számtalan ellenséget szereznek annak. 

Kénytelen vagyok egy pár jelenséget felsorolni, 
melynek látása mély szomorúsággal töltött el. A „Farkas-
kutyás". Látható a Nagykörúton. Zenith-Jap szólógép; 
hatalmas tempó és robaj. A hátsó ülésen egy szerencsétlen 
állat, egy nagy farkaskutya kapaszkodik remegve első 
lábaival gazdája hátába; olykor-olykor majd leesik. — 
A „Drótszőrű foxis". Található a Városligetben, este, a 
Weingruber előtti motoroskorzón. Norton ohv. benzin-
tankján foxi kuporog. Leáll a motor: ő leugrik; begyúl: ő 
már fent is van szokott helyén. Nagy sikere van. Kény-
telen legalább is vagy 40-szer produkálni magát. Sze-
gény. — A „Zsonglőr". Színhely ugyanitt. Oldalkocsis 
gép, üres oldalkocsi. Szédítő tempó a Millenáris-emlék 
felől. Korzó. Vérfagyasztó kanyar s az oldalkocsi repülő-
géppé változik. Hol felrepül, hol leereszkedik. Csaknem fel-
borul az egész gép. Laikusok előtt óriási sikere van. Ju-
talma egy-egy halk és gyöngéd női sikoly s 10 perc múlva 
már nem is üres az oldalkocsi. — Másik zsonglőr. Lakozik 
a körúton este. Kis 250-es motor, annál nagyobb a „fec-
celés". Eleresztett kormánnyal imbolyog, derekával s gé-
pével exotikus táncot lejtve (á la Jossphine Baker). Min-
den gépet leelőz. Fütyülő hátsó kerékkel, csikorgó fékekkel 
stoppol. 

(Folytatása következik.) 
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Máry Dezső alezredes autóbalesete 
Súlyos és könnyen végzetessé válható baleset érte a kö-

zelmúltban Máry Dezső alezredest, a honvédelmi miniszté-
rium autóreferensét és a MAC motorsportosztályának elnö-
két. Máry szolgálati úton Kaposvárról Keszthelyre igyeke-
zett automobilon, amikor Balatonkeresztúr előtt az 59 km-es 
kőnél lévő vasúti átjárón áthaladva, a vonat kocsija hátsó 
részét elkapta, felborította és utasait, Máry Dezső alezre-
dest és soffőrjét maga alá temette. A vonat rögtön megállt 
és rövidesen sikerült is kiszabadítani a felborult kocsi alól 
Máryt, aki súlyos és rendkívül fájdalmas zúzott sérüléseket 
szenvedett. Soffőrje sértetlen maradt. Ugyanez a vonat be-
szállította Máryt a marcali közkórházba, ahonnan — te-
kintve óriási fájdalmait — napokig nem lehetett Budapestre 
szállítani. Mint az utólagos vizsgálat kiderítette, Máryt, aki 
egyébként egyik legrégibb és legjobb automobilvezetőnk, 
semminemű felelősség nem terheli. A jelzett útrészleten az 
59-es kő utáni közúti híd teljesen eltakarja a vasúti átjá-
rót, melynek egyetlen jelzése egy az átjáró előtt kb. 5—6 
méterrel elhelyezett és a sűrű, megnőtt bozót miatt alig 
észrevehető jelzőtábla. Sem KMAC-háromszög, sem őrház, 
sem sorompó nincsen ezen a veszélyes helyen, ahol már egy 
gyalogos öregasszonyt is elgázolt egy ízben az áthaladó vonat. 
Máry Dezső alezredes súlyos és sajnálatos balesete, mely 
autós és társadalmi körökben élénk részvétet keltett, elké-
pesztő példája annak, hogy mennyire rendezetlen és felelőt-
len az országúti forgalom, ahol megeshet az, hogy egy főút-
vonalon egy nem látható vasúti keresztezés nincsen észre-
vehető jelzéssel ellátva és ahol ilyen súlyos, könnyen végze-
tessé válható balesetnek kell érnie a magyar automobilizmus 
egyik prominens egyéniségét, amíg egyáltalán felfigyel a 
közvélemény — nem is szólva a vasútról — ezekre a lehe-
tetlen állapotokra. Reméljük, hogy Máry Dezső alezredes 
súlyos balesete folytán az illetékesek végre indíttatva fog-
ják érezni magukat, hogy egy kis áttekintést tartsanak a 
vasúti átjárók felett, nehogy ilyen esetek, amelyekért egyes-
egyedül a vasutat terheli a felelősség, előforduljanak. Re-
méljük, hogy Máry Dezső rövidesen felgyógyul és újra elfog-
lalhatja dolgozóasztalát, amelytől való távollétének minden 
órája csak kárt jelent a magyar autósportnak és auto-
mobilizmusnak. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
Magyar Touring 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 földbirtokos. Alelnökök: dr. Borhy 
István földbirtokos, Quittner Ervin műépítész. 
Választmányi tagok: ifj. Csonka János mérnök, 
dr. GIósz Miklós min. titkár, dr. Hajós Imre igaz-
gató, Harsányi Jenő mérnök, Haag Dezső mérnök, 

Kirschner Béla rt. igazgató, dr. Korbuly Géza, Lindner Ernő 
m. kir. főmérnök, Pilaszanovich Antal földbirtokos, ny. min. 
tan., dr. Kovács-Sebestyény László bankigazgató, Havas Jenő 
rt. vezérigazgató, Sissovich József rt. igazgató. Póttagok: 
Szabó Árpád mérnök, Bernárdt Győző min. oszt. tan. Ható-
sági megbízottak és meghívott tagok: dr. Kontz Endre min. 
tan. belügyminisztérium, dr. Gömöry-Laiml László min. tan. 
külügyminisztérium, Makó-Kléger Sándor min. tan. népjóléti 
minisztérium, Forster Gyula h. államtitkár kereskedelemügyi 
minisztérium, dr. Tormay Géza h. államtitkár kereskedelem-
ügyi minisztérium, Markhót Jenő min tan. kereskedelemügyi 
minisztérium, dr. Magyary-Kossa József min. titk. pénzügy-
minisztérium, Máry Dezső alezredes honvédelmi minisztérium, 
Pistelka Rezső ezredes honvédfőparancsnokság, dr. Tauss Béla 
Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége. Számvizsgálóbi-
zottság: Rock István rt. vezérigazgató, Borossy Jenő rt. fő-
tisztviselő, Pintér Károly rt. főtisztviselő. Póttagok: Münnich 
Aladár mérnök, báró Kazy Ferenc min. titkár. Ügyész: dr. 
Vermes Nándor. Főtitkár: Kirchknopf Ernő dr. Tagdíjak: 
Rendes tag: 40 pengő belépési díj, 40 pengő évi tagdíj. Pár-
toló tag: 12 pengő belépési díj, 12 pengő évi tagdíj. Alapító 
tag: jogi személy: 600 pengő, magánszemély 300 pengő. Ju-
nior tag: 24 éven alul: Belépési díj 6 pengő, évi tagdíj 6 
pengő. Triptique (és cametfüzefcek kiadása a hivatalos órák 
alatt. Triptique egy országra 10 pengő. Carnetfüzet az ösz-
szes egyezményben lévő országokra 30 pengő. Nemzetközi 
útigazolvánv 20 pengő. A Magyar Touring Club csak tagjai-
nak ad ki triptiquet. 

Hírele 
A Scintilla-mágnesek számára az 1929-es év valóságos 

diadalutat jelent. Legutóbbi világsikere a Scintilla-mágnes-

nek a St. Louis Robin repülőgép teljesítménye, a 17 és fél-

napos időtartamrepülési világrekord, melyet Scintilla-

mágnessel hajtott végre. Tizenhét és fél napig működtek ki-

fogástalanul a Scintilla-gyújtókészülékek, hozzásegítve a 

pilótákat pompás teljesítményük eléréséhez. Scintilla-

mágnest használt továbbá a „Sárga Madár", mely Ameriká-

ból Európába repült és a „Pfadfinder" repülőgép is, mely 

Newyorkból Rómába repült. Mint köztudomású, a francia 

Grand Prix győztese, Williams (Bugatti), valamint a har-

madik Conelli és a negyedik Divo is Scintilla-mágnest 

használtak. 

A 11-es számunkban közölt rejtvény megfejtése a követ-
kező: „346 kcm-es ohv. Méray-motorkerékpár, háromszög-
vázzal." A háromszögváz előnyeit 6-os számunkban meg-
jelent vázcikkünkben részletesen kifejtettük. — A nyere-
ménysorsolás megejtése után a nyertesek a következők vol-
tak: I. díj: Varga József szig. orvos, Budapest, I., Aladár-
utca 6. II. díj: Klotz Ferenc, Debrecen, Kossuth-utca 7. 
II I . díjak: Süveges Lajos, Bátaszék, Újtelep 48; Fridly 
László, Bp., IX., Közraktár-utca 10; Hruby Ede, Bp„ VIII., 
Kisafaludy-utca 6. Helyesen fejtették meg még: Wad Gábor, 
Valentiny János, Bp., VIII., Vas-utca 18, IV. 11; Bajó 
István, Bp., I., Attila-utca 51; Negdo Károly, Bp., I., Úri-
utca 36; Patonai József, Alberti; Karabinszky Lajos, Mis-
kolc, Petőfi-utca 12; Wohlmuth Ferenc, Bp.; Fischer Károly, 
Rákosliget, IV.-utca 22; Lukács László, Bp., VI., Eötvös-
utca 9; Deutsch Zsigmond, Bp., Érmelléki-út 8; Szalay H., 
Fonyód; Gutvill Tihamér, iGyula. Ezenkívül beérkezett még 
elkésetten 24 megfejtés. 

Rex-Acmei Speed-King. A közelmúltban volt alkalmunk 
megtekinteni az új Rex-Acme Speed-King-modellt, melyről 
megállapíthatjuk, hogy egyike a legszebb sportmotorkerék-
pároknak. A gyorsasági versenyek ellenzőinek bátran 
figyelmébe ajánlható ez a gép, hadd lássák, hogy mit képes 
produkálni a sport- és túramotorkerékpárok terén egy olyan 
gyár, amelynek akkora versenytapasztalatai vannak, mint 
éppen a Rex-Acme-nak. Alacsony, masszív kettős váz, töké-
letes üléshelyzet jellemzik ezt a pompás gépet, melybe a 
Blackburne-gyár 1929-es típusú double-port ohv. motorja 
van beépítve. Igazán nem magas ára pedig lehetővé teszi 
jóformán mindenkinek, hogy egy vérbeli, kiforrott konstruk-
ciójú, gyors sportgépre tegyen szert. 

Kovács Lajos műszerész, aki hosszú ideig a Nova, majd 
az Apart R.-T-nál működött, mint főszerelő, önállósította ma-
gát és a iHajós-utca 25. szám alatt műhelyt nyitott. Kovács 
Lajos műhelye vállal mindennemű motorkerékpár- es oldal-
kocsijavítást, üzleti elve a jó, gyors és olcsó munka. Ismerve 
Kovács igen széleskörű tapasztalatait, amelyek a turamotorok 
javítására és a versenymotorok beállítására egyaránt vonat-
koznak, biztosra vesszük, hogy az új műhely rövidesen egyike 
lesz legforgalmasabb motorkerékpárjavítónknak. 

Mult számunkban közöltük a (Dublin és Írország Nagy 
Díja eredményeit. A versenyről most több érdekes részletet 
sikerült megtudni, amelyek részben korrigálják 13-as szá-
munk eredményeit. Mindenekelőtt a megadott átlagban volt 
hiba, amennyiben az nem 131.1,12, illetve 130.752 volt, hanem 
„csupán" 122.927, illetve 120.707 km. A nagykocsik számára 
kiírt Írország Nagy Díját pedig Ivanovszky az ú j 2000 kcm-es 
Alfa-Romeon nyerte, nem pedig az 1750 kcm-esáel. Mindkét 
nap rendkívül izgalmas küzdelmeket hozott, amennyiben első 
nap a Lea-Francis-vezetö Davis, másodnap pedig a kompresz-
szoros Bentley-vezető Kidston igen erősen megszorították a 
•yőztes Ivanovszkvt, aki a közel négyórás verseny végen első 

alkalommal 66, másodszor pedig (a nagykocsik versenye-
ben) mindössze 14 másodperccel tudott gyózni. A versenyek 
heves iramára jellemző az a sok kifarolás, megpordulés es 
túlfutás, ami a kanyarokban történt, nem kismértékben a 
pálya csúszós anyagától előidézve. Tekintettel a kompresz-
szoros Bentley-kocsik kitűnő szereplésére, amellyel a régeb-
ben biztosan gvőző Alfa-Romeót ezúttal erősen meg tudták 
szorítani, különös érdeklődéssel tekintünk az angol Automo-
bil TT elé, ahol egy nagyszabású Alfa—Bentley-párbaj kerül 
eldöntésre. 
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A Solitude körüli motorkerékpárverseny, oldalkocsik 
eredményei — amelyek mult számunkból kimaradtak — a 
következők voltak: 600 kcm-ig. Táv 3 kör, 66.9 km: 1. Lang 
Standard) 47:32.0. Átlagsebesség .84 km. 2. Möritz (Victoria) 
49:11.2. 3. Dobler (Ardie) 48:50.0. 1000 kcm-ig. Táv ugyanaz. 
1. Sitzberger (BMW) 45:24.3. Átlagsebesség 88.5 km. 2. 
Theobald (BMW) 46:25.4. 3. Dobler (Ardie) 48:50.0. A ver-
seny elején az Ardie-vezető Dobler feküdt az első helyen, de 
később motorzavarokkal visszaesett és a BMW-vezető Sitz-
berger és Theobald mögött, mint harmadik helyezett végzett. 

Juneck asszony, kinek férje a tavalyi Nürburg Grand 
Prix alkalmával bukott és sérüléseibe belehalt, díjat tűzött 
ki annak a vezetőnek, aki a verseny 6-ik körét a legjobb idő 
alatt abszolválja. A mult évben ugyanis a 6-ik körön érte 
Viktor Junecket a szerencsétlen kimenetelű bukás. A kegye-
leti díj győztese idén Louis Chiron lett, aki a Nemzetek Sport-
kocsi Nagy Díjában 15:5.6 mp-es idővel, 112.5 km-es feno-
menális átlaggal abszolválta a 6. kört. 

A közelmúltban nyilt meg Klementz és Társa oki. mérnök 
vezetésében az angol Cal-
thorpe motorkerékpárok ela-
dási helyisége a IV., Váci-
utca 52. szám alatt, ahol al-
kalmunk volt megtekinteni a 
kitűnő angol gyár legújabb 
modelljeit. Két típust hoz for-
galomba a Calthorpe-gyár, a 
„Popular"- és az „Ivory Two-
Port"-modellt. A „Popular" 
motorja egy 74 mm furatú és 
84 mm löketű, 348 kcm-es, 
függőszelepes egyhengeres, 
teljesen tokozott himbamecha-
Tiizmussal, mely görgőkön 
ágyazott és a vezérműből 
nyeri olajozását. Két sor 
görgős hajtórúd és főtengely-
csapágyak, állítható adagolású 
automatikus olajszivattyú, 
ellenőrző nyílással, Amac por-
lasztó, BTH mágnes, igen ala-
csony nyeregelhelyezést bizto-
sító váz, 3 sebességes Burmán 
váltómű, nyeregtank és nagyra 
méretezett fékek jellemzik to-
vábbiakban ezt a sikerült, 
könnyű sport- és túratípust. 
Említést érdemelnek még a 
beépített lökhárítókkal ellátott 
villa és a nyereg alatt elhe-
lyezett kiilön olajtartály. Pom-
pás vonalozású vérbeli super-
sportgép a „Twoport-Ivory"-
modell. Elefántcsontszínű fé-
nyezés, két kipuffogócsöves, 
nagyteljesítményű sportmotor, 
a henger mögött elhelyezett 
mágnes, rendkívül merev ket-
tős bölcsőváz, 9 liter űrtar-
talmú ízléses nyeregtank és 
igen nagy (6 inch) átmérőjű 
fékek főjellemzöi ezen modellnek. Figyelmet érdemelnek a 
Calthorpe-gépek árai, melyek — viszonyítva a kvalitáshoz 
és kivitelhez — rendkívül alacsonyak. A Popular-modell 
1550, az Ivory 1750 pengőbe kerül, tehát áraik versenyen 
felül állanak a hasonló kategóriájú gépekével szemben. 
Szép példát adott a Calthorpe ohv. szériagép teljesítmé-
nyére vonatkozólag az idei osztrák Tourist Trophy, melyen 
Rudi Hunger, mint második helyezett, maga mögött 
hagyta a speciálgépen indult angol Himinget. Az új Cal-
thorpe-képviselet gondosságát jellemzi az a sok láda alkat-
rész, mely a Calthorpe-tulajdonosokat az utánpótlás min-
den gondjától megszabadítja. Vázak, sárhányók, görp:ők, 
küllők stb., stb. és olyan alkatrészek, amelyekre csak a leg-
ritkábban van szükség, találhatók a képviselet raktárában, 
amely, úgy látszik, tisztában van azzal, hogy a jó üzlet-
ember mindig tökéletesen kiszolgália vevőjét. Reméljük, 
hogy a szimpatikus és olcsó Calthorpe-gépek rövid idő 
alatt nagy népszerűségnek fognak örvendeni Magyar-
országon. 

A Nürburgringen megtartott Sportkocsi Nagy Díj kis-
kategóriájában (1.5 literig) a kitűnő német Bugatti-vezető, 

On csak e kettő 
közt választhat: 

TYPE 220 
a legolcsóbb 

TYPE 250 
a legmodernebb 

T U R A M O T O R K E R E K P A R ! 
Gyártiók: 

VI. kerület, Liszt Ferenc-tér 9. sz. 

Burggaller győzött 5:25:34.2 alatt abszolválva az 500 km-es 
távot, ami 93.3 km-es átlagnak felel meg. 2. Kersting 
(Bugatti) 5:44:38.2. 3. Pirola (Alfa-Romeo) 5:46:25.2 volt. 
A kis DKW-kocsi — bár sokkal kisebb hengerűrtartalma 
folytán nem tudott kategóriájában szóhoz jutni, mint a leg-
gyorsabb kétütemű — biztosan győzött a brünni cseh 
Z-kocsikkal szemben. 

A Cseh Grand Prix abszolút győztese az idén a kitűnő 
Rudge-vezető Tyrrel-Smith lett. A Prága melletti 9.8 km-es 
körön lebonyolításra került verseny részletes eredménye a 
következő volt: 250 kcm. 18 kör: Joe Sarkis (OK Supreme) 
2:49:02. 2. Geiss (DKW) 3:06:07.1. 3. Winkler (DKW) 
3:16:31.4. 350 kcm. 27 kör: L. Bartel (250 DKW) 3:28:19.7. 
2. Wychodil (Sunbeam) 3:32:11.9. 500 kcm. 1. Tyrrel-Smith 
(Rudge) 3:30:35.2. 2. Stegmann (BMW) 3:32:35.2. 3. Klein 
(DKW) 3:35:11.2. 4. Rowley ((AJS) 3:37:46. 5. Kari Gall 
(Standard) bukott és könnyebb sérüléseket szenvedett. 

Mészöly Pál, a Bosch-cég budapesti lerakatának és ja-
vítóállomásának hét éven keresztül volt üzletvezetője át-

vette a győri „Bosch-ser-
vice"-t. Augusztus hó 1-én 
nyilt meg Győrben, az Ár-
pád-út 36. szám alatti új üz-
lethelyiség, melynek feladata, 
hogy a Dunántúl autó-
és motorkerékpártulajdonosait 
Bosch-cikkekkel ellássa .és szá-
mukra egy tökéletesen beren-
dezett, megbízható, speciál-
gépekkel és szakmunkásokkal 
bíró javítóműhelyt nyújtson. 
A javítóüzem természetesen 
minden gyártmányú elektro-
mosberendezés javítását vál-
lalja és képviselője egyszer-
smind az amerikai Delco-Remy 
és Autolight gyártmányoknak 
is. Az újonnan megnyílt üz-
letben találhatók lesznek to-
vábbá az automobil felszere-
léséhez tartozó egyéb cikkek 
is, mint pl. Goodrich-pneuma-
tikok, Zenith-porlasztók és 
Riv golyóscsapágyak, mely 
cikkeket egyébként a cég kép-
viseletként bírja. Ismerve Mé-
szöly Pál nagy tapasztalatait, 
amelyeket egy németországi 
gyárban eltöltött kétévi ta-
nulmányi időn kívül a buda-
pesti Bosch-üzemnél mint üz-
letvezető szerzett és a Szilárd 
Béla cégnél lévő alkalmazásá-
ban is kibővített, meggyőző-
désünk, hogy az új győri 
Bosch-service és autóalkat-
rész cég a korrekt üzleti fel-
fogás és modern szellembeni 
vezetés bélyegét fogja magán 
viselni, a dunántúli automobil-
és motorkerékpártulajdonosok 

osztatlan örömére és legnagyobb megelégedésére. 

A Holland TT 500 kem-es kategóriájának befutóját, 
melyet mult számunkban nem volt alkalmunk közölni, a 
következő volt: (Győzött Nott (Rudge) ,a 272 km-es távot 
2:17:29 alatt futva, ami 120.4 km-es átlagsebességnek felel 
meg. 2. Waler (Rudge) 2:21:09. 3. Dodson (Sunbeam) 2:21:17. 
Nagy meglepetés az idei angol Senior TT győztes Dodson 
harmadik helye. Hírt adtunk arról is, hogy a verseny leg-
gyorsabb körét Handley futotta 250 kcm-es Motosacoche-
gépén. Mint utólag kiderült Handley nem 250, hanem 500 
kcm-es Motosacoche-géppel futotta a nap legjobb körét 
(126.5 km-es átlaggal), bár a 250 kcm-es kategóriában is 
— melyet egyébként ő nyert — övé volt a leggyorsabb kör. 
Handley 250 kcm-es Motosacocheval futott, 113.1 km-es leg-
jobb köre azonban így is fantasztikusan jó és élénk fényt vet 
az új Motosacoche versenygép teljesítőképességére. 

Alfa-Romeo—Bentley párbaj lesz az augusztus hó 14-én 
Írországban, Belfast mellett lefutásra kerülő angol automobil 
Tourist Trophy. Eddig 75 kocsi nevezett, ezek közül 45 angol, 
11 francia, 2 amerikai, 4 német és 10 olasz. 
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Szép sikerrel zárult a Kecskeméti Sport Klub automobil 
és motorkerékpár szépségversenye és gymkánája. Az agilis 
rendezőség munkája meghozta gyümölcsét és a meeting a 
nézők és résztvevők számára egyaránt élvezetet nyújtott. Az 
ügyességi versenyen az automobilok között Kovács Emil győ-
zött Deguigand-kocsin, Hoi-ti Károly (Opel) és Chihás Béla 
(Mercedes-Benz) előtt. A szólógépek között Kondor Pál 
(Puch) végzett elsőként, megelőzve Deim Gusztávot (Rudge) 
és Kupsza Gézát (AKD). Az oldalkocsik helyezése a követ-
kező volt: 1. Komjáti Tibor (BSA), 2. Fleischmann Jenő 
(Rudge). A szépségverseny győztesei Chihás (Mercedes-
Benz), Fabriczky (Magosix), a motorkerékpárok között pe-
dig Kovács Emil BSA (szóló) és Komjáti Tibor BSA (side-
car). Az új nikkeltankos BSA-gépek, mint a jelenlegi leg-
szebb motorkerékpárok közé tartozó gépek megérdemelt győ-
zelemhez jutottak. A versenyen megjelent Fáy István főispán 
is, míg a KMAC-ot id. Krisztinkovich Béla képviselte. 

Az ADAC a mult hó közepén rendezte meg első 3 napos 
motorkerékpár megbízhatósági versenyét. A 3 napos verseny 
teljesen angol minta szerint került lebonyolításra, amennyi-
ben a résztvevőknek számtalan meredek non-stop-szakasz és 
vízárok, valamint iszapos, csak nagyon nehezen járható 
terep állta útját. A verseny célja egyébként az idei nemzet-
közi hatnapos motorkerékpár megbízhatósági túraútra való 
előkészülés volt, amit teljes mértékben el is ért. A rendkívüli 
nehéz terepen csak kevés vezető tudott büntetőpont nélkül 
célbajutni, míg a gyári teamek közül egyetlen egy sem vég-
zett hibapont nélkül. A részletes eredmények a következők: 
Aranyérmet nyertek: Siekmann (Zündapp) 0 pont, Weichelt 
(Ztindapp) 0 pont, Prybylszky (D-Rad). Polster (D-Rad) 
0 pont, Weber (BMW) 0 pont, Junker (BMW) 0 pont, iSpor-
rer (BMW) 0 pont, Donner (Hecker) 0 pont, Köster lj(Puch) 
4 pont, Stamm (Triumph) 5 pont, von Krohn (Zündapp) 
5 pont, Kittner (Zündapp) 3 pont, Fleischmann (Triumph) 
1 pont, Reuter (Ardie) 5 pont, Rohde (Gillet) 3 pont, 
Thumshirn (Ardie sidecar) 3 pont. Gyári teamek: 1. D-Rad 
6 pont, 2. Zündapp 8 pont, 3. Zündapp (második team) 
24 pont. 

Szlovenszkói magyar földbirtokosok autótúrája Magyar-
országon. 'Szent-Ivány József szlovenszkói nemzetgyűlési 
képviselő felkérésére a Bükk- és Mátravidéki Automobil 
Club egy magyar túrát rendezett a felvidéki autós földbir-
tokosok számára. A BÉMAC, mely a szlovenszkói magyarok-
kal és különösen a Kassai Automobil Clubbal szoros kap-
csolatot tart fenn, július hó 13-án a Bánréve határállomáson 
belépő 25 magyar autóst Miskolcon ünnepélyes fogadtatás-
ban részesítette, melyen Siposs Géza klubigazgató, Klein 
Sándor nagybirtokos, kormányfőtanácsos és dr. Buchalla 
Sándor klubtitkár működtek közre, a nagyszámban meg-
jelent BÉMAC klubtagokon kívül. A vendégek ezután Lilla-
füredet megtekintve, Miskolcon át Tapolcafürdőre utaztak, 
ahol a környék előkelőségének résztvételével 100 terítékes kö-
zös díszebéden vettek részt, melyen Bónis borsodmegyei alis-
pán és gróf Vay Artúr klubelnök mondottak felköszöntőt, 
amit Szent-Ivány József és Törköly szenátor köszöntek meg. 
A hosszú autósor azután Szerencsen át Tokaj felé vonult, 
ahol Csobaji Gyula jóvoltából a vendégeknek alkalmuk 
nyílt megtekinteni a Tokaji Bortermelők híres pincészetét. 
A BÉMAC megkeresésére a Debrecen—Nyíregyháza—horto-
bágyi szakaszon, melyet a vendégek szintén meglátogattak, 
a Tiszántúli Automobil Club vállalta a túra rendezését, 
amit kifogástalanul el is végzett. A tokaji híd mellett, Nyír-
egyházán, valamint Sóstófürdőn olyan fogadtatásban volt 
részük a vendégeknek, ami sokáig emlékezetes lesz számukra. 
A TTAC elnöke, Kállay Tamás főispán, vitéz dr. Kiss József 
és Baur klubtitkár gondoskodtak a vendégekről. Debrecen-
ben térzenével fogadták az autósvendégeket, akik a város 
nevezetességeinek, közöttük a Gazdasági Akadémia megte-
kintése után, a hortobágyi halastavakhoz és a Nagy-
Hortobágyra vonultak. Balmazújvároson áthaladva, Tisza-
füreden háltak meg a vendégek, ahol tiszteletükre halásza-
tot, táncmulatságot és tűzijátékokat rendeztek. Magyarorszá-
gon való tartózkodásuk negyedik napján a szlovenszkói 
magyar autósoknakMezőkövesden ismét a BÉMAC fogadta-
tásában volt részük. Egerben Bárány idegenforgalmi hiva-
tali igazgató és dr. Pálos Ervin jogtanár kalauzolták a ven-
dégeket, akik itt oly jól érezték magukat, hogy még egy 
nappal meghosszabbították tartózkodásukat. Az újonnan 
épített Korona-szállóban Siposs Géza klubigazgató bú-
csúztatta el a Szlovenszkóból átrándult földbirtokos-autóso-

kat, akik a szépvidékű Bán\ ölgyén át Bánrévén fejezték be 
pompásan sikerült kirándulásukat. 

Olaszország 1929. évi Nagy Dija. A folyó évi szeptember 
hó 15-én Monzában lefutásra kerülő „Olaszország Nagy Díja" 
automobilversenynek feltételei az eddigi monzai versenyekkel 
szemben több érdekes változtatást tartalmaznak. A Vicenzo 
Florio lovag elnöklése mellett működő sportbizottság ugyanis 
elhatározta, hogy a főversenyen kívül még ú. n. kiesési ver-
senyák is lefutásra kerülnek, még pedig három kategóriában. 
A három kategória — 1500-ig, 3000-ig és 3000-ren felüli hen-
gerűrtartalmú kocsik — három első helyezettje jogosult a 
döntő versenyben való részvételre. Minden egyes kiesési ver-
seny a monzai kis körön 99 km-es távon (22 kör) kerül le-
futásra A maximális időstandard 45 perc. A kiesési verse-
nyek gvőztese minden kategóriáhnn /10.000. másodikja 20.000. 
harmadik helyezettje pedig 15.000 lirát kap, míg a döntő 
mérkőzés győztese 50.000, másodikja 20.000, harmadikja 
12.000 lirát nyer. Ezenkívül külön pénzdíj áll rendelkezésre 
a selejtezőversenyben elért legjobb körök jutalmazására. 

A. Denly, aki hosszú ideig Norton színekben indult és 
nemrég az AJS-gyárhoz pártolt, ismét egy pár pompás világ-
rekorddal ajándékozta meg a rekordlistát. Denly kísérletei-
nek eredményeit, — melyeket a Monthléry-pályán végzett — 
alant adjuk. 350 kcm-es sidecar: 100 mérföld 124.68 km-es 
átlag; 200 mérföld 122.39 km-es átlag, 2 óra 123.40 km-es 
átlag, 3 óra 122.87 km-es átlag. 500 kcm-es szólógépen: 50 
km 169.30 km-es átlag, 100 km 169.27 km-es átlag. 50 mér-
föld 169.30 km-es átlag. Denly pompás eredményei egy-
szersmind szép tanújelét adják az AJS-gépek képességeinek, 
melyek mindeddig, tekintve, hogy az országúti versenyzésre 
fektették a fősúlyt, a világrekordok terén eredményt nem 
igen mutattak fel. 

A motorkerékpárok „Nemzetek Nagy Díja" szeptember 
hó 22-én kerül eldöntésre a monzai autodromban, tekintettel, 
hogy 18-án a Dublin melletti Ulster Grand Prix-t futják és 
i. verseny rendezősége a terminusok ütközését — igen helye-
sen — el óhajtja kerülni. Az angolok küzdelme az olasz első-
klasszissal a monzai motorkerékpár „Nemzetek Nagy Díját" 
elsőrangú sporteseménnyé avatja. 
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csónakmotorok 
a l e g j o b b a k ! 

a legmegbízhatóbbak! 
Egyszerű kezelés, előre- és hátramenet. 

2.5 HP ára ... ... P 760 — 

4 „ „ „ 960.-

12 HAVI RÉSZLETRE ! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

„ORBIS" MŰSZAKI R.-T. 
Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 4 

(Akadémia-utca sarok) 
Telefon: A u t o m a t a 272-09 és 136-52 

F iókok : SZEGED, GYŐR, MISKOLC, DEBRECEN, PÉCS 
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MIT és HOL kap az „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" előfizetője kedvezményesen? 

Q | P " B k l ^ F I Nagy árkedvezmény! — Óriási pénzmegtakarítás! 
W ^ L P ™ I m i M I I m i Érdek lőd jék te lefonon ( 1 3 6 - 6 4 ) 

• • I ^ M M 9 • ^ B Előfizetőink igazolványuk ellenében a PHÖBUS Műszaki és Olajkereskedelmi Rt.-nál. 
Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 9. (ezelőtt Országház-tér) és szerkesztőségünkben vásá-

CASTROL-olaj 
10 százalék engedmény 

és Társa, Budapest , V., 

Vitéz Gyurkov ich Béla 

Dorottya-utca 3. 

Karosszériamunkák. 
J av í t á sok ós fényezés: 10 százalék. Ú j karosszé-
r i ák építésénél: 5 százalék. N a g y Géza, Buda-
pest, VI . , Erzsébet királyné-út 50. 

Autóalkatrészek. 
Goodrich-pneu. Zenit l i gázcsitó. R I V golyós 
csapágyak: 10 százalék. Sz i lárd Bé la autóalkat-
rész szaküzlet, Budapest , VI.} Nagymező-u. 15. 

Fotócikkek 
és látszerek: 10 százalók. Oh inu ra Lász ló fotó-
ipar i kellékek és látszerész. Budapest , IV. , Fe-
renciek tere 2. 

Automobilnagyjavítás. 
Autó jav í tások 10(1 pengőig1 10 százalék, azon fe-
lül 5 százalék. Nebel és Sz i rma i autó jav í tóüzem. 
Budapest, VI . , Lehel-utca 17. 

Motorkerékpár-oldalkocsik 
és azok jav í t ása : 10 százalék. J ankov i t s Ferenc 
oldalkocsigyártó üzem. Budapest . VI . , Hegedűs 
Sándor-utca 25. 

Autó- és motorkerékpárszerszámok. 
10 százalék. Székely I gnác szer szán) nagy keres-
kedés, Budapest , VI . . Podinaniczky-utca 18.. Jó-
kai-utca sarok. 

Motorcsónakok 
és siklótestek: 5 százalék. Dóka Má tyás csónak-

építő üzeme, Budapest , 111., Lajos-utca 145. 

Lakkok, festékek 
és háztartási c ikkek: 10 százalék. Schwabl A l a j os 
lakk- ós festet nagykereskedés. Budapest , V.. 
V i lmos császár-út 22. 

Fogorvosi munkálatok 
IV . , Irányi-utca 15. Félemelet 2. sz., d. u. 3 órá-

tól 7 óráig. 15 százalék engedmény. 

Elektromos javító-
és szerelőüzem: 10 százalék. Urner és Berkovi ts . 
Scintilla-kópviselet. V i l ág í tások és d inamók . 
Budapest, V., Pozsonyi-út 4/f. 

Autóbőröndök, 
bőrd íszműárúk : 10 százalék. Muská t Lász ló bőr-

árukereskedő, Budapest , V I I I . Rákóczi-út 1. 

Soffőriskola-Arvezetőiskola. 
20 százalék. V i k t ó r i a Autószakiskola , Budapest . 

V I . , Vörösmarty-utca 53. 

Autóakkumulátorok töltése 
és jav í tása . Ahemo anódpót lok és töltőkészülé-
kek: 5 százalék. Mü l l e r Lász ló oki. vegyészmér-
nök, Budapest , VI . , Liszt Ferenc-tér 6. 

SPEEDWELL-olaj. 
20 százalék engedmény. Phöbus Műszak i és Olaj-
kereskedelmi Rt . Budapest . V.. Kossuth Lajos-
tér 9. 

RALSON bőrruházat. 
Bőrmel lényeknél és bőrnadrágokná l : 10 száza-
lék. Egyéb bő rá rúkná l : 5 százalék. Scheuer Osz-
kár , Budapest, VI. , Vörösmarty-u. 13. 

Motorkerékpáralkatrészek 
és oneumat ikok : 10 százalék. B i ró Jenő motor-
kerékpárszaküzlet , Budapest, VI . . Liszt Ferenc-
tér 2. 

Kocsimosószivacsok, 
szarvasbőrök, speciális pol í rozóruhák, kü lönböző 
tisztítókefék (drótkefék): 10%. Kartschocke J . 
és F ia , Budapest, IV. , Deák Ferenc-tér 4. 

Kerék- és küllőmunkák. 
5 százalék. Magya r Abroncs- és Kerékgyá r Rt. . 

Budapest, VI . , Jókai-utca 8. 

Versenydíjak. 
Serlegek. Eziist. 10 százalék. Tocli M a n ó éksze-

rész, Budapest, IV . , Városház-utca 16. 

i m ~ C S A K E L Ő F I Z E T Ő K N E K , I G A Z O L V Á N Y E L L E N É B E N ! 
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Rádiócikkek 
A katalógusárból adott 20 százalókon, felül még 
5 százalék. Barta és Társa, Budapest, VI., Pod-
maniczky-utca 39. 

Nagyban folynak az előkészületek az augusztus 19—25 
között megtartandó San-Moritzi automobilhétre, melynek ki-
emelkedő számai a csillagtúra, St.-Moritz céllal, a Samaden-
Punt Muragl közötti útszakaszon lefutásra ikerülő kilométer-
verseny és egy hegyiverseny a Berninára. Ezek mellett még 
egy szépség- és ügyességi verseny is eldöntésre kei-ül. A 
svájciak nem resteltek nagy költségekkel a rendezésbe fogni, 
amire elegendő példa, hogy az előbb említett kilométerver-
seny pályájának elkészítése kerek 200.000 svájci frankot 
emésztett fel. Az automobilhét clouja a Bemina hegyiverseny, 
melynek startja Poschiavoban, célja pedig a Bernina-hágó 
tetején (2330 méter) lesz. A hegyiút hossza 16.5 km. átlagos 
emelkedese 7.4 százalék. A st.-moritzi automobilhét pikaru. 
riája, hogy éppen abban a kantonban (Graubünden) kerül 
megrendezésre, mely ezelőtt három évvel az automobilokról 
ínég' hallani sem akart, annyira hogy útjait a gépjárművek 
elől teljesen elzárta. A jó graubündeniek is belátták úgylát-
szik, hogy az automobil nem veszedelem, sőt ügyesen propa-
gált automobilversenyek még a kanton idegenforgalmának 
felvirágoztatásához is nagyban hozzájárulhatnak. Tempóra 
mutantur. 

Mire e sorok napvilágot látnak, már lefutották a nem-
zetközi alpesi túrautat, melynek nevezései sejtetik, hogy 
egyike a legnagyobb idei versenyeknek. 90 kocsi nevezett, 
közöttük 34 német magános és 13 német gyári team, ót olasz 
magános és öt olasz team, továbbá hat osztrák magános és 
egy svájci magános. A verseny szenzációja a kitűnő olasz 
gyorsasági versenyző, Felice Nazzaro startja, aki Pastore és 
Salamanoval egy-egy 525-ös Fiat-sportkocsit vezet. Felice 
Nazzaro félévtizeddel ezelőtt még a legelső gyorsasági ver-
senyzők közé tartozott, noha versenyzőkarrierjét még 1907 
előtt kezdette meg. Utolsó nyilvános szereplése a közelmúlt-
ban volt, amikor a pápának ajándékozott automobilt vezette. 
A nevezések között azonban még sok kitűnő és ismert név, 
így pl. a 'i arga-győztes Werner, a kitüno gyorsasági ver-
senyző Kimpel, W. Walb stb. A nemzetközi alpesi túraút, 
úgylátszik teljesen elérte célját, a szériakocsik megbízható-
ságának és gyorsaságának próbáratételét, mert — és ez egy-
hangúlag állapítható meg — a gyárak érdeklődését a legtel-
jesebb mértékben kiérdemelte. Minthogy pedig a. gyárak a 
mai nehéz gazdasági viszonyok között csak olyan versenye-
ken vehetnek részt, amelyek reklámul szolgálnak a széria-
kocsik részére, vagy pedig amelyeken tanulhatnak, nyilván-
való, hogy a tavaly először megrendezésre került alpesi túra-
út — melyről annak idején kiküldött munkatársunk számolt 
be — az utóbbi évek legsikerültebb versenyei közé számít. 
Következő számunkban részletesen közöljük az „Alpenfahrt" 
lefolyását és eredményeit. 

Hild Károly, aki tudvalevőleg a BSE városligeti Grand 
Prixjének tréningjén súlyosan bukott, meggyógyult, de min-
den valószínűség szerint örökre bucsut mond a versenyzés-
nek. Bái- Hi!d már több ízben kcszült visszavonulni, mégis 
mindig újra ott láttuk a startvonalnál, hogy újabb sikerek-
kel gazdagítsa sikerekben gazdag versenymultját. Mindennek 
ellenére Hild elhatározása úgylátszik ezúttal végleges és így 
a magyar motorkerékpárversenysport ismét egy legtehetsé-
gesebb és legtechnikásabb tagját veszti el. 

A Klausenpass hegyiverseny (augusztus 17—il8) előké-
születetit végző iroda máris szép sikereket ért el. A leg-
klasszikusabb hegyiversenyek egyikének nevezői közül Chi-
ron, Stuck, Clerici, esetleg Varzi vagy Campari neve érdemei 
külön megemlítést, megjegyezve, hogy ehhez a névsorhoz a2 
elsőklasszisú német, olasz és svájci, valamint francia ver-
senyzők egész sorának csatlakozása van kilátásban. A Mase 
rati és O. M. gyárak részvétele szintén nincsen kizárva és ha 
ehhez hozzávesszük még a Klausenpasson mindig kiválóan 
szereplő Mercedest, elmondhatjuk, hogy a „Klausenrennen" 
az 1929. év legsikerültebb hegyiversenye lesz. A svájciak az 
amerikai Duray startját sem tartják kizártnak, aki tudvalevő-
leg legutóbb átjött Európába, hogy a magával hozott három 
amerikai speciálkocsival — amelyek közül az egyik a híres 
front drive Miller — a Monthléry-autodromdan világrekordo-
kat javítson. Nézetünk szerint Duray semmiképen sem áll 
starthoz, mert az amerikai versenykocsik, mint azt a verseny-
kocsikról szóló cikkünkben bővebben kifejtettük, jelenlegi 
mivoltukban nem alkalmasak semminemű országúti jellegű 
versenyre, nem is szólva egy meredek hegyiversenyről. 

Böckh László, akinek Sunbeam-gépén elért versenyered-
ményei az utolsó években közismertek, a közeljövőben való-
színűleg a dr. Feledy-féle 493 ohv. two-port Sunbeam-géppel 
fog versenyezni. Böckh hosszabb angliai tartózkodás alatt 
meglátogatta a Sunbeam-gyárat is, közelebbi nexusba kerül-
vén a világhírű Sunbeam-versenyző Dodsonnal. Böckh angliai 
tapasztalatait felhasználva, megfelelő tréning után legesélye-
sebb versenyzőink közé fog számítani. 

Szép I>KW-gyözelmeket hozott a német Bockau-Jáger-
haus hegyiverseny, ahol Kirchberg DKW kocsiján 2:08.8 
mp-es idővel mint abszolút első abszolválta a 3.6 km hosszú 
9 százalékos átlagemelkedésű pályát. Ugyancsak DKW győ-
zött a 250 és 350 kcm-es motorkerékpárok kategóriájában. 

Apróságok a Nürburg Nemzetek Sportkocsi Nagy Díjá-
ról. A IRosenstein és Rosenberger által vezetett Mercedes-
Benz SSK, mely biztos másodiknak végzett volna, a 12. körtől 
fogva minden körben kénytelen volt megállani és hűtővizet 
felvenni. (A nagy vízfogyasztás oka a hűtőösszekötőcső egy 
kis tömítetlensége volt, ami a szigetelőszalagos ideiglenes 
javítása dacára állandóan folyt. A sok megállás okozta hát-
rány; értékes és súlyos vesztett pereeket eredményezett. /Burg-
galler, aki az 1.5 literes kocsik kategóriájában győzött, jelen-
tékeny részben a kitűnő Chironnak köszönheti győzelmét, aki 
a tréningen észrevette, hogy Burggaller kocsija nincsen jól 
áttételezve és saját alkatrészeiből kölcsönzött neki egy hátsó-
tengelyt. Burggaller győzelme után megvette a jókor jött 
kölcsönalkatrészt. Chiron, aki az indianapolisi Grand Prixen 
Delage-kocsin startolt, nem kapott a Nürburg Grand Prixre 
kocsit a Bugatti-gyártól. Chiron győztes kocsiját Leporitól 
kölcsönözte, — aki egyébként szintén startolt a versenyen — 
a következő feltételek mellett: A költségeket Chiron viseli, 
a győzelemért járó díjból pedig 50 százalék Leporit illeti. 
Lepori tehát Chiron győzelme után kerek 15.000 márkát vág-
hatott zsebre. — A verseny utáni vacsorán, melyet George 
Philippe, valódi nevén báró Rotschild adott francia és olasz 
versenyzőbarátai tiszteletére, többek között Cliiron mellett 
Carraciola is résztvett. Chiron ekkor felajánlotta Carraciolá-
nak, hogy a San Sebastiani 12 órás versenyben vele együtt 
egy Bugattin startoljon. Carraciola természetesen — mint 
Mercedes exponens — nem fogadta el az ajánlatot. 

M o t o r k e r é k p á r jav í tóműhelyek : ^ ^ QlVaSSa el Okvetlenül 
Lörincz Béla. Budapest, VIII., Conti-u. 28. 10% ^ ^ ^ 

Friedmann József.Budapest VI., Jókai-u.40. 10% W 3 kÖVetkeZÖ SZáíllOt ! 
7oth es Friebert, Budapest, Nagymezo-u. 66. 10% 

Gummijavítás. 
15 százalék. Vu lkán Gummi jav í t ó Rt., Budapest, 

VI., Rózsa-utea 90. és VI., Mozsár-utca 12. 

Kilométerórák, sebességméröórák és javításuk! 
Jager kilométerjelzők magyarországi képviselete: STERN RICHÁRD. 

V., Lehel-u. 10a. Tel.: L. 90S-73. Jager kilométer- és sebességmérő-

órák 6»/«. Mindennemű kilométerórák és sebességmérők javításából 10°/o 
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ELADÓ HASZNÁLT AUTOMOBILOK: 
ALFA-ROMEO 6 üléses 

nyitott (Cs. 386) . . 4800 

A M I L C A R 4 üléses nyitott 
(Ha. 351) 3200 

A M I L C A R 4 üléses nyitott 
(Ha. 352) 4000 

A M I L C A R Grand Sport 
teljesen' ú j 2 üléses 
(P. 393) 7500 

A M I L C A R Grand Sport 
2 üléses (F. 448) . . 2600 

A N S A L D O 4 iiléses nyitott 
(K. 402) 4000 

ARMSTRONG 4 heng. nyi-
tott (Cs. 359) . . . 4200 

AUSTRO-DAIMLER 
7 üléses Limousin 
(S. 356) 6000 

AUSTRO-DAIMLER 
7 üléses csukott 
(Cs. 6000) 6000 

AUSTRO-DAIMLER 
6 üléses 6 hengeres 
(Cs. 8000) 8000 

AUSTRO-DAIMLER 
6 üléses nyitott 
(Sch. 388) . . . . 2400 

AUSTRO-DAIMLER 
6 üléses csukott 
(K. 406) . . . . 5500 

HALLÓT 5 üléses cabriolet 
(Vk. 267) 5600 

BENZ 10/13 Hp nyitott 
koinbinéval (P. 435) 3000 

B E R L I E T 8 H P csukott 
(P. 357) 2200 

B E R L I E T 4 üléses csukott 
(Cs. 362) 3400 

B E R L I E T 10/20 H p kitűnő 
állapotban (F. 451) 

2500 

B E R L I E T 4 üléses nyitott 
keveset használt 
(C. 459) 4800 

B I A N C H I 4 üléses nyitott, 
nagyon jókarban 
(C. 461) 4000 

B1GNAN 6 üléses nyitott 
(W. 323) 3500 

B R A S I E R 4 hengeres csu-
kott (Cs. 360) . . . 3800 

URENNABOR 6 üléses 
koinbinéval (F. 433) 2400 

BUCHET 4 hengeres csu-
kott (Cs. 361) . . . 2400 

B U I C K 6 hengeres nyitott 
6 üléses (Cs. 363) . 5500 

B U I C K 6 hengeres Torpe-
dó. kitűnő karban 
(F. 455) 5000 

BU ICK 6 hengeres csukott 
2 ajtós (K. 404) . . 6000 

CHEVROLET 5 üléses 
Touring (Vk. 268) . 3500 

C H R Y S L E R 50-es Touring 
5 üléses (Vk. 253) . 4600 

C H R Y S L E R 70-es Touring 
5 üléses (Vk. 254) . 6800 

C H R Y S L E R 70-es Touring 
5 üléses (Vk. 255) . 6000 

C H R Y S L E R 50-es Sedan 
5 üléses (Vk. 256} . 6000 

C H R Y S L E R 60-as Touring 
komb.-val (Vk. 258) . 7500 

C H R Y S L E R 50-es Touring 
2 pótüléssel (D. 284) 4200 

C H R Y S L E R 60-as 5 üléses 
(Cs. 365) 5500 

C H R Y S L E R 60-as 5 üléses 
(Cs. 366) 4800 

C H R Y S L E R 50-es 2 üléses 
Roadster (F. 444) . 3500 

C H R Y S L E R 62-es Sedan 
alig haszn. (F 445) 7500 

C H R Y S L E R 50-es 4 üléses 
nyitott (K. 405) . . 4000 

C H R Y S L E R csukott 
Roadster (K 407) . 4500 

C H R Y S L E R 60-as Sedan 
(C. 458) 5000 

CITROEN 4 üléses csukott 
(K. 292) 4800 

C ITROEN 4 üléses nyitott 
(K. 290) 3600 

CITROEN 4 üléses nyitott 
(K. 291) 4200 

CITROEN 4 üléses csukott 
(Cs. 364) 4000 

CITROEN 4 üléses nyitott 
(Ha. 394) 2000 

CITROEN 2—3 üléses Cab-
riolet kitűnő állapotban 
(F. 441) 4800 

CITROEN 2 üléses Cabrio-
let majdnem ú j 
(K. 408) 5500 

CITROEN 4 üléses csukott 
kifogástalan állapotban 
(K. 409) 4500 

CITROEN 4 iiléses csukott 
(C. 457) 4800 

CITROEN 4 üléses Cabrio-
let (C 460) . . . . 5500 

DELAUNAY-BELLE-
Y I L L E 4 hengeres 6 ülé-
ses nyitott (Ha 347) 6500 

DELAUNAY-BELLE-
V I L L E 6 hengeres 6 ülé-
ses nyitott (Ha. 348) 6500 

I ÍELAUNAY-BELLE-
V I L L E 4 hengeres 6 ülé-
ses nyitott, javításra szo-
rul (Ha. 349) . . . 3600 

DIATTO 6 üléses nyitott 
(P. 390) 4800 

DODGE 5 iiléses nyitott 
(F. 456) 3000 

DONNET-ZEDEL 6 üléses 
11 H P (Sch. 387) . 4500 

ELCAR 6 hengeres Touring 
7 üléses (Ha. 344) . 1000 

E L C A R 6 hengeres Touring 
7 üléses, jótál lás mellett 
javítva (Ha. 345) . 7200 

E L C A R 8 hengeres Sedan 
7 üléses (Ha. 346) . 8000 

E S S E X 4 üléses csukott 
újonnan fényezve 
(F. 439) 4600 

E S S E X 4 
(K. 403) 

üléses Coach 
. . ;>200 

F IAT 520-as nyitott 4 iilé-
ses, legújabb modell 
(P. 251) 7000 

F IAT 501-es nyitott 4 ülé-
ses (U. 319) . . . 4500 

F IAT 503-as nyitott 4 ülé-
ses (Cs. 369) . . . . 3200 

FIAT 501-es nyitott 4 ülé-
ses (Cs. 370) . . . . 2800 

F IAT 503-as nyitott 4 iilé-
ses, gyári lag javítva 
(F. 410) 5800 

F IAT 503-as nyitott, 4 ülé-
ses, gyári lag javítva 
(F. 411) 6000 

F IAT 503-as nyitott, 4 iilé-
ses, gyári lag javítva 
(F. 412) 5800 

F IAT 501-es nyitott, jó ál-
lapotban (F. 419) . 4000 

FIAT 509-es csukott, keve-
set használt (F. 453) 5800 

F IAT 520-as nyitott, keve-
set használt (F. 424) 7000 

F IAT 520-as nyitott, gyár 
lag javítva (F. 425) 6800 

F IAT 520-as csukott, keve-
set használt (F. 426) 8000 

F IAT 503-as Sport 
(F. 427) 6800 

F IAT 503-as csukott 
(F. 413) 6800 

F IAT 501-es Sport, gyári-
lag javítva (F. 414) 4800 

F IAT 501-es nyitott, 
ú j karosszériával 
(F. 415) 5000 

F IAT 501-es Sport 
(F. 416) 3000 

FIAT 501-es nyitott 
(F. 417) 4200 

FIAT 501-es nyitott 
(F. 418) 3600 

F IAT 501-es nyitott 
(F. 420) . . . . 4000 

ITAT 510-es Sport 
(F. 421) . . . 3200 

FIAT 519-es nyitott 
(F. 422) 11000 

F IAT 512-es nyitott komb.-
val (F. 423) . . . . 7000 

FIAT 510-es 6 üléses coupé 
(F. 428) 7000 

F IAT 512-es csukott 
(F. 429) 8000 

F I A T 512-es nyitott 
kitűnő karban 
(F. 430) 7200 

FIAT 512-es nyitott jókar-
ban (F. 431) . . . 6000 

FIAT 503-as csukott, 
nagyon jókarban 
(L. 400) 6000 

F O R D 5 üléses nyitott 
(Vk. 266) 1600 

F O R D 5 üléses nyitott 
(Cs. 371) 1200 

F O R D 5 üléses Sedan 
(F. 437) 2400 

F O R D 5 üléses. Touring 
(F. 438) lliOO 

GRÁF-STIFT 6 üléses nyi-
tott (Ha. 353) . . . 2000 

GRÁF-STIFT 6 üléses csu-
kott, kiváló j ó állapotban 
(P. 330) 15000 

GRÁF-STIFT 4 heng. nyi-
tott (Cs. 372) . . . 4200 

HISPANO-SUIZA 6 üléses 
kombinéva 1 (F. 450) 6500 

H U P M O B I L E 2 üléses 
Roadster (L. 396) . 5500 

ITALA 6 ülósés nyitott 
(P. 392) 5000 

LAURIN-KLEMENT 
4 hengeres nyitott 
(Cs. 373) 2800 

MAG 4 üléses csukott 
(P. 355) 2700 

M A G O S I X csukott k i tűnő 
állapotban (F. 446) . 5800 

M A G O S I X nyitott konibi-
néval, jó állapotban 
(F. 447) 5400 

M E R C E D E S compr. 4 ülé-
ses nyitott (Cs. 374) 6000 

M I N E R V A 6 üléses, csu-
kott (F. 434) . . . 6500 

N E S S E L S D O R F E R 6 üló 
ses nyitott (Vk. 269) 1800 

NSU 4 üléses nyitott, a l ig 
használt (K. 453) . 4500 

O L D S M O B I L E 5 üléses nyi-
tott (Vk. 266) . . . 4200 

O L D S M O B I L E 5 üléses 
nyitott (F. 452) . . 5200 

O. M. SUPERI5A 6 üléses 
nyitott (Vk. 286) . . 4200 

O. M. S U P E R B A 4 henge-
res 6 üléses nyitott 
(Cs. 378) 3600 
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O P E L 10 H P nyitott 6 ülé-
ses (Vk. 265) . . . 7200 

O P E L 10 H P Sedan 6 ü lé 
ses (Vk. 262) . . . 5200 

OPEL 10 H P nyitott komb. 
(Vk. 268) 4600 

O P E L 10 H P nyitott 5 ülé-
ses (W. 322) . . . . 2700 

P E U G E O T 4 üléses nyitott 
(U. 320) 3500 

P E U G E O T B B típ. csukott 
(Cs. 379) 2500 

P E U G E O T 4 üléses nyitott 
(Cs. 380) 3200 

P E U G E O T 4 üléses nyitott 
(I. 397) 3600 

P E U G E O T 4 iiléses nyitott 
(I. 398) 3600 

P E U G E O T BB típ. 2 ülé-
ses Cabriolet 
(L. 399) 3800 

P R E S T O 4 hengeres 6 ülé-
ses csukott (U. 318) 4500 

P R E S T O 4 hengeres 6 ülé-
ses nyitott (Ha. 354) 1500 

P R E S T O 4 hengeres 6 ülé-
ses nyitott (W. 324) 3500 

PUCH nyitott, 4 személyes 
(F. 436) 2000 

R E N A U L T 6 üléses csukott 
(Vk. 260) . . . . . 5200 

R E N A U L T 4 üléses nyitott 
(Cs. 381) 2600 

R E N A U L T 6 üléses 10 HP , 
fuvarozásra ki tűnően al-
kalmas (P. 391) . . 3500 

R E N A U L T 4 üléses nyitott 
keveset használt 
(F. 442) 4500 

R E N A U L T 6 H P 4 iiléses 
nyitott (F. 443) . . 2800 

S A L M S O N Grand Sport 
Special, 2 üléses, gyors 
sportkocsi (P. 389) . 3600 

S A L M S O N 4 iiléses. jó ál-
lapotban, kombinévai 
(F. 432) 3600 

SAM 1100 km-t futott 4 iilé-
ses, 4 kerékfékes kiskocsi, 
elsőrangú olasz gyártm. 
(P. 336) 5600 

S I N G E R 4 üléses nyitott 
(Cs. 385) 5200 

SPA 6 üléses koinbinéval 
(F. 454) 4200 

STEYR Type V I I . csukott 
6 üléses (Cs. 382) . 7000 

STEYR Type V I I . csukott, 
kiváló állapotban, 6 ülé-
ses (Cs. 383) . . . 9500 

S T E Y R Type I I . nyitott 
(Cs. 384) 4000 

STEYR Type V I I . 6 üléses, 
nyitott (F. 449) . . 5200 

TALBOT 4 heng. 4 üléses 
Cabriolet (Ha. 350) . 5000 

TALBOT 4 heng. 6 üléses 
nyit. sport (P. 325). 6500 

TATRA 4 üléses ny i to t t , 
kombinóval, gyár i lag ja-
vított (U. 326) . . . 5800 

VVANDERER 2-3 üléses 
nyitott (A. 395) . . 2800 

W A N B E R E R 2—3 üléses 
nyitott (K. 401) . . 3500 

W H I P P E T S E D A N majd-
nem új (C. 462) . . 5000 

Fenti kocsik általunk megtekintettek, érdeklődés esetén szerkesztőségünk 
részletes ajánlattal szolgálhat. 

Motorkerékpárversenyek a frankfurti stadionban. Izgató 
küzdelmek és két óriási, szerencsére következmények nélkül 
lefolyt bukás jellemezték a frankfurti motorkerékpárklub pá-
lyaversenyét. Az első bukás már a tréningen következett be, 
mikor a híres olasz pályamenő Vertua dugattyúbesülés miatt 
a fordulóban (120 km-en felüli tempóban bukott, de csupán 
kisebb bőrhorzsolásokat szenvedett. A második bukás szintén 
sértetlenül maradt áldozata egy Weber nevű német versenyző 
volt, aki versenyközben gurult alá az emelt kanyar tetejéről. 
Ez a két szerencsésen lefolyt baleset élénken érzékelteti a 
rövid pályaversenyek kockázatos voltát. A 175 kcm-es gépek 
között Klein győzött DKW-ér., a 10 km-es távot 5:91.8 alatt 
futva be, ami 102.7 km-es kitűnő átlagnak felel meg. A 250-es 
gépek között Frentzen UT lett első ugyanazon távon 115.5 
km-es átlaggal, míg a 350 kcm-es kategóriában Soenius 
indian-gépen, 10 kilométeres átlaggal futva. A legna-
gyobb küzdelem a 250 kcm-es kategóriában volt, ahol néha 
o' versenyző rohant fej-fej mellett 125 km-es tempóban a 
kanyarokban. 350 kcm-nél nagyobb gépek nem indultak. 

A német Victoria-vezető Grohmann a Salzberg hegyiver-
senyen, mely egyike Európa legnehezebb hegyiversenypályái-
nak, Victoria oldalkocsijával 6:48.4 mp-es kitűnő idővel új 
útvonalrekordot állított lel. A Victoria motorkerékpár-
versenysikereinek sorában, melyek közül kimagaslik az idei 
ADAC Lánderfahrton elért pompás eredmény; az új hegyi-
verseny-útvonal rekord ismét egy értékes láncszemet alkot. 

Szép sikert hozott a Bosch-gyártmányoknak a Solitude 
motorkerékpárverseny, amennyiben az abszolút győztes Stel-
ler kompresszoros BMW-gépén [Bosch-mágnest és Bosch-
gyertyákat használt. A Bosch-versenygyertyák debutje egy 
léghűtéses kompresszoros motorkerékpármotorban, tehát egé-
szen elsőrendű eredménnyel végződött. Ugyancsak Bosch-
mágnest, önindítót és gyertyákat használt a mult hónapban 
megtartott belga 24 órás Nagy Díj Király-serlegének győz-
tes Lancia-teamja. 

Újra képviselethez jutottak Budapesten az angol Scott-
motorkerékpárok. Az Iris Rt. (Újpest, Nyár-utca 48. Telefon: 
Újpest 42—37.) szerezték meg a kiváló angol kétütemű Scott-
gépek vezérképviseletét. A Magyarországon Almásy László 
Ede által bevezetett és népszerűsített angol elitmárka tehát 
ismét kapható lesz Magyarországon. A jól ismert és jól be-
vált kéthengeres kétütemű 500 és (596 kcm-es vízhűtéses Scott 
túra-, sport- és supersportmodellek mellett, melyek lényege-
sebb újítása csupán a háromsebességes váltómű, különös 
figyelmet érdemel az új egyhengeres kétütemű léghűtéses 
könnyű túramodell, mely ideális megbízható és nem drága 
„használati" motorkerékpártipus. 

Heusser csillagtúraverstny a Gabelbach hegyiverseny-

hez. Kegyeletes módon emlékezik meg az ADAC thüringiai 

alosztálya a kitűnő svájci Stcyr-, majd Bugatti-versenyző 

Huldreich iHeusserről, aki az elmúlt esztendőben a buckowi 

háromszögversenyen bukott és sérüléseibe belehalt. Az aug. 

hó 11-én megtartandó Gabelbach hegyiversenyhez ugyanis, 

melynek Heusser éveken át rekordere volt, csillagtúrát kap-

csolt „Heusser csillagtúra" elnevezéssel. Szombaton este, a 

verseny előestéjén avatják fel továbbá Gabelbachban a 

Heusser emlékkövet. 

Elischer Pál mérnök nemrég előadást tartott a Mérnök-
éé Építész-Egyletben „Közutaink és a gépjáróművek" címén. 
Elischer érdekes és jellemző előadása során megemlítette, 
hogy az 1928—29. év költségvetésében tényleges útépítési 
célokra összesen csupán 10 millió pengőt szántak, vagyis az 
állam összes kiadásainak 0.7 százalékát. Ezzel szemben az 
állam bevétele a gépjárművek utáni luxusadóból, a behozott 
kocsik utáni vámokból, továbbá az importált pneumatikok 
utáni vámból, valamint az elhasznált pneumatikok utáni 
luxusadóból, a benzin és olaj után szedett vámból és adóból, a 
kincstári részesedésből és több egyéb gépjárművekkel kapcso-
latos kisebb tételből meghaladja a 20.000.000 pengőt az 1927. 
évben. Ezek a tételek egymagukban is alkalmasak volnának 
a Budapest környéki utak kiépítésére. Sajnos, csak volnának, 
mert a Budapest környéki utak, így pl. hogy mást ne mond-
junk a Visegrádi-út állapota ma még olyan, hogy gépjárművel 
való közlekedésre általában alkalmatlanok. 

Ügetőpálya motorversenyt rendez augusztus hó 25-én 
Miskolcon a BEMAC. Az egyik legmunkásabb vidéki auto-
mobilklubja, a 800 méteres miskolci ügetőpályán, mely iránt 
máris a legélénkebb érdeklődés mutatkozik. A programmon 
szereplő kezdő- és főversenyszámok, mely utóbbiakban a fő-
város legjobb motorosainak indulása is valószínű, a jelek 
szerint érdekes és szép küzdelmeket fognak hozni. A miskolci 
ügetőpályaverseny nevezési záriata augusztus hó 22. Ne-
vezni lehet a BÉMAC igazgatóságánál, Miskolc, Széchenyi-
utca 9. szám. 

Felelős szerkesztő és kiadó: D EVJ N 1 S TV A N 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
111. IV. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Automata 136—6í. 
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KÉPVISELET ÁRUSÍTJA 

CHENARD & WALKER 
KISAUTÓKAT 
ÁTALAKÍTHATÓ 
KÖNNYŰ 
TEHERAUTÓKAT 

JMioritLme 
MOTORCSÓNAKOKAT 
VÍZITAXIKAT 
SIKLÓ CSÓNAKOKAT 
OUTBOARDMOTOROKAT 

BUGATTI AUTÓK 
magyarországi vezérképviselete 

V., József-tér 11. Telefon: A. 802-05 

Műhely: József 410-01 

A 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

A CSUKOTT 

MAGOSIX 
TÍPUSOK ÁRAIT 

1000 PENGŐVEL CSÖKKENTETTE A GYÁR. 
OLCSÓBB LETT A 

DE KVALITASBAN JOBB 
MINT VALAHA 

VEGYÜNK MAGYAR 
AUTOMOBILT 

IGAZI MAGYAR EMBER CSAK MAGYAR KOCSIT VÁSÁROL! 

A 100.000 KILOMÉTERT FUTOTT 
MAGOSIX TAXIK MINDENNÉL JOBB AJÁNLÓLEVELET 

KÉPEZNEK! 

KIÁLLÍTÁSI TEREM: BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 1-3. 

STÁDIUM SAJTŰVALLALAT RT. 




