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Autó- és motorkerékpárpneumatik, 
telszerelési cikkek. Citroen- és Chevrolet-alkatrészek 

= NAGY J Ó Z S E F 
Andrássy-úl 34. Te le ion: 221-97, 2 8 5 - 6 3 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

MOVADO 
A Z Ó R Á S M Ü V É S Z E T L E G U T O L S Ó K R E Á C I Ó I 

M 
A_ '^Legbizható precizitás és kifinomult elegancia jellem-

zik a MOVADO--/: PRECIZITÁS, mely a modem óratechnika legnagyobb vívmánya, ELEGANCIA, 

mely a kiforrott ízlésű iparművész modern szellemű alkotása. 

A száznál több, különféle kronométer-versenyeken 

nyert ELSŐ DÍJ a legméltóbb bizonyítéka a legnagyobbfokú precizitásnak, és az a közkedveltség, 

mely az előkelő világ részéről — már három évtizede — megnyilvánul, a legőszintébb elismerése a 

mindenkor meglepő elegánciának. 

Tekintse meg a gazdag, szebbnél szebb újdonságot 

felölelő választékot, mely lehetővé teszi a legkenyesebb ízlés kielégítését is, mert a MOVADO ideálisan 

egyesíti magában a művészi kivitelt és az óratechnika mai állapota szerint a legtökéletesebb szerkezet. 

HERPY ARNOLD 
ÓRAMŰVES 

^y BUDAPEST, IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA ÍZ. 
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S H E L L K O O L A J R . T . 
BUDAPEST. V. ALKOTMANY-U. 18 

U N I V E R S A L 
NAGYMEZO-UCCAVI 



Kispest: Schramm Jakab Üllői ut 147. 
Balassagyarmat: Balassagyarmati r. t. 
Tóváros: Teutsch József gyógyszerész 
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SHELL KOOLAJ RT. 
B U D A P E S T , V . , A L K O T M Á N Y U C C A I S . 

B E N Z I N K Ú T J A I É S B E N Z I N K I S Z O L G A C T A T Ó T E C E V E I 

Márvány ucca 9. Márvány Garage BUDAPESTEN: 
L, Gellért téri nyilvános kút 

® n., Clark Ádám tér, Siklónál 

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

m v . , Lipót körút, Vígszínházzal szemben 
V I D É K E ^ - ' Gizella-út 25- Stefánia Garage 

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

VII., Baross téri nyilvános uccai kút 
VII., Francia út 43/44., Darvas Garage 

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

®Aszód: Polacsek Dezső, vaskereskedő 
Balatonboglár: Simon Géza, kereskedő 

Sfeékéscsaba: 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 

o Gsöaghö^oí^éPGPöfen^oaeed^iiős 
o Celldömölk: Domokos István, vendéglős 

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

ÖÜDevecser: 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 

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

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

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

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

Keszthely: Faragó Ferenc, kereskedő 
«Kecskemét: Mátyás király tér, nyilvános kút 
^•Kiskunfélegyháza: Kaiser E. műszerész, Piac u. 
-¿¿Kiskőrös: Grosz Adolf, kereskedő 
^Komárom: Borbély Gusztáv, kereskedő 

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

'"«Leányfalu: 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 

0 3 Paks: Resch István, kereskedő 

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

03 Pásztó: Eichler Márton, kereskedő 
Piliscsaba: Tamás Mihály, gyógyszerész 
Révfülöp: Török Imre, kereskedő 
Rákospalota: Bocskay u. 82., nyilv. kút 

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

© Siófok: Hajóállomás, nyilvános kút autók és 

motorcsónakok részére 
©Szeged: Jámbory Lajos, Tiszalajos körút 69. 

+ Szekszárd: Müller Testvérek, kereskedő 
Székesfehérvár: Nádor u. Libermann Lajos 
Székesfehérvár: Széchenyi u., vasúti átjáró 

+ Szolnok: vitéz Sebő György, műszaki ker. 
+ Szombathely: c8aőűOítí»dgas»eff9cca4i»faw») 

Sopron: Lenek Samu utóda Varga Ferenc, 
Várkerület 117. 

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

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

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

o Épités alatt levő nyilvános kutak, + benzin lerakatok. 

'''•üS!'"«"!!!^ 

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

„CnlverMl" N&gymexő-u. 41. 
•Szombathely: Király ucca 21 
Kiskunmajsa: Csábi Mihály 
Ercsi: Fischl Lajos 
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ABSZOLÚT IDO 
A u s t r o - D a i m l e r e n 

VERSENYKOCSI-KATEGÓRIA 8000 KCM-IG 
F r a n k i S t e y r e n 

S P O R T K O C S I - K A T E G Ó R I A 2000 KCM-IG 
V e r m i r o v s k y T á t r á n 

T Ú R A K O C S I - K A T E G Ó R I A 1500 K C M - I G 
B e r k o v i t s S t e y r e n 

S C I N T I L L A 
m á g n e s t h a s z n á l t a k 

Vezérképviselet: Urner és Berkovits. Budapest, V., Pozsonyi-út 4 F sz. 
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STEYR TYPE xii 
STEYR TYPE x x 
STEYR TYPE xvi 

Az Eladási központ: STEYR Müvek Magyar 
Kereskedelmi Részvénytársaság, IV. ker., 
Ferenciek tere 9. Teleion: 891—06. Vidéki ideális luxus iiókok és kirendeltségek: B é k é s c s a b a , 

* t ' 1 • t Miskolc, Szombathely, Kaposvár, Pécs, 
€ S T U T d R O C S l ! Győr, Szeged, Kiskunhalas, Nyíregyháza. 
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MODERN 
keveset használt 

AUTÓK 
nagy 
választékban 

C S E D M E L y K Á R O L y 

Budapest, VII., Sip-u. 3. (Árkád-palota) 

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 

G a r á z s á b a n 

kevés az autó 
9 • 

Weaver garázsfelsze-
relést és műhelyszer-
számokat használjon! 
R e f e r e n c i á k : 
M. kir. állami autóüzem. Paragon-
garázs. Cyklop-garázs. Unitas RT. 
MA VART. Autóbuszüzem. Kinizsi-
garázs. Metallo Karosszéria Rt. 
Zolnay Autójavító. Steyr Művek Rt. 

Autótaxi. Zupka Antal. 
Kzenkívül még számos javítóműhely 

használ Weaver-szerszámokat, mert ezzel meggyorsítja 
és megkönnyíti a szerelést és javítási munkálatokat. 

Képviseli : Automobil és PneumatikIpari és Kereskedelmi Rt. 
Budapest, VI., Jókai-tér 5. Telefon: A. 202 34, A. 288-36 

Svábhegyi verseny 1929: VII. ka-
tegóriagyöztes használt Cham-
piont:: Jánoshegyi verseny №¿9, 
Szénássy (Bugatti) új útvonal-
rekord, Petrovits (Bugatti) új túra-
kocsirekord, Heteés (Bugat>i) új 
sportkocsirekord. M i n d h á r m a n 
C h a m p i o n g y ú j t ó g y e r t y á v a l 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT. 
Budapest, VI. kerület, Dessewffy-utca 29. szám 

Telefonszámok: T. 286-86 és T. 144-71 

legjobb 
gyújtógyertya! 

Vezérképviselet SCHWEITZER JÓZSEF ES FIA Vezérképviselet 

TeUfon: Automata 292-36 Szabadság-tér 18. (TŐZSdepaJota) Telefon: Automata 296 46 

¿£ete.6ií.tosCesyen2 

DUNLOP 
pcuicé&rtdotvefyen! 



IV. évfolyam. Budapest, 1929 október 15. 19. szám. 

Auiomobil-Moior sport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő: DEVAN ISTVAN 
Helyettes szerkesztő: DARDAY-ABRIANI DEZSŐ dr. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 

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

Te le fon : Automata 186 - 64. Hivatalos órák délelőtt 8 - 1 - l g . 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240, 

Előfizetési di jak: 
Budapesten és vidéken : évi 24 pengő 

Auszt r iába: évi 35 sl l l ing 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehszlovákiába: évi 160 cseh korona 
Románlába: évi 1200 lel 

A kQlfőldl előf izetésekben a postaköltség Is bennfoglaltat ik. 
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Versenyeredmények 
Angol Amatőr Tourist Trophy 

Lea (348 Velocette) a Jun io r és Potts (498 Grindlay-

Peerless) a Senior Ama t ö r T. T. győztese. 

Az idei junior amatőr T. T. a maga nemében egyedülálló 
verseny volt, amennyiben a holtbiztosnak látszó két győztes-
jelölt, kevéssel a cél előtt szenvedett defektek következtében 
kénytelen volt az első helyeket az utánuk jövőknek átengedni. 
A verseny elején Sikes vezet Velocette-gépén, akit Hanson 
(Velocette), Meagen (Rex-Acme) és Lea (Velocette) követ-
nek. Hanson körrekordot fut, élrekerül és meg is 
tartja azt mindaddig, míg az 5. körben (az amatőr T. ÍT., el-
lentétben a professzionista versennyel, csupán 6 és nem 7 
körre ment) vezetőpozicióban dugattyúbesülés miatt kényte-
len kiállani. Ezáltal a Rex-Acme-vezető Meagen kerül az élre, 
aki alig néhány másodperccel feküdt Hanson mögött. Meagen 
végig percekkel vezet az utána következő Lea (Velocette) 
előtt. Mindenki készül a győzelmére és ünneplésre, amikor 
egyszerre csak jelzik, hogy Meagen leállt. Kevéssel ezután 
átfut a célvonalon Lea, mint első, követve Meagentől, akinek 
gázkábelje közvetlenül a céi előtt elszakadt és most tolja a 
gépét. Mikor Meagen célba ért, kiderül, hogy 12 másodperc-
cel mégis jobb ideje van, mint Lea-nek. Mindazonáltal nem 
sokáig tart Meagen öröme, mert diszkvalifikálják, minthogy 
idegen segítséget vett igénybe gépe tolásánál. Az elsőként he-
lyezett Rex-Acme-vezető tehát tulajdonképpen helyezetten 
maradt. A részletes eredmények egyébként a következők: 
Táv: 6 kör (364.326 km): 1. Lea (348 Velocette) 3:28:15. 
Átlagsebesség: 104.971 km. "2. <ie Ferranti (344 New-Henley) 
3:35:18, 3. Hutchings (348 Velocette) 3:43:59, 4. Hartley (348 
Velocette) 3:46:21. 13 befutó. 

Rendkívül változatos küzdelmet hozott a Senior Amatőr 
T. T., melynek győztesét a legutolsó kör végéig nem lehetett 
előre megállapítani. A Junior TT-ben oly szépen szerepelt 
Meagen, aki ezúttal egy 498 kcm-es Rex-Acme-géppel star-
tolt, kitűnően tartotta magát, de újra balszerencsével küzdött 
és kénytelen volt kiállani. Végeredményben győzött Potts 
(498 Grindlay-Peerless), akit Lea (490 Norton) és Levings 
(348 Velocette) követett. Részletes eredmények: Táv: 6 kö'-
(364.326 km): 1. Potts (498 Grindlay-Peerless) 3:25:04. Át-
lagsebesség: 106.596 km. 2. Lea (490 Norton) 3:32:13, 3. Le-
vings (348 Velocette) 3:40:01. Hunt kprrekordja megdönteí-
len maradt. 14 befutó. 

A MAC 
IV. Jánoshegyi versenye 

Szénássy A lán (1.5 literes Bugatt i-kompresszor) ú j 

útvonalrekorddal a nap legjobb idejét fu t j a . — Ba-

lázs László (493 ohv. Sunbeam) a leggyorsabb mo-

torkerékpáros. — Rekorddöntések ma jdnem az 

Összes kategór iában. 

Remek őszi idő, nagy közönség, népes mezőnyök és 

kifogástalan rendezés jellemezték a Magyar Atlétikai 

Club IV. Jánoshegyi versenyét. A nyújtott sport is élve-

zetes volt, amennyiben jóformán az összes kategória-

rekordok megdőltek és az ezúttal először kiírt verseny-

kocsik osztályában sikerült a legfiatalabb, de máris ki-

váló képességű versenyzőnek, Szénássy Alánnak, pompás 

új útvonalrekordot felállítania. A jó időeredmények a 

vezetők tudásán és merészségén kívül, nagyrészt a száraz, 

bár nem túl j ó állapotban levő pályának és a jó időnek 

köszönhetők, melyek szintén hozzájárultak a verseny si-

kerének emeléséhez. A rendező egyesület mindent elköve-

tett a zavarmentes és sima lebonyolítás érdekében, ami 

teljes mértékben sikerült is. Pontosan tíz órakor megszó-

lalt a Himnusz, amit a nézőközönség az egyes kanyarok-

ban hangszórók által közvetítve, állva hallgatott végig, 

majd röviddel utána elindult az első versenyző. Az elsőt 

rövid perceken belül követte a második és így ment ez a 

verseny végéig, minden hosszabb szünet nélkül. Végre 

alkalmunk volt látni egy hegyiversenyt, amelyen nem vol-

tak félórás, a közönség érdeklődését nagymértékben lelo-

hasztó szünetek. Igaz ugyan, hogy a MAC Jánoshegyi 

versenye minden baj és balesetmentesen folyt le és így 

nem volt szükség a mentők beavatkozására, ami viszont 

a Svábhegyi versenyen nem Egyszer előfordult. Summa-

summárum: élvezetes, szépen megrendezett hegyiver-

sennyel gazdagodott az 1929. évi, már-már végét járó 

versenyszezon. 

A sikeresen szerepelt vezetők közül elsősorban Szé-

nássy Alánt kell megemlítenünk, aki 1.5 literes Bugatti-

versenykocsiját fenomenális iramban és tökéletes iskolá-

zottsággal hozta célba, kitűnő 3:12.66 mp-es új útvonalre-

kord alatt. Szénássy ezen legutóbbi menésével ismét meg-

erősítette azon feltevésünket, hogy dacára egészen fiatal 

korának, nemzetközi viszonylatban is számottevő vezető, 

akinek aligha akad párja a magyar autóversenyzők kö-

zött. Ugyancsak a legnagyobb dicséret hangján kell meg-

emlékeznünk Wolfner Lászlóról is, aki szokott bravúros 

vezetésével1 3:21.46 mp-es kiváló idővet hozta célba nagy és 

hosszú, a hajtükanyarokban különösen nehezen vezethető 

Steyr-sportkocsiját. Merész és szép stílust mutatott Pet-

rovits Vidor is, alki négy személlyel megterhelt három-

literes, nyolchengeres Bugatti-túrakocsijával 3:57.86 

másodperccel messze a legjobb túrakocsi-időt futotta. 

Említésire méltóan jó időt értek még el az ezúttal szokat-

lanul bellemenős formát mutató Heteés (Bugatti), a Jo-

sefovits László által vezetett és igen gyors benyomást 

keltő Whippet-túrakocsi, valamint a csodálatosan gyors 

kis Austin, Böckh Lászlóvá'] kormányánál. 

A motorkerékpárosok közül ismét Balázs László volt 
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az, a'ki pompás Su<n>beaim-jével abszolút győztesként ú j 

motorkerékpár-útvonalrekordot állított fel, megnyerve 

ezzel az 1929. évi motorkerékpárbajnoki címet, örömmel 

üdvözöljük Balázst, aki immár másodízben nyeri el a 

bajnoki címet és akinél méltóbban azt Magyarországon 

mia motorkerékpáros nem is viselheti. Elért 3:24.29 mp-es 

ideje ki tűnő, de minden valószínűség szerint még jobb 

időt futott volna, ha a második haj tűkanyar után motor-

jának szelepköze el nem állítódik és ezáltal lényegesen le 

nem lassul. A z oldalkocsik legjobb idejét Urbach László 

futotta, 500 kcm-es A J S sidecarral, egyszersmind ú j ol-

dalkocsi-útvonalrekorddal. Urbach megérdemelten és fö-

lényesen győzött, noha Bauer József, ha nem törik el két-

úszós karburátor jának egyik benzincsöve, meglehetősen 

közel végzett volna hozzá. A Svábhegyi versenyen szen-

zációs menésével feltűnt Kozma Endre (Matchless) ismét 

Drillírozott, ő vette legszebben a nehéz alsó ha j t űkan ja r t . 

Elért 3:29.09 mp-es ideje élénken szemlélteti a f iatal ver-

senyző kivételes képességeit. A 350 kcm-es kategóriában 

Valentiny gyors Chater-Leajén biztosan győzött, maga-

inögött hagyva többek között a rendben nem levő Stan-

dard MAG-on indult Sabrnák Oszkárt. A 250 kcm-es 

kategória győztese Deli Lajos, versenyzőkarrierjének 

egyik legszebb állomásához ju to t t el Wéber (Méray) és 

i lummel (O. K.-Supreme) felett aratott győzelmével. 

A kis Radco-Jap igen gyors és stabil gép benyomását 

keltette. A 175 kcm-es kategóriát az ezúttal nem bukott 

Zboraytól nem lehetett elvenni. Vakmerő, de stílusos me-

néssel, kiváló új rekorddal hozta célba a vízhűtéses 

kompresszoros DKW-t, ezt a valóságos csoda-motor-

kerékpárt. A 350 kem-es oldalkocsi-kategória a magyar 

iparnak hozott dicsőséget. Winkler kategóriarekordot ja-

vítva győzött 350 kcm-es Méray-sidecarján. 

A sikerült hegyiverseny rendezéséárt elsősorban a 

.MAC motorszakosztályának elnökét, Máry Dezső alezre-

dest és t i tkárát, Iványi Gusztáv századost illeti dicséret, 

akik a semmi fáradságtól vissza nem riadó M A C rendező-

jrárda élén, azzal karöltve, dolgoztak a verseny előkészíté-

sén és rendezésén. Az időmérő tisztét Delmár Tódor, a 

tőle megszokott precizitással és szakértelemmel töl-

tötte be. 

A részletes eredmények a következők: Táv: 4165 mé-

tsr. Solomotorkerékpárok 175 kcm-ig: 1. Zboray Ferenc 

.MAC (174 DKW-kompresszor) 3:56.92. Átlagsebesség: 

63.252 km. Kategóriarekord. Régi rekord: Kiss Béla 

(172 James-Villiers) 4:06.7, 1928. 2. Lukavetz Ferenc 

K M A C (172 Francis-Barnett-Villiers) 4:06.31, 3. Lasek 

Rudolf (172 Royal-Ruby-Villiers) 7:02.19. Zboray ruti-

nos és merész vezetéssel k i tűnő ú j rekordot futott, ellen-

felei meg sem tudták közelíteni. A kompresszoros D K W 

kategóriájában ma verhetetlen. Lukavetz (Francis-Bar-

nett) szintén a régi rekordon belül végzett. 250 kcm-ig: 

1. Deli Lajos BSE (248 Radco-Jap) 3:48.13. Átlagsebes-

ség: 65.664 km. Régi rekord: Urbach László ( A J S ) 

4:08, 1927. 2. Wéber Oszkár M A C (246 Méray-Jap) 

3:55.57, 3. Hűmmel Endre M A C (246 O. K.-Supreme-

Jap ) 3:56.79, 4. Kiss László TTC (250 Puch) 4:02.28, 

5. Pártos Károly K M A C (246 Radco-Jap) 4:17.83, 6. 

Linzbauer Kató (Méray) 4:20.78. A három első helye-

zett ideje elsőrendű, a győztes Deli (Radco-Jap) kerek 

20 másodperccel javította meg Urbach speciális 250-es 

AJS-el felállított rekordját. Figyelmet érdemel Kiss 

László 4:02-es ideje, mely szintén a régi rekordon belül 

van és melyet széria túragépen ért el. 350 kcm. 1. Valen-

tiny Károly H A E (348 Chater-Lea) 3:52.48. Átlagsebes-

ség: 64.620 km. Rekord: Urbach László ( A J S ) 3:46. 

1927. 2. Sabrnák Oszkár BSE (346 Standard-MAG) 

3:59.04, 3. Kremm József (348 VeJocette) 4:01.94, 4. 

Faust István (346 O. K.-Suprame-Jap) 4:15.94, 5. Seffer 

Ferenc BSE (349 Sunbeam) 4:16.34, 6. Bauer Rezső 

(348 Velocette) 4:23.11. Valentiny rohamosan fejlődik. 

Sabrnák gépe távolról sem húzott úgy, mint ahogy kel-

lett volna. A többi helyezett ideje meglehetősen gyenge, 

Kremm Józsefet kevés tréningje akadályozta meg jobb 

idő elérésében. 500 kcm-ig: 1. Balázs László K M A C (493 

Sunbeaim) 3:24.29. Ű j solomotorkerékpár-útvonalrekord. 

Átlagsebesség: 73.416 Ikm. Régi rekord: Urbach László 

( A J S ) 3:41.4, 1926. 2. Kozma Endre BBTE (498 Match-

less) 3:29.09, 3. Bátya János B É M A C (498 F. N. ) 

3:48.98, 4. Kovács Emi l M A C (493 B S A ) 3:49.40, 5. 

Kiss Imre (500 Standard) 4:03.37, 6. Hölczl Ferenc 

(Méray) 5:12.16. Balázs semmitsem kockáztató menése 

ellenére biztosan győzött, megszerezve magának másod-

ízben is a motorkerékpár-bajnoki címet. Kozma (Match-

less) egyike legtehetségesebb motorosainknak, ha 

folytatja a versenyzést és lesz megfelelő tréningje, a jö-

vőben meglepetésszerű eredményeket fog felmutatni . 

Balázs feltűnése óta nem volt kezdő motoros, aki vezeté-

sével olyan feltűnést keltett volna, m in t Kozma. Bátya és 

Kovács eredményei szintén kitűnőek. Különösen az 

G O O D R I C H P N E U 
az uiate Királya 

Szilárd Béla 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefon: Aut. 253-36. 

J 
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utóbibi érdemel figyelmet, amennyiben teljesen széria-

gépen éretett el. 750 kcm-ig: 1. Komlósy Béla BSE (505 

Saroléa) 3:39.30. Átlagsebesség: 68.364 km. Kategória-

rekord. Régi rekord: Tima-Horváth István (Super X ) 

4:07.9, 1928. 2. Tima-Horváth István MAC (738 Super 

X ) 3:58.60, 3. Piskor József BSE (596 Scott) 10:14.60. 

Komlósy ideje igen jó. Tima szintén megjavította elmúlt 

évi rekordját. Piskor gépe nem volt rendben. 1000 

kcm-ig: 1. Kübek József MAC (980 s. ÍV. A J W ) 4:14.71. 

Átlagsebesség: 58.932 km. Kategóriarekord. Régi rekord: 

Kübek József ( A J W ) 4:34.1, 1928. Egyedül indult. Kü-

bek hosszú és nehéz, állló szelepes gépével elért közel 60 

km-es átlagsebessége igen respektábilis. Oldalkocsis 

motorkerékpárok 350 kcm-ig: 1. Winkler József (346 

Méray-Jap) 4:29.08. Átlagsebesség: 55.728 km. Kate-

góriarekord. Régi rekord: gróf Keglevich Gábor (Mc. 

Evoy) 4:49.9, 1928. 2. Stanzel Gyula M A C (348 Rex-

Acme-Blackburne) 4:58.79. A tréninghiányban szenve-

dett Stanzel nem volt ellenfele a gyors Méray-sidecarnak 

és vezetőjének. 600 kcm-ig: 1. Urbach László (498 A J S ) 

3:36.84. U j oldalkocsis motorkerékpár-útvonalrekord. 

Átlagsebesség: 69.156 km. Régi rekord: Urbach László 

( A J S ) 3:56.7, 1927. 2. Bauer József MTK (497 Ariel) 

3:51.07, 3. Bauer Tibor (493 BSA ) 4:15.89, 4. Vigyázó 

Miklós (494 B M W ) 4:16.03, 5. Ká lmán József TTC (493 

BSA ) 4:46.61. Urbach szokott pompás menésével alapo-

san megjavította régi rekordját. Bauer kétúszós karbu-

rátorjának egyik csöve eltörött és motorja így nem hú-

zott kifogástalanul. Elért ideje így is igen jó. Bauer Ti-

bor, Vigyázó és Kálmán szériagépeken startoltak. 1000 

kcm-ig: 1. Meggyessy Zoltán BSE (744 B M W ) 3:45.93. 

Átlagsebesség: 66.740. Kategóriarekord. Régi rekord: 

Urbach László (Brough-Superior) 4:01.8, 1926. 2. Dús 

Jenő M A C (960 s. v. Méray-Jap) 4:55.58. Meggyessy, bár 

nem sikerült Urbachot megvernie, pompás időeredményt 

ért el, szintén a régi rekordon belül futva. Dús őrnagy 

szériagépen startolt. 

Automobilok. Túrakocsik 500 kcm-ig: 1. Ha jdú 

András K M A C (500 Hajdú-Sturmey) 6:25.02. Átlag-

sebesség: 38.916 km. Egyedül indult. Régi eredmény 

nem volt. 750 kcm-ig: 1. Böckh László M A C (Aust in ) 

4:53.68. Átlagsebesség: 51.084. Régi eredmény nem volt. 

2. Solty László MAC (Aust in ) 5:18.72. Böckh ismét be-

bizonyította, hogy a li l iputi angol Austin gyorsabb és 

stabilabb a kanyarokban, mint sok nagy túrakocsi. Ideje, 

dacára az alsó hajtűkanyarbani kifutásának, elsőrangú. 

Solty csukott Austinon startolt. 1100 kcm-ig: 1. Fell-

ner Simon K M A C (Tatra) 5:01.93. Átlagsebesség: 

49.644. Rekord: Dietl Hubert (Ami lcar) 4:51.3, 1927. 2. 

Alexay András M A C (Morris-Minor) 5:39.81, 3. Horthy 

Károly BSE (Opel) 6:02.08. Fellner túrakocsijával res-

pektábilis idővel győzött. 1500 kcm-ig: l . Berkovits 

László K M A C (Steyr) 5:06.04. Átlagsebesség: 48.996. 

Rekord: i f j . Ottlyk Lajos (Steyr) 4:53, 1928. Egyedül 

indult. 2000 kcm-ig: 1. Sarudy Edi th K M A C (Steyr) 

6:34.52. Átlagsebesség: 38.052 km. Rekord: Csermely 

Károly (Bugat t i ) 4:26.5, 1928. Egyedül indult. 3000 

kcm-ig: 1. Petrovits Vidor M A C (Bugat t i ) 3:57.86. U j 

túrakocsi-útvonalrekord. Átlagsebesség: 63.000 km. Régi 

rekord: 'Ballon Richárd (Lancia-Lambda) 4:47.4, 1928. 

2. Schmalz Józsefné M A C (Hotchkiss) 5:22.35, 3. gróf 

Festetich Pál A D A C (F i a t ) 5:56.65, 4. Verebély László 

K M A C (Lancia-Lambda) 9:26.29. Petrovits vad vezetés-

sel biztosította magának a győzelmet és az ú j k i tűnő 

túrakocsi-útvonalrekordot. A 3 literes Bugatti-túraauto-

mobil meglepően gyors kocsi benyomását keltette. Vere-

bély bal hátsó gumi ja az alsó hajtűkanyarban levált a 

kerékabroncsról és> így kényszerülve volt kereket cserélni, 

de a bajnokságra való tekintettel mégis végigfutotta a 

távot. 4000 kcm-ig: 1. Josefovits László K M A C (Whip-

pet) 4:49.09. Átlagsebesség: 51.804. Rekord: Wolfner 

László (Steyr) 4:02.6, 1928. 2. Szelnár Aladár dr. H A E 

(Hupmobi le) 4:58.81. 

Sportautomobilok. 1500 kcm-ig: 1. Muslay István 

M A C (Bugat t i ) 4:26.31. Átlagsebesség: 56.268 km. 

Rekord: lovag Haupt Károly (Bugat t i ) 4:05.6, 1927. 

Egyedül indult. Müslay ideje széria négyhengeres 

kompresszornélkülii túrarBugatt in figyel emreméltóan jó. 

2000 kcm-ig: 1. Martens Cézár (Steyr) 5:19.61. Átlag-

sebesség: 46.980 km. 3000 kcm-ig: 1. Heteés Sándor 

K M A C (Bugat t i ) 3:29.86. Átlagsebesség: 71.388. U j 

sportkocsi-útvonalrekord. Régi rekord: Szini János 

(Austro-Daimler) 3:55, 1927. Heteés k i tűnő ideje szin-

tén belül van a régi 3:33 mp-es Delmár-féle útvonal-

rekordon. Versenykocsik. 1100 kcm-ig: 1. Kállay István 

TTAC (Opel) 4:30.75. Átlagsebesség: 55.296. Régi ered-

mény nem volt. Egyedül indult. 1500 kcm-ig: 1. Szénássy 

Alán MAC (Bugiatti^kompresszor) 3:12.66. A nap leg-

jobb ideje, új útvonalrekord az összes járművek részére. 

Átlagsebesség: 78.084. Régi eredmény miem vólt. Szénássy 

pompás stílussal vezetve érte el az ú j útvonalrekordot 

amely egyhamar nem lesz megdönthető. 5000 kcm-ig: 1. 

Wolfner László K M A C (Steyr) 3:21.46. Átlagsebesség: 

74.592 km. Régi eredmény nem volt. Wolfner nagy tu-

dásra valló könnyedséggel és vakmerőséggel vezette ne-

héz Steyr sportkocsiját. Elért ideje elsőrangú. 

a bőrruházat vezető világmárkája! 
!"imii"Himi'iiiiii"ii!iii"iiiiii"i "iii||lMl|iiii"imii"i III"!!!!!!1 

C f X ) 

/ H s X a t e r p r o c r 

Kérje mindenütt a RALSON férfi-, női- és gyermekbörkabá-
tokat, köpenyeket, mellényeket, bőrsapkát és autóhaubét. 

» Nagy választék, legdivatosabb s legfinomabb kivitel. 
^ Motorkerékpárosok! Vegyetek K A R N E R-mellényt! 

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

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VII. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 
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A XXIII-ik párisi autószalon 
Október 3-án nyitotta meg a párisi autószalon ka-

puit. Háromnegyed kilenckor már hatalmas tömeg állott 

a Grand Pálais előtt. A hivatalos személyek azonban 

csak 10 órakor érkeztek meg, Doumerge köztársasági el-

nökke!l az élükön, kinek hagyományos mosolyát még a 

zuhogó eső sem tudta lemosni. 

A kontinens legnagyobb autószalonja nyitotta meg 

kapuit. 1020 kiál l í tó az első ciklusban (autók és alkatré-

szek), 372 a másodikban (motorkerékpárok), 272 a har-

madikban (teherautók). 

A standok és a padló barna szövettel behúzva, 

melyre még nagvértékü szőnyegek kerültek. A mennye-

zetről vékony acélidrótokon függnek hatalmas névtáblák, 

melyeken itt egy polgári márka, ott pedig egy arisztok-

rat ikusán hangzó név, mint például Rolls-Royce vagy 

Hispano-Suiza olvasható. 

Nézzünk gyorsan végig az orgonasipalakú luszterek 

által megvilágított standokon: 

Az 1928-as Chrysler hűtője olyan szédületes sikert 

aratott, hogy az idei autószalonban az európai gyárak 

egész tömege szolgai módon leutánozta, még olyan nagy 

gyáraik is, m in t a Peugeot, vagy a Chenard-Walcker— 

Delahaye-konszarn. A karosszériák teljesen klasszikusak, 

eltűntek már a hosszú farkak és koporsóalakú Sedanok. 

Színezésük nagyon diszkrét: fekete, szürke, kék; csak a 

sportkocsikon látható a piros. Az ülések szélesek, ké-

nyelmesek, a tavaly olyan divatos kígyó- és gyíkbőrök tel-

jesen eltűntek. 

A motorok és alvázak megépítésénél a hozzáférhető-

ség a konstruktőr főgondja és1 természetesen mindenkor 

a vezető kényelme. Hosszú kapcsolókarok, pneumatikus 

ifékek (az utóbbi főleg francia kocsikon), könnyen át-

tekinthető szerelékfalak, mind ezt a célt szolgálják. 

Mindez amerikai metódus szerint, mert ha az európaiak 

találták is fel az automobilt, a kényelem, az amerikai 

találmány. 

Hosszas kísérletezések után a kiskocsigyárosok egy-

ségesen visszatértek a négyhengeres típushoz, míg a 

közép- és nagykocsik 6, 8, sőt 12 hengeres motorokkal 

vannak felszerelve. A gyúj tás majdnem mindenütt akku-

mulátoros (Delco), a gázosítók egy vay;y két úszóháza-

sak, az olajat majdnem minden kocsinál külön hűtők hű-

tik, az olaj kenöképességének hosszabb megtartása cél-

jából . A benzintartályok sokszor száz liternél is nagyobb 

ürtartalmúak, de nem a nagy fogyasztás miatt , hanem 

kényelmi szempontból. 

Az idei szalon legnagyobb eredménye az első szériá-

ban gyártott elsőkerékmeghajtásos kocsi, az Auburn-

Cord. Nagyon valószínű, hogy ez az első lépés az első-

kerékmeghajtásos kocsi győzelme felé. Szakkörökben mái-

régen beszélik, hogy ezé a jövő, de idáig csak ikisgyárak 

kísérletezték vele és ha sikerük is volt, a publ ikum nem 

nagyon merte megvásárolni ismeretlen gyárak gyártmá-

nyait. Most azonban a hatalmas Auburn-gyár bátrakká 

tette a vevőket és bár a kocsi nagyon drága, az érdeklő-

dés mégis nagyon nagy. Ez az érdeklődés természetsze-

rűen átcsap a kisebb francia gyárakra is, kik ezidén 

már komoly üzleteket kötnek. 

Az elsőkerékmeghajtásnak számos előnye van, ter-

mészetesen há tránya is. A kardánmeghaj tás legalább 10 

—12%-os erőveszteség, és melyik autós ne félne a kar-

dántöréstől. Az elisőkerékmeghajtásnál a farolás esélye 

is sokkal kisebb. H ibá ja többek között a hozzáférhetet-

lenség, a rúgok és kormányszerkezet, a differenciál és az 

elsőkerékfék minden az elsőtengelyen van. 

Az Aubum Cord, ez a sokat emlegetett kocsi, 8 henge-

res, 28 HP-s, négy és félliter űr tar ta lmú. 120 km-es se-

bességre képes. Kiáll ítása gyönyörű, nemesvonalú és re-

mekül tar t ja az utat. A sebességváltómű az első tenge-

lyen fekszik, a sebességváltókar a szerelékfalból nyúlik 

k i és a gép minden orgánuma, még az akkumulátorok is 

a motorfedő alatt vannak elhelyezve. 

Három francia gyár áll ít ki elsőkerékmeghajtásos 

kocsit: 

Bucciuli 6 hengeres, 200 HP-s, kompresszoros mo-

tort (Mercedes-Benz lizensz) épít be óriási alvázba. Se-

bességét 140 kilométerre hirdetik, nagyon szerényen, de 

ennek a motorkolosszusnak meglehetősen kevés vevője 

aikad. 

Sensmud de Lavaud 8 hengeres, 32 HP-si, nem al-

vázra, hanem valóságos alépítményre épített kocsi, len-

gőtengelyes hátsókerekeikkel. Meglehetősen fantasztikus 

j á rmű . 

A legkomolyabb francia elsőkerékmeghajtásos kocsi 

a Tracta, mely két t ípust hoz k i : egy 4 hengeres, 9 HP-s 

(33.500 Frsi.) és egy 6 hengeres, 15 HP-st (43.500 Frs. ) . 

E z a kocsi máh- az idei pálya- és hosszútávú verseny-

sikereivel nagyon jó nevet vívott ki magának. 

A további kiállított kocsik tömege között a következő 

érdekes megemlítésre érdemes autókat láttuk. 

Bugatti. A nagy molsheimi versenykocsigyáros az 

idén egy remek 5 literes, 32 IIP-s kocsit hozott ki. Egy-

voinalban fekvő nyolchengeres motor, melynek koncep-

ciója teljesen új. A henger ék hordják kengyeleken a fő-

tengelyt, a katrternek itt csak fedőszerepe van és az ola-

ja t tar t ja magában. Az elsőtengely középső része, a fő-

tengely, a bütyöktengely belül ki van fúrva, hasonló-

képpen minden olyan alkatrész, ahol ez lehetséges volt. 

¿gy sikerült elérni, hogy egy 5 literes kocsi összesen 1070 

kilót nyom. A sebességváltószekrény a hátsótengelyre 

van szerelve, elől a motor, hátu l az erőátvitel. 

A versenykocsik már nem túlságosan érdeklik az 

embereket. Bugatti ezt a csekély 170 km sebességgel 

menő kocsiját, mint ideális túmkocsit hirdeti és főleg 

azt emeli ki, hogy a kocsi egy óra alatt 3 és fél1 kilomé-

tert memt negyedik sebességgel anélkül, hogy a kupplun-

got csúsztatták volna. Az emberek tartósat, egyszerűt 

akarnak kevés pénzért és az egykor amfiyira népszerű 

kis versenykocsik standjain alig lézeng egy pár 18 éven 

aluli, még vezetési engedéllyel nem bíró idealista. A többi 

Bugatti-modellek az ismert 3000, 2300 és 1500 köbcenti-

méteresek. 

Voisin négy t ípust áll ít k i : 13, 24, 32 HP-s, 6 hen-

geres és egy 22 HP-s, tizenkéthengeres kocsit (motor 

Magyar Acélárugyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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I s m e r i m á r a 

nevű, supersportgépek 

részére való speciális olajat! 
Sok világrekordot futottak mar 
ezzel az olajjal. Angliában i 
motorkerékpárok legnehezebb 
próbáinál évek óta a legjobb 

eredménnyel használják. 

VACUUM OlL COMPANY R. T. BUDAPEST 
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V-alakban), mind szelep nélkül. Az utóbbi típust már 

három éve építik, eddig vagy 20 világrekord tulajdonosa, 

4000-től 40.000 kilométerig. 

Duesenberg mutatja be a másik tizenkéthengerest, 

hatalmas alváz, 200 HP-s motor. Az emberek megnézik 

és valljuk be, megmosolyogják ezt az óriási lokomotívot. 

Delage D. 8. 8 hengeres, 32 HP-3 kocsija a régi 

Sliping-típusból veszi eredetét. 

Renault a régi típusait mutatja be, előllevő hűtővel. 

Végül ez a konok konstruktőr is megtért, azonban ennek 

dacára is megtartotta régi formáját. 

Peugeot 201-e 6 HP-s „tout confort" kiskocsija 

(20.900 Frs.) valószínűleg a kispolgárság egyik kedvenc 

kocsija lesz. A Chrysler pontos kicsinyített mása. 

Talbot egy új 8 hengeres, 22 HP-s kocsit hoz a régi 

formában. Na.gyon kedvelt kocsi. 

Hisyano-Suiza már tizedik éve mutatja be ugyan-

azt a világhírű 32 HP-s kocsiját. Az annyira várt 20 

HP-s kocsi úgylátszik ismét a jövő évre marad. 

Farman, a legdrágább francia kocsi, ismét tavalyi 

modelljét hozza ki, szép új hűtővel felszerelve. 

A jRoseH^art-standom áJlfandóan jelzik nagy táblákon 

a szalón tartama alatt eladott kocsik számát. A második 

napon fél 11-kor 508-nál tartottak, 12 órakor 700-at je-

leztek. Ez a páratlan népszerűségnek örvendő kis 5 HP-s 

nagyon szép jövőnek néz élébe. Dacára annak, hogy foly-

ton gúnyolják és minden kabarészámban előfordul1, mégis 

hivatva van az olyan kitűnő, sajnos^ már nem gyártott 

5 HP-s Citroën pótlására. 

Citroën az idén újat nem hoz ki és ez a tény, leg-

alább francia szempontból, a szalón érdekességét a felére 

csökkenti. 

Az amerikaiak, ezen szalón hősei, 30 márkát állíta-

nák ki, melyek szépségükkel, jóságukkal és kényelmükkel 

egyre jobban elismertetik elsőbbségüket. Külön felso-

rolni nem érdemes őket, olvasóink jól ismerik ezeket a 

pesti utcáról. 

Az olaszok Isotta, Ansaldo, Bianchi, Itala és Lanciá-

val szerepelnek. Ezek között új csak a 8 hengeres Lancia-

Di Lambda, mely szépségével és szellemes konstrukciójá-

val! az olasz ipar égyik remeke. 

A németek nagy tömegben vonultak fel Pesten is-

mert kocsikkal. Drágák és így kereskedelmi szempont-

ból1 még itt egyelőre semmi keresnivalójuk nincsu Kivé-

tel természetesen a Be,nz-Mercedes, mely itt is gazdag 

körökben nagy keresettségnek örvend. A NAG auto-

matikus kupplungjáról még nem lehet véleményt mon-

dani. 

Az angolok konzervativizmusa motorban és különö-

sen karosszériában valahogyan nem ide való, az áraik-

ban pedig olyan magasra mentek, hogy az ember bor-

zadlva áll meg az állandó többszázezer frankos áraik előtt. 

Az Armstrong-Siddetey automatikus sebességváltója 

még ismeretlen használatban. 

A belgák Minervát F. N. és Imperiát állítanak ki. 

A kitűnő Minerva éppen oly szép és éppen oly jó, mint 

mindig volt. 

A Steyr szép sikert aratott. A Tatra érdekes kons-

trukciójának sok bámulója akad. 

Végűi az amerikai kezekben levő európai gyárakat 

kell megemlíteni. Az eddig sport- és versenykoc^inak is-

mert Amilaar egy hamisítatlan amerikai nyolchengerest 

hoz, szép sikerrel. Fiat, De Dion-Bouton, Opel szintén 

amerikai vonalú és konstrukciójú kocsijai méltó képvi-

selői a nagy amerikai autóiparnak. 

A karosszériák szépek és elmések, azonban ez az 

ipar már csak luxus célokra dolgozik, a szériakarosszé-

riák felvehetik velük a versenyt. 

Magyar kiállító, sajnos, nincsen, ami iparunk szo-

morú anyagi helyzetére való tekintettel érthető is. Igaz 

ugyan, hogy most, mikor a magyair propaganda egyre 

erősödik, jó lett volna a Magosix-nek legalább szerepelni, 

de ennek híján azonban, mint a többi országok is tették, 

túrisztikai kiállítást csinálhattak volna prospektusokkal, 

melyben felhívták volna a túristákat Magyarország meg-

látogatására. Reméljük, majd jövőre . . . 

J. Breyer. 

A X. Svábhegyi verseny 
Hans von Stuck (Austro-Daimler) f u t j a a nap leg-

jobb idejét. — Wol fner László (S teyr ) ú j sportkocsi-

útvonalrekordot ál l ít fel. — Petrovits Vidor (Bu-

ga t t i ) a leggyorsabb túrakocsi. — Balázs László 

(Sunbeam) , a nap leggyorsabb solomotorkerék-

párosa. — Lang Hermann (S t andard ) ú j oldalkocsis 

rekordot fu t . — 50.000 néző. — Kilenc ú j kategória-

rekord. 

Pompás, verőfényes időben, hatalmas, ezrekre menő 

közönség előtt futották le szeptember 29-én a X-ik Sváb-

hegyi versenyt. Bár a startnál olyan nevek jelentek meg, 

mint Hans Stuck, Szénássy, Arco-Zinneberg, a két Wolf-

ner, Stegmann, Gall, Balázs, Urbach, Franki és mások, a 

verseny sportszempontból abszolúte nem elégített ki. 

A legszebb küzdelmek hihetetlen balszerencse és vis ma-

jorok következtében elmaradtak és az az ember, aki tény-

leg szívvel-lélekkel figyelte az idei versenyt, szomorúan, 

kielégítetlenül távozott. Gall bukott, Stegmann gyertya-

zavarok miatt kiállt, Urbachnak mindkét motorja széjjel-

ment, Lyka hevenyében összeállított gépével közelsem 

kilométereken 5 hengerrel jött, Szénássy a közönség tel-

jesen sportszerűtlen viselkedése miatt kénytelen volt fel-

adni a versenyt. 

Egyszóval elmaradtak a küzdelmek, elmaradtak azok a 

grandiózus pillanatok, amelyek érdekessé teszik a hegyi-

versenyeket és amelyek örökké feledhetetlenek a fanatikus 

néző életében. A rendezés jó volt. Az Automobil Club 

megtett minden tőle telhetőt, hogy a verseny sikerét biz-

tosítsa. Több helyen elhelyezett megafon, tökéletes ered-

ményhirdetés, tribünök felállítása, a sajtó azonnali és 

pontos informálása jellemezték a versenyt, amelynek 

egyedüli szépséghibája a nézőközönség hihetetlenül sport-

szerűtlen viselkedése és a magyar rendőrség teljes tehe-

tetlensége volt. Alantiakban közöljük a verseny részletes 

eredményét, kibővítve azt egy, a körülményekhez képest 

érdekes, a tréninget és a versenyt felölelő intimitásokat 

tartalmazó hosszabb cikkel. 

A X. Svábhegyi verseny részletes eredménye. 

Távolság 4643 méter. Start 139 m. tengerszín felett. 

Cél magassága 444 m. Magasságkülönbözet 305 m. Átla-

gos emelkedés 6.5 százalék. Maximális emelkedés 15 szá-

zalék. 83 nevező, 70 induló, 57 beérkező. 

Motorkerékpárok. Űtvonalrekord: Michael Gayar (348 

Chater-Lea) 3:26.62. 1928. — 175 kcm: 1. Lukavetz Fe-

renc (Francis-Barnett) 4:26.89, 2. Zboray Ferenc 

(DKW) 4:32.94. 3. Balogh Miklós (AKD) 4:37.34. 

A kategóriarekordot Kurt Friedrich (DKW) állította fel 

a mult évben. 3 beérkező. — 250 kcm: 1. Deli Lajos 

(Radco-JAP) 3:56.660. Kategóriarekord. 2. Wéber Oszkár 

(Méray-JAP) 4:28.53. 3. Bauer József (Ariel) 5:45.89. 

Wéber a cél előtt 40 méterrel leállt és gépét betolta. — 
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Ha»8 Stuck von Villiez, az 1929. évi versenyszezónban páratlan sikereket elért német úrvezető, Austro-Daimler-

kocsiján, a svábhegyi pálya egyik festői, szakaszán. A kép balsarkában Stuck autogrammja. 
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Szénássy Alán 1.5 literes Bugatti-versenykocsiján a svábhegyi Nagyszálló melletti kanyarban. Szénássy teljes 
5 mp-cel javította meg a lengyel Jan Ripper tavaly hasonló kocsival elért és megdönthetetlennek hitt rekordját. 
Ugyancsak a fenti kocsival futotta Szénássy Alán a MAC IV. Jánoshegyi versenyén S:12 mp-es új útvonalrekordját. 

Wolfner László (5000 Steyr-Sport), aki a svábhegyi versenyen kitűnő időt futva legyőzte a német gróf Arco-
Zinneberget. Képünk Wolfyiert a verseny startja előtt ábrázolja. 
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350 kcm: 1. Sabrnák Oszkár (Velocette) 3:48.46. 2. Va-

lentiny Károly (Chater-Lea) 4:02.76. 3. Molnár Ferenc 

(Calthorpe) 4:20.06. Kategóriarekord: Gayer (Chater-

Lea) 3:26.62. — 500 kcm: 1. Balázs László (Sunbeam) 

3:27.58. 2. Kozma Endre (Matchless) 3:28.75. 3. Urbach 

László ( A J S ) 3:35.95. 4. I f j . Hóra Nándor (Rudge) 

3:38.80. — 750 kcm: Nem volt befutó. — 1000 kcm: 1. 

Kari Gall (Standard-MAG) 3:27.67. Űj kategóriarekord. 

2. Meggyessy Zoltán ( B M W ) 3:42.63. 3. Tima Horváth 

István (Super-X) 4:10.23. 

Oldalkocsis motorkerékpárok. 350 kcm: 1. Winkler 

József (Méray-JAP) 5:13.94. 2. Sabrnák Oszkár (Stan-

dard-MAG) 5:25.51. — 600 kcm: 1 Lang Hermann 

(Standard-MAG) 3:46.51. Űj oldalkocsi-útyomlrekord. 

2. Bauer József (Arie l ) 4:03.45. 3. Vigyázó Miklós 

( B M W ) 4:58.83. — 1000 kcm: 1. Meggyessy Zoltán 

( B M W ) 4:08.76. 2. Czulyba Mihály ( B M W ) 4:13.76. 

Túraautomobikik. Űtvonalrakord: 1928. 1. Wolfner 

László K M A C (Steyr) 3:47.21. — 750 kcm: 1. Böckh 

László M A C (Aust in) 5:07.85. Kategóriarekord. — 1100 

kcm: 1. J . Bolyanovszky (Tatra) 5:56.20. 2. Vigyázó 

Miklós ( F I A T ) 6:12.94. — 1500 kcm: 1. Berkovits 

László K M A C (Steyr) 5:44.94. 2. Friedl Haerlin (Steyr) 

9:33.92. — 2000 kcm: 1 Lyka István M A C (Bugat t i ) 

4:21.33. — 3000 kcm: 1. Petrovits Vidor ( M A C ) Bu-

gatti 4:11.90. Uj kategóriarekord. 2. Rákossy Lajos 

( K M A C ) Tatra 4:41.55. 3. Hans von Stuck (Austro-

Daiimler) 4:52.73. — hOOO kcm: 1. Politzer Pál ( M T K ) 

Chevrolet 5:00.91. — 8000 kcm: 1. Herzog András báró 

( K M A C ) 4:56.32. 

Sportautomobilok. útvonalrekord: 1928. Szini Já-

nos (Austro-Daimler) 3:33.81. — 1500 kcm: 1. Bernhard 

Ackerl (Steyr) 5:27.17. — 2000 kcm: 1. J . Vermirovszky 

(Tatra) 3:42.83. Uj ka.tegóriarekord. — 3000 kcm: 1. 

Heteés Sándor ( K M A C ) Bugatt i 3:43.01. — 5000 kcm: 

1. Wolfner László ( K M A C ) Steyr 3:28.74. Űj sportkocsi-

útvonalrekord. — 8000 kcm: 1. gróf Arco-Zinneberg 

(Mercedes-Benz) 3:29.34. 2. báró Wolfner András 

( K M A C ) Steyr 3:39.62. 

Versenykocsik. Ütvonalrekord: 3:09.61, Zichy Tiva-

dar gróf 1928. — 1100 kcm: 1. Alfréd Berger ( B N C ) 

5:08.63, 2. Kállay L. (Opel) 5:15.97. — 1500 kcm: 1. 

Szénássy Alan. ( M A C ) 3:19.74. Uj kategóriarekord. 2. 

Vay László gróf ( K M A C ) Bugatt i 3:51.09. — 3000 kcm: 

1. Heteés Sándor ( K M A C ) Bugatt i 3:34.13. — 5000 

kcm: 1. Hans v. Stuck (Austro-Daimler) 3:11.64. A nap 

legjobb ideje. Uj Icategóriarelcord. Átlagsebesség: 87.228 

km. — 8000 kcm: 1. Emi l Franki (Steyr) 3:51.72. 

Alantiakban adjuk az összes beérkezők időeredményeit: 

1. Hans v. Stuck 3700 Austro-Daimler V 3:11.64 
2. Szénássy Alan 1492 Bugatti-komp. V 3:19.74 
3. Balázs László 492 Sunbeam M 3:27.5s 
4. Kari Gall 496 Standard-Mag M 3:27.67 
5. Wolfner László 4500 Steyr S 3:28.74 
6. Kozma Endre 496 Matchless M 3:28.75 
7. Arco-Zinneberg gróf 7020 Mercedes-Benz komp. s 3:29.34 
8. Heteés Sándor 2S00 Bugatti-komp. V 3:34.13 
9. Urbach László 499 AJS M 3:35.9a 

10. Hóra Nándor 498 Rudge M 3:38.80 
11. Wolfner András báró 4300 Steyr s 3:39.82 
12. Meggyessy Zoltán 744 BMW M 3:42.6(1 
13. J . Vermirovszky 1680 Tatra s 3:42.83 
14. Heteés Sándor 2300 Bugatti-komp. s 3:43.01 
15. Lang Hermann 496 Standard-Mag O 3:46.51 
16. Sabrnák Oszkár 348 Velocette M 3:48.46 
17. Vay László gróf 1492 Bugatti-komp. V 3:51.09 
18. Emil Franki 5000 Steyr-komp V 3:51.72 
19. Deli Lajos 246 Radco-Jap M 3:56.60 
20. Bátya János 498 F. N. M 3:58.48 
21. Valentiny Károly 348 Chater-Lea M 4:02.76 
22. Bauer József 499 Ariel o 4:03.4a 
23. Meggyessy Zoltán 744 BMW 0 4:08.76 
24. Tima Horváth István 738 Super-X M 4:10.2» 
25. Petrovits Vidor 3000 Bugatti T 4:11.90 
26. Czulyba Mihály 744 BMW 0 4:13.76 
27. Molnár Ferenc 348 Calthorpe M 4:20.06 
28. Lyka István 1992 Bugatti-komp. T 4:21.33 
29. Szilner József 348 Chater-Lea M 4:23.5» 
30. Kii bek József 980 A J W M 4:24.32 
31. Vinczo Pál 349 Rex-Acme M 4:24.4» 
32. Lukavetz Ferenc 172 Francis-Barnett M 4:26.8» 
33. Wéber Oszkár 246 Meray M 4:28.5a 
34. Zboray Ferenc 174 DKW M 4:32.94 
35. Balogh Miklós 174 AKD M 4:37.5» 
36. Rákossy Lajos 2300 Tatra T 4:41.55 
37. Kováts K. (álnév) 498 Opel M 4:42.73 
38. Hans v. Stuck 2992 Austro-Daimler T 4:52.73 
39. Herzog András báró 4500 Packard T 4:56.32 
40. Vigyázó Miklós 494 BMW 0 4:58.83 
41. Politzer Pál 3200 Chevrolet T 5:00.91 
42. Böckh László 747 Austin T 5:07.8.) 
43. Alfréd Berger 1097 BNC V 5:08.6a 
44. Winkler József 346 Meray 0 5:13.94 
45. Kállay L. 1100 Opel V 5:15.97 
46. Vass Albert 498 Gillet M 5:17.89 
47. Báthory Emil 348 Velocette M 5:24.11 
48. Sabrnák Oszkár 346 Standard-Mag 0 5:25.51 
49. Bernhard Ackerl 1500 Steyr T 5:27.17 
50. Ballon Richard 2350 Lancia-Lambda T 5:39.39 
51. Berkovits László 1500 Steyr T 5:44.84 
52. Bauer József 246 Ariel M 5:45.89 
53. Bolyanovszky 1100 Tatra T 5:56.20 
54. Kurz Lajos 248 Puch M 5:58.34 
55. Vigyázó Miklós 970 Fiat T 6:12.94 
56. Ábel Ágoston 490 Meray 0 6:13.4i) 
57. Friedl Haerlin 1500 Steyr T 9:33.92 

Rövidítések: M motorkerékpár; O = oldalkocsis ír.c 
torkerékpár; T = túrakocsi; S = sportkocsi; V ver-
senykocsi. A gyártmány előtti számok a motor hengerűrtar-
talmát jelzik köbcentiméterekben. 

X. Nemzetközi svábhegyi verseny 

A nap legjobb ideje és 
a verseny abszolút 
győztese Hans von Stuck 

8000 köbcentiméte-
res sportautomobilok 
győztese Gr.Arco-Zinneberg 

8000 köbcentiméte-
res versenyautomo-
bilok győztese Emil Franki 

t e r m é s z e t e s e n s z i n t é n SHELL 
o l a j a t és 

„ S H E L L " KŐOLAJ R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

V. ker., Alkotmánv-utca 18. sz. ü z e m a n y a g o t 

SHELL 
h a s z n á l t a k . 
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Széljegyzetek a X. Svábhegyi versenyről 
Stuek von Villiez, a híres német festő fia, a ,,Hegyek 

királya". Kétségtelenül tud, viszonyítva talán a legjob-

ban. Ha tekintetbe vesszük hosszú és aránylag magas 

kompresszornélküli Austro-Daimlerjét, úgy teljesít-

ményei egészen magasra értékelendők. Ő maga nagyon 

megváltozott. Mult évben egy szerény, végtelenül kedves 

fiatalember benyomását keltette. Akkor is voilt egy 

rögeszméje. Azt hiszi, hogy állandóan 3 percen belüli 

időiket fut a Svábhegyre. Ez a hite tényleg, mintha 

rögeszméjévé vált volna. Az idei verseny után például 

kijelentette, hogy az idejét elmérték és saját mérése sze-

rint 2:58-at futott. A mult évben 2:56-ra ment tréning-

ben és a versenyen is jóval 3 percen belül végzett volna, 

ha a cél előtt 100 méterrel nem éri az emlékezetes bal-

eset. De azt elfelejti, hogy az időmérőpáholyban akkori-

ban mindenki az ő idejét leste és komoly urak a főesküt 

leteszik, hogy a villanyóra nagymutatója Stuck elfaro-

lása pillanatában 3:09-et mutatott, ami azt jelenti, hogy 

a célig körülbelül 3:12 lett volna az ideje. Ennél jobbat 

Stuck most sem futott. Ezúttal, ha Szénássyt nem éri a 

fatális baleset, Stuek feltétlenül verve ¡marad. Szénássy 

minden részideje jobb volt a tréningben, mint Stucké. 

Az arány egy a pálya új részén mért darabra a követ-

kező volt: Szénássy (2 literes Bugatt i) 20.4 mp; Stuck 

(Austro-Daímler) 21.1 mp; Wolfner Lász'ló (Steyr) 21.6 

mp; Szénássy (1.5 literes Bugatt i ) 21.9 mp; Wolfner 

András báró (Steyr) 22.2 mp ; Esterházy herceg (2 lite-

res Bugatt i ) 23.0 mp. Találkoztam Stuckkal a pálya egyik 

részén. Ö is időket mért. Megjegyeztem neki, hogy most 

sokkal alacsonyabb a kocsija, mint a mult évben. „Igen! 

Lesz még alacsonyabb is! — feleli. Ha felfordulok vala-

hol és az alváznak valami baja történik, az új alváz 

mindig alacsonyabb lesz." Akkor még ez is lesz alacso-

nyabb! — mondom én. „Ja, j a ! " — mondja Stuck moso-

lyogva. Megkockáztatom a kérdést, ki nyeri az idei 

Svábhegyi versenyt. „ É n ! " — mondja a világ legtermé-

szetesebb han.gján. Hegyiversenyt nem nyerhet más ma 

a kontinensen, mint én! Kissé merész állítás, de ő mond-

hatja. Kérdem, hogy kapott ki mégis a Klausenpasson 

Chirontól. Elmondja, hogy minden tréning nélkül állt 

ki. Egyetlenegyszer sem volt a pályán és úgy szökött meg 

a kórházból. Ha lett volna ideje legalább egyszer fel-

menni, akkor még lelépte volna Chiront. Legközelebb a 

Zirlerbergen indul. A szakmáiban egyébként nagy ellene 

az elkeseredés. Már túl profi allűrökkel dolgozik. Állító-

lag a Ritzbe magához rendelte a budapesti olajosokat és 

benzineseket, hogy ki ad többet, ha a benzinjével és ola-

jával fut. Megegyezett először a Castrollal, azután a 

Shellel. De nem azért Stuck a Stuck, hogy ő maradjon 

alul. A Castrollal ment a túrakocsival, a Shellel meg a 

versenykocsival. Máskor jobban kell vele vigyázni. 
* 

Szénássy Alan. Húsz éves és ma kétségtelenül Ma-

gyarország legjobb autóvezetője. Alkalmam volt vele 

egy íziben a második .tréningnapon 1.5 literes Bugatti-

ján mellette ülni. Ideje ¡3.26 volt, tehát 7 másodperccel 

rosszabb, mint a versenyben, ahol kenterben javította 

meg a lengyel Ripper nagyratartott kategóriarekordját. 

A menet egy élmény volt számomra. Igen sok világnagy-

ság mellett ültem már, de minden elfogódottság és sovi-

nizmus nélkül kijelentem, hogy Szénássy vezetése a 1.5 

literes kocsival az utolsó szó a vezetési technika terén. 

Villámgyoirs, kiszámított kapcsolásai, a terep pompás ki« 

használása, brilliáns fordulóvételei, Szénássyt ma feltét-

lenül egysorba állítják a kontinens legjobb hegyiverseny-

zőivel. Kisebbik kocsijával szinte összeforrott. 3:19-es 

ideje a pálya mostani állapotában grandiózus, különösen 

ha tekintetbe vesszük, hogy spórolta energiáját a 2 lite-

resre. Sajnos, fatális balesete nem engedte meg, hogy 

feljusson a célba. A szombati tréningen egy hivatalosan 

mért menete a 2 literes kocsival 3:11 volt. Ez alkalom-

mal azonban még nagyon sok volt a kocsijában. Nézetünk 

és Szénássy abszolút szerényen kifejtett véleménye sze-

rint, ha -nincs ¡baj, úgy 3:03—3:04 között ért volna fel. 

A startnál szokásos első szakaszon, amit mindig mérni 

szoktunk, Stuck ideje 7.1 mp, Szénássyé 5.9 mp volt. Ez 

maga mindent megmond. A startnál levők egyhangú véle-

ménye szerint, úgy, mint Szénássy 2 literes kocsijával, 

még ember nem startolt a Svábhegyen. 

Hogy történt Szénássy balesete? Mint tudjuk, az idei 

Svábhegyi versenyen kis h í ján megismétlődött a mult-

évi rettenetes katasztrófa. Szénássy kétliteres Bugatti-

jával kis híján belefutott a közönségbe. A baleset oka 

ezúttal is, mint csaknem minden bajnál, a magyar kö-

zönség abszolúte sportszerűden viselkedése volt. Szénássy 

kétliteres kocsijával, mint a villám startolt el a vonalról 

és mint rendesen, a pálya legibelső oldalán igyekezett 

venni a fordulót. A start pillanatában azonban az egész 

jobboldal, kíváncsi lévén, nyomódott előre és nyomta ki-

felé a kötelet. Szénássy amikor a fordulóba ért, szószoros 

értelembán; a közönséggel találta magát szemben. Ott, 

ahol a kocsi jobboldali kerekeinek kellett volna feküdni, 

hogy a forduló ebben a kolosszális sebességben vehető le-

igyen, ott ember ember hátán állott. Szénássy, mint azt 

nekünk a verseny után elmondotta, az utolsó pillanatban 

elkapta a volánt és igyekezett a kocsit némileg balra térí-

NOTT1NGHAM 
E N G L A N D 

RALEIGH 
A legszebb és legtökéletesebb 

angol közhasználati 
motorkerékpárok NOTTINGHAM 

E N G L A N D 

Vezérképviselet: Apart r.-t. Budapest VL, Andrássy-út 37 
Telefon: A. <36—27. Telefon: A. 136-28. 
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CASTROL 
VOLT GYŐZTES! 

A Motorkerékpárok Legjobb Ideje: 
BALÁZS LÁSZLÓ (SUNBEAM) 

Győztes Motorkerékpár 
Győztes Motorkerékpár 
Győztes Motorkerékpár 
Győztes Motorkerékpár 
Győztes Oldalkocsis Motork. 
Győztes Oldalkocsis Motork. 

175 kcm Lukave<z Ferenc Francis (Barnet) CASTROL 
250 kcm Deli Lajos (Radco) 
500 kcm Balázs László (Sunbeam) 

1000 kcm Kari Gall (Standírd) 
350 kcm Winkler József (Méray) 
600 kcm Lang Hermann (Standard) 

CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 

olajjal 

Svábhegyi Útvonalrekord: 
GRÓF ZICHY TIVADAR (BUGATT1) CASTROL Olajjal Verhetetlen! 

Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 
Győztes 

Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Túrakocsi 
Versenykocsi 
Versenykocsi 

750 kcm Böckh László (Austin) 
1100 kcm Fellner Simon (Tatra) 
1500 kcm Bernhard Ackerl (Steyr) 
2000 kcm Lyka István (Bugatti) 
3000 kcm Petrovics Vidor (Bugatti) 
1100 kcm Alfréd Berger (B. N. C.) 
2000 kcm J. Vermirovszky (Tátra) 
3000 kcm Heteés Sándor (Bugatti) 
5000 kcm Wolfner László (Steyr) 
1500 kcm Szénássy Alán (Bugatti) 
3000 kcm Heteés Sándor (Bugatti) 

Az Összes Fennálló Csoportrekordok Castrol Olajjal 

CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 

olajjal 
Érettek El! 

Fenti Eredményekből Minden Automobilista És Motorkerékpáros 
Azonnal Megállapíthatja, Hogy A Svábhegyi Versenynél Is A Leg-
több Versenyző A Castrol Olajat A Többi Olajmárkával Szemben 

Előnyben Részesítette 

„ . , , . , . Magyar Abroncs- és Kerékgyár Rt., Budapest VI., 
Vezerkepvise let : J ó k

M
a V u t c a 8. szám. - Telelőn : Automata 133-56 
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Porlasztóját beállítja 
Benzinfogyasztását ellenőrzi 
Minden kérdésére tanácsot ad 

AUTOMENTOR 
Andrássy-út 11. Telefon: Aut. 266-11 ( 

D K W 

moto rkerékpárok 
teljesítménye ismételt kategória-
győzelem osztályrekorddal a 
J á n o s h e g y i v e r s e n y e n 

DKW 
kisautók JsJíí fe l tűnő ki-

ezése 

| DKW | 
áruszállítókocsik 

gazdaságossága mind oly tulajdonságok melyek a legol- r~ 

csóbbak, abszolút versenyképességét igazolják. Vezérk.; 

O r b í s M ű s z a k i R é s z v é n y t á r s a s á g 3 
Budapest, V., Kos-uth Lajos tér 4. Telefon: Aut. 272-09 g 
és 136-52. Fiókok! Szeged, Győr, Miskolc, Debrecen, Pécs 

N e l á r m á z z u n k ! 
Jelezzünk kéthangú 

BOSCH-kürttel! 

Tompított, kellemes 

városi, 
messzeható erőteljes 

országúti 
h a n g ! 
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teni. Ez sikerült is neki, de az erőket legyőzni nem lehe-

tett. A kocsi ennek következtében átvágódott a bal-

oldalra, -majd Szénássy korrigálásai folytán ide-oda 

vandlizoct, míg a végén saját tengelye körül megfordulva, 

a pálya balszélén lévőket a kocsi farával eltolta. Többen 

könnyebben megsebesültek, igen sokan elájultak az ijedt-

ségtől, m in t a szemtanuk elbeszélik, kísebbszerti pánik 

keletkezett, de szerencsére nagyobb baj nem történt. Szé-

nássy a magyar közönség teljesen sportszerűtlen viselke-

désének áldozata lett. Ő, aki a magyar névért, a magyar 

név dicsőségéért szállott síkra, a magyar közönség áldo-

zata lett. Ismét tanultunk. Drótkerítés való a magyar 

közönségnek és kancsuka, mert a szép szó, az, úgy látszik, 

nem használ itt semmit. 

* 

Ezúttal meg kell emlékeznünk a rendőrségről is. Ez-

úttal éppen az ellenkezőjéről vagyunk kénytelenek be-

számolni, mint amit szeretnénk. Az idei Svábhegyi ver-

senyen a rendőrség teljesen csődöt mondott. Egyöntetű 

vélemény szerint, csoportokba verődve álldogáltak az út 

szélén és mintha ott se lennének, csinált mindenki azt, 

amit akart. Az esti díjkiosztáson a berekedt civilrende-

zők egész sora volt látható, akik mind a legnagyobb meg-

illetődéssel beszéltek a rendőrség közönyéről és nemtörő-

dömségéről. Mintha az f á j t volna nekik, hogy itt szabad 

volt gyorsan menni, nyitott kipuffogóval a jobboldalon 

és össze-vissza és nem lehetett elővenni a ceruzát és nem 

lehetett elkérni a betétlapot. Beszéltünk a .rendőrlegény-

ség egyes tagjaival, akik bizony meglehetősen elkesere-

dett hangon védekeztek. Szerintük a magyar közönséggel 

csak gorombán lehet bánni , itt a szép szó nem használ. 

Mivel pedig a mult évben több esetben kellemetlenségük 

volt az erélyes intézkedések miatt, így jobbnak látták, ha 

inkább semmit sem csinálnak. Tényleg ide puskatus és 

szurony kellett volna, no meg drótkerítés. A jövőben azt 

a jánl juk a rendezőségnek, hogy veszélyes fordulókból tel-

jesen távolítsák el a közönséget és csak ott szabadjon el-

helyezkedni a nézőknek, ahol természetes útmenti emel-

kedésről szemlélhetik a versenyt. Ismerjük az automobil 

és motocikli elleni ant ipát iát . Történjen csak egy minia-

tűr „Monza" és vége a magyar automobil- és motor-

kerékpársportnak. 
* • 

Érdekes magánmérésekről hallottunk az idén. A ver-

senyzőket egyik ismert régi versenyzőnk, Kalmár Tiha-

mér, pulzuspróba alá vetette, stoppenrel a kezében. Unal-

masan teltek el a félórák odalenn és így kellett valamivel 

szórakozni. Lyka tartotta a rekordot. Ügy látszik ő druk-

kolt legjobban. Csodálatosképpen ellenfele, Petrovits Vi-

dor, a legkevésbé. Stuck pulzusa 92, Szénássyé 87-et, 

Petrovicsé 84-et, Böckh Lacié 86-ot, Lykáé 136-ot vert 

percenkénc. A Stuck—Szénássy-párharc előtt a budapesti 

Bugatti-vezérképvisielet egyik tagja, Rózsahegyi István, 

úgy drukkolt, hogy a pulzusa 132-át vert percenként. Mint 

mondják, igen sok versenyt a nyugodtság dönt el. Ez is 

egy érdekes próba. Ezúttal ne csak részidőket mérjünk, 

hanem pulzusokat is. 

A magyar versenyzők közül Balázs ezúttal is, ha né-

mileg a szerencsével is párosulva, de megvédte a hege-

móniát a Svábhegyen. Ideje feltétlenül magasra értéke-

lendő. Csaknem 100-ad másodpercre kifutotta multévi 

idejét, amit azonban jóval jobb talajviszonyok között ért 

el. Az idei pálya, motorciklik szempontjából, legalább 10 

másodperccel volt rosszabb, mint a multévi. Ha hozzá-

vesszük még, hogy az első tréningnapon egy retteneteset 

bukott, úgy igazán a legnagyobb csodálat hangján be-

szélhetünk erről a fiatalemberről. Mellette egy outsider, 

Kozma Endre feltűnése és pompás ideje volt a Sváb-

hegy idei meglepetése. Egy ohc. Matchless-en indult. Már 

tréningen feltűnt a nagyágyúkhoz közel egyenrangú rész-

idejeivel, de, tekintettel, hogy sokat reszkírozott és me-

nése még nem volt kiforrott, nem vettük komolyan. A 

versenyen szerencsésen feljutott és megmutatta, hogy bi-

zony van Magyarországon egypár őstehetség. Ha nem 

csalódunk, Balázsnak a jövőévi versenyeken már nagyon 

kell számolni Kozmával. Ezidén Urbach nem volt a győ-

zők sorában. Keveset trenírozott és gépe, melyet úgy 

hevenyében állítottak össze a Svábhegyre, folytonos de-

fektusokkal hátrál tatta őt az intenzívebb tréningk¡fejtés-

ben. Dacára ennek, pompásan ment és részidői a trénin-

geken semmivel sem voltaik rosszabbak, mint Gall, Ba-

lázs, Kozma és Stegmannéi. A szólisták közül még Hóra, 

Meggyessy, Sabrnák és Deli mutatott jó formát. Deli 4 

percen belüli ideje a 250-es Radco-val egészen elsőrangú. 

Szép eredményt ért el a fiatal Lukavecz is 175 kcm-es 

Francis-Barnettjével, biztosan nyerve kategóriáját , a 

Szállodánál bukó Zboray ellen. A sidecar-menők között 

ismét Bauer József futotta a legjobb időt. Bauer 500-as 

Arieljén közel 4 percet futott, igen köze] végezvén Ur-

bach multévi eredményéhez. Bauer ma kétségkívül egyik 

legjobb sidecarvezetőnk, aki bizony nagyon rászolgálna 

a bajnotci címre. 

•H-

A közönség és a rendőrség. Ezúttal mindkettő brillí-

rozott. A közönség fegyelmezetlen volt, a rendőrség pe-

dig nem állott helyzete magaslatán. Épületes jelenetek 

játszódtak le. Fehér, egy motorkerékpárvezető, az útka-

paróház körüli részen bukott. Pillanatok alatt 500 ember 

volt a pályán. A gép Fehérre esett. Egy néző elkezdte Fe-

hért kiráncigálni a gép alól, ahelyett, hogy a gépet le-

emelték volna róla. Gall a célba egy programmal érkezett. 

Egy programm beleakadt a baOkormányán elhelyezett sza-

bályzók közé. Elbeszélése szerint az emberek valósággal 

Kihajoltak a kötélen keresztül. Voltak helyek, ahol a kö-

zönség úgy kinyomta a kötelet, hogy alig maradt 4—5 

méteres széles út. Az is megesett, hogy egyesek sétabot-

jukra támaszkodva hajoltak ki a kötélen. Ha jött egy mo-

tor vagy autó, mindenki összedugta a fejét és látni akart. 

Hogy mindezek mennyire zavarták a versenyzőket, azt 

könnyű elképzelni. Lát tunk egy rendőrt, aki állandóan a 

Fogaskerekű híd ja alatt állott, a legveszedelmesebb he-

lyen. Ha azután jött egy versenyző, ész nélkül ugrált ki 

az úttestről. Arra azonban nem gondolt, hogy mennyire 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA-HISPANO-SUÍZA 
7 211 í-i Ti-5 I o. n<?t»yh uaeres szelepet, mo louu l 25,100 I. e. szelepes Imiben.e 'es . 

/,/50 / , sMki,i ^ y r r M J?T V J f O C Q TJf~SKODA AUIO 
hathengeres é J. W A. l ^ i J L j J . V x O l - £ \ - RÉSZVÉNY! ARSASAG 

Vezérképviselet: B U D A P E S T , VI., A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Aut. 208 14 
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TÁTRA 
AUTÓK 
sorozatos győzelmei: 

Jánoshegyi 
verseny 
1929.X.6. 

FELLNER SIMON 2 heng. 5:01.93 

G. túrakocsikategóriában I. dijai nyert 

X. Svábhegyi 
verseny 

szenzációs eredményei: FELLNER igaz= 

gató 2 heng. 5:56.20 I. D l j . - VER* 

MIROVSZKY 4 heng. 3:42.83 I. DÍJ. 

RÁKOSSYL. 6 heng. 4:41.86 II. DÍJ 

Balaton-Mátra 
túraút 

megbízhatósági versenyén nyeri a 

TEAM--DÍJAT 

(Jyártja és vezérképviseli: 

UNITAS 
AUTOMOBILIPARI ÉS 
KERESKEDELMI R.--T. 
Budapest, V. ker, Zápolya-utca 13. szám. 

kellemetlen lehet ez annak, aki minden idegenergiáját 

összpontosítva közeleg a veszedelmes forduló felé. 

Valaki figyelmeztette a derék embert, aki azt felelte, 

hogy őt ideállították. Oldalakat írhatnánk a közönség 

sportszerűtlen viselkedéséről, az ízléstelen közbekiabálá-

sokról, megjegyzésekről stb. Részünkről az lenne a leg-

helyesebb, ha a következő Svábhegyi versenynél a közö-

séget csak kijelölt, drótkerítéssel körülzárt karámokba 

engednék be, mint a kis birkákat. Ott azután ugrálhatná-

nak kényük-kedvük sízerint. Ilyen hely igen sok van a pá-

lya mentén. Aki nézni akar, jöj jön fel a célba. Ott álla-

nak a tribünök, ott mindent lehet látni és tudni. Ha va-

laki fordulókat akar látni, úgy a pálya egyes részein, 

„szeges" harctéri maradványdróttal körülvett állásokból 

nézhet. Ha ott is kihajol, akkor ő maga serül meg. A pá-

lyának semmiben .sem szabad különbözni a tréningben 

megszokott pályától. A fordulókból, okulva a Szénássy-

eseten, minden embert el1 kell távolítani. Néző csak emel-

kedésről figyelheti a versenyt. Az van elég útközben 

Lehet bennük válogatni. Reméljük, a jövő évben a KMAC, 

okulva a mostani eseteken, a nézőközönség elhelyezése 

szempontjából gyökeres újításokat fog életbeléptetni. 

# 

Tréningen is volt egy kisebb baleset, amit azonban 

a nagyhangú napilapok rettenetesen felfújtak. Esterházy 

Antal herceg farolt ki kétliteres Grand Prix Bugatti ján 

a Fogaskerekű hídja alatt. Túlgyorsan futott be. Először 

súrolta a bal járdát, ahol kereke a nagy ütődéstől meg-

repedt, azután parírozni akarván, nekivágódott a jobb-

oldalnak, majd megfordulva saját tengelye körül, a pá-

lya egyik mellékútján nyugvó helyzetbe került. A herceg, 

elég helytelenül, az utolsó pillanatban kiugrott a kocsiból 

és arccal a földre esett, ami természetesen erős nyomo-

kat hagyott. Ha bennmarad a kocsiban, semmi baja sem 

történik. A baleset, ezt le kell szögezni, nem azért követ-

kezett be, mert a kocsi kerekei eltörtek, hanem mert a 

kocsi kétízben a járdának ment és az ütődés következté-

ben törtek szét a kerekek, ami óriási különbség. A kocsi-

nak egyébként semmi baja sem történt, úgyszintén a her-

ceg is a legjobb egészségnek örvend és mint hírlik, a ki-

lométer-lancén már starthoz is áll. A tanulság az esetből 

csak az, hogy a fordulókat vigyázva kell venni. A gép 

bizony gép és elementáris erők is vannak a világon. Az 

egész különben egy semmiség volt, ami külföldi híres ve-

zetőkkel már x-szer megtörtént. 

* 

85 nevező — 70 induló — 57 ¡beérkező. Tehát 13 ver-

senyző maradt az útvonalon. Több mint 20 százalék. Ezek 

között 11 motorkerékpáros, 2 automobilvezető. Az auto-

mobilisták "közül Hajdú András és Szénássy Alan nem 

érkezett be. Hajdú idejét először nem mérték és másod-

szor már nem startolt. Szénássy esete eléggé ismert. 

A motorosok közötC kivéve Urbachot, akinek motor-

döfektje vollt és a német kompresszoros B M W vezetőjét, 

Stegmannt, aki gyertyazavar'oík miatt adta fel, a többi 

mind bukott. Őszintén szólva, érthetetlen, hogy kezdő 

vezetők miért éppen .a Svábhegyi versenyt választják ki 

debütálási célokra. 

* 

Nézzük, ki ment kitűnően az automobilvezetők kö-

zött. Ezt nagyon könnyű megállapítani. Az ember csak 

előveszi a beérkezési tabellát és végigfutja. Azok, akik 

kis hengerűrtartalmú gépekkel jóval előbb vannak, mint 

hasonló erősségű és nagyobb gépek, feltétlenül jobban 
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vezettek. Például Szénássy és Vay gróf között, dacára 

egyenlő erősségű és nagyságú gépüknek, több mint 30 

másodperc a különbség. Mit jelent ez? Azt, hogy Szé-

nássy nagyon jól ment és hogy viszont Vay gróf lassan. 

Stuckról és Szénássyról már írtunk. Nézzük a többieket. 

Ismét pompás formát árult el Wolfner László, aki ver-

senyról-versenyre javul. A mult évben ugyanezzel a ko-

csival, jóval jobb talajviszonyok között, amit a gyors 

kocsi kettőzötten megérez, 3:35.04-et ment. Ma 3:28.74-et. 

Róla tehát elmondhatjuk, hogy egészen elsőrangú időt 

futott. Wolfner Andrásról szintén csak jót mondhatunk. 

Az utolsó kilométeren 5 hengerrel jött és ennek dacára 

3:40-en belül végzett. A német Arco-Zinneberg eredmé-

nye is kitűnő, különösen, ha tekintetbe vesszük a Sváb-

hegyre aránylag hosszú kocsiját. A legnagyobb csodálat 

hangján kell megemlékeznünk a Tátra-vezető Vermi-

rovszkyről. Mult évben ugyanezzel a kocsival 3:55.71-et 

ment. Most 3:42.83-at. A javulás és a teljesítmény ko-

losszális. A kis léghűtéses, 1.5 literes Tátra egészen első-

rangút produkált. Ha ehhez viszonyítjuk azután Heteés 

Sándor sportkocsiidejét, amit 2.3 kompresszoros Bugatti-

val ért el (3:43.01), akkor rögtön látjuk, hogy ki tud ve-

zetni. Ha tovább nézzük a tabellát, meg kell államink Pet-

rovits Vidornál. Egy 3 literes Cabriolet-val 4:l l-et futni, 

az sem kicsiség. Petrovits határozott vezetői tehetség. 

Mint értesülünk, a jövőben a Szénássy-féle 1.5 literes 

Bugattival fog versenyezni. A fentieken kivül még na-

gyon jól vezetett Politzer Pál és Böckh László. Előbbi 

egy, a kirakatból kivett széria Chevrolet vitt fel 5 percre, 

míg Böckh a már a Túraúton is pompásan szereplő kis 

750-es Austinjával ért el nagyon respektábilis időt. 
* 

Mielőtt az észleleteinket befejeznők, ínég feltétlenül 

meg kell emlékeznünk Delmár Walterről. Ezúttal nem 

mint versenyző tűnt ki, hanem mint organizátor, illetve 

versenyrendező. Ő vezette a két tréningnapot. Ennél élve-

zetesebb két-három órát még nem éltünk át. Azonnal 

meglátszott, hogy egy olyan ember kezében van az irá-

nyítás, aki maga is versenyző volt és aki mindenkit is-

mer, mindenkiről tudja, mit tud, mit megy. Nem voltak 

tízperces szünetek. Gyors versenykocsit követte a las-

súbb. Azonnal utána a még lassúbb sportkocsik, majd, ha 

kéznél voltak, gyors motociklik, majd egészen lassú túra-

kocsik. Stuck, Szénássy, Wolfner László előtt némi 

pauza, de csak éppen annyi, hogy az utóiérés elkerülhető 

legyen. Delmár, karkötőóráját állandóan figyelve, egy-

másután indította útjukra a trenirozókat. • Voltak, akik 

ellentétben az éveken át megszokott rendszer melletti 3 

menet helyett hatszor, sőt nyolcszor is fel tudtak sza-

ladni. Bravó, Wa'iter! Ez volt egy tréning. Delmár Wal-

tert ettől a tisztségétől most már nem mentjük fel élete 

végéig sem. 
# 

Ha még megemlítjük, hogy a díjazás a KMAC-tól 

megszokott pazar volt és hogy a motociklisták éppen úgy 

elvitték hatalmas ezüstserlegeiket, mint az automobil-

kategóriák győztesei, akkor csaknem mindent elmondot-

tunk az idei Svábhegyi versenyről. Reméljük, a jövőesz-

tendei az idei tapasztalatok után még szebb és ragyogóbb 

lesz, mentesen minden zavaró incidenstől. Nem szabad el-

felejtenünk, hogy benne vagyunk a gyors kocsik és a 

gyors vezetők századjában és ma már azok az ellenrend-

szabályok, amik jók voltak évekkel ezelőtt, azok bizony 

elavultak. Súlyosbítja a helyzetet a magyar közönség, 

•amellyel egészen más alapokon kell eljárni, mint a kül-

földön. (Dl) 

Országúton, 
sebességi versenyeken, 
megbízhatósági túrautakon 

és száll ítójárműben 
m i i M 

helyen áll 
a 

K i á l l í t á s i t e r e m : 

Budapest, IV., Váci-u. 1-3 
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MercedeS"Benz Type SSK 

A MercediKs-He.nz SKK-komp. alvázának és motorblokk-

jának látképe. 

A versenyeredmények hirdetése az automobilszak-

mában szokott dolog. A gyárak hosszú listákat bocsáta-

nak közre, bizonyítandó, hogy gépeik ezen, vagy amazon 

gyorsasági á s megbízhatósági versenyen győztek, vagy 

helyezést érteik el. Hogy a modern automobilversenyek 

— legyenek azok sebességi avagy megbízhatósági verse-

nyek — az automobilokat rendkívülien igénybeveszik, az 

tudott dolog. Helyes tehát az a következtetés is, amely 

szerint az a gyár, melynek kocsija a nagyjelentőségű 

küzdelmekben gyakran győz, k i tűnő szériagépeket gyárt. 

A valóságban azonban a helyzet nem egészen ez. ameny-

nyiben a versenyeken szerepelt kocsik speciálisan erre a 

célra épülit gépek, amelyek sem konstrukcióban, sem 

anyagban nem hasonlatosak a gyár álltai piacra hozott 

kocsikhoz. A hirdetett versenyeredmények ebben az 

esetben éppen csak azt bizonyítják, hogy a gyár 

konstruktőrjei kiválóak, de semmiképpen sem adják ga-

ranciá já t annak, hogy a szériakocsik egynívón lennének 

a nagy eredményeiket elért versenykocsikkal. Egészen 

más a helyzet annál a — ¡igen kisszámú — gyárnál, 

amely ugyanolyan kocsikat szerepeltet a versenyeken, 

mint amilyeneket elad. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a 

gyári versanykocsik nincsenek különös gonddal' előké-

szítve és beállítva, de meggyőz viszont arról, hogy a 

versenyeken szerepelt kocsi konstrukciója, anyaga, ki-

vitele stb. teljesen megegyezik azzal, amit bárki meg-

vásárolhat. Ilyen kocsikkal versenyez a német Mercedes-

Benz-gyár, amelynek sok ipompás nemzetközi győzelmet 

elért Type SSK modellje hajszálnyira azonos kivitelben 

megvásárolható, mint szériasportaiutamobit. A Mercedes-* 

Benz-gyár többi modellje is, — az 1929. évi nagy nem-

zetközi alpesi túraúton kitűnően szerepelt 3 és 2.6 lite-

res hathengeresek — , valamint a Type Nürburg szériá-

ban gyártódik és bárki á l tal megvásárolható. Ennek a 

gyárnak elért versenyeredményei valóban hű tükörképét 

adják a szériakocsik képességeinek. 

A Mercedes-Benz Tpye SSK, a szériában gyártott 

leggyorsabb sportkocsi, az idei szezonban különösen nagy 

sikereket könyvelhetett el magának. Ezek közül maga-

san kiemelkedik az angoli automobil Tourist Trophyn el-

ért fényes győzelem. Ez és a szezon folyamán kivívott 

egyéb nagyjelentőségű eredmény a szakkörök érdeklődé-

sét ú jó lag a hatalmas Mercedes-Benz supersportkocsi 

felé fordították, mely konstrukcióját illetőleg ma unikum 

az egész világon, A Mercedes-gyár által a túrakocsikon 

elsőként sikeresen bevezetett kompresszort megtalál juk a 

Type SSK-náll is, amely i t t a motor előtt elhelyezve, a 

porlasztó és> a hengerek közé kapcsolva foglal helyet. A 

^100 mm fúra tú és 150 mm löketű 7.068 kcm-es motor 

;egy blokkba épített hathengeres. A szelepeiket, melyek a 

hengerfejben függenek, királytengely által meghajtott 

¡felülfekvő bütyöktengely működteti . A Mercedes-Benz 

¡SSK-kocsit megtekintve, feltűnik többek között az 

,i:gen alacsonyépítésű alváz és a hatalmas nagyságú, 

hűtőbordázott négykerékfék. Érdekesek a kocsi sebes-

ségére vonatkozó adatok. Ezek szerint 1 sebességgel 

i(áttételi viszony 1 a 7.88-hoz) 66.315 km, 2 sebességgel 

l(áttételi viszony 1 a 4.52-höz) 115.848 km, 3 sebesség-

beli (áttételi Viszony 1 a 3.04-hez) 146.821 km és 4 se-

bességgel (áttételi viszony 1 a 2.5-höz) 176.346 km-es 

sebesség érhető el, ami egy szériakocsitól szinte elkép-

zelhetetlen teljesítmény. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az 

alváz súlya 1400 kg, tisztán áll előttünk a hatalmas 

jmotor rendkívüli képessége. 

Több szép eredményt ért eli legutóbb is ez a modell, 

amennyiben Monzában, sportkocsi jellege ellenére, 170 

•km-es átlagsebességet futott k i és a Semmer ingen, va-

lamin t a Svábhegyi versenyen, Arco-Zinneberg révén két 

értékes osztálygyőzelmet aratott. Aki látta a svábhegyi 

•pálya egyik legmeredekebb részén, a fogaskerekű híd ja 

,alatt, a cél előt/t gróf Arco-Zinneberget, amint kocsija a 

.lejtőn felfelé tútpörgő kerekekkel akcelerált, az tudja 

csak igazán elképzelni, hogy mekkora erő lakozik a vi-

liág ezen leggyorsabb széria-sportkocsijában. Alkalmunk 

van bemutatni olvasóinknak a Mercedes-Benz SSK-

,modell egy igen sikerült alváz-látképét, va lamint két szép 

mozzanatot, az 1929. évi alpesi túraútról . 



Az idei nagy alpesi túraúton sikeresen szerepelt Mercedes—denz-kocsik verseny közben. A Mercedes—Benz-gyár 
kocsijai közül nem kevesebb, mint 8 nyerte el a legnagyobb elérhető kitüntetést, az arany alpesi serleget. A Mercedes— 
Benz-gyár sikerének értékét nagymértékben emeli az a tény, hogy győztes kocsijai teljesen szériagyártmányok 

voltak. Alsó kép: Ing. Neubauer és Ing. Walb. Felső kép: Ing. Kimpel. 
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216 km/ó. az új motorkerékpár sebességi világrekord 
Ernst Henne (744 BMW-kompresszor) 216.700 km-es óránként i sebességgel fu tva a repülőstartos mér-

földet. meg jav í to t ta az abszolút motorkerékpár gyorsasági vi lágrekordot. Henne vára t lan és szenzációs 

eredménye közel 10 km-rel jobb, mint az angol 1000 kcm-es gépek ál ta l tartot t eddigi vi lágrekord. 

Míg az automobilok sebességi világrekordja évről-

évre, sőt sokszor egy éven belül többször is tetemes javu-

láson megy keresztül, addig a motorkerékpár sebességi 

világrekord már évek óta a 190 és 200 ikm-es határ kö-

zött mozog és> csak legutóbb sikerült azt a híres „record-

man" H. Le Vack-nak, 1000 l'tcm-es ohv. kéthengeres 

Brough-Supe.rior-JAP gépén 207 km-re javítania. Ezt 

az eredményt, tekintettel a motorkerékpár-világrekordok 

fentebb említett igen lassú emelkedésére, egykönnyen 

megdönthetőnek senkisem hitte. De a sors másképpen 

akarta. 

esettel végződhetett volr.a, amennyiben a motorkerékpár 

első pneuja teljes tempóban leeresztett és Henne kevés 

hí ján bukott. A szerencsésen végződött incidens után 

megkezdődtek az időre szóló hivatalos rekordkísérletek. 

Henne ismét felült remekül kiállított kompresszoros 

BMW-jére, felcsatolta a hátrafelé élben végződő, áram-

vonalazott sisakot és nekiindult a pályának. Az elért 

időeredményt — a nemzetközi rekordkísérleti szabály-

zatnak megfelelően -— nem adták közre, de a sajtó jelen-

levő képviselői által végzett magánmérések sejtetni en-

gedték, hogy Ls Vack 207 km-es óraátlagú világrekordja 

Henne teljes sebességben. 

1929 szeptember 20-án hajnali 4 órakor egy kis me-

net vonult a München—ingolstádti országútra. A BMW 

világrekordxí-érlet hivatalos emberei. Dacára, hogy a 

rekordkísérletet teljes titokban tartották, mégis mintegy 

1000 néző helyezkedett el az út mentén^ hogy tanúi le-

hessenek a valamiképpen kitudódott szenzációnak. Mint-

hogy éjjel esett, az időmérő villanyórát újból fel kellett 

állítani és ezért csak valamivel 7 óra előtt került sor az 

első próbafutamra. Már az első futam óriási meglepe-

tést hozott. Mint a kilőtt nyíl, húzott el Henne a pályán 

és alig egy szempillantás alatt kis> ponttá zsugorodott 

össze a távolban. A második próbafutam könnyen bal-

máris a múlté. Negyed órával később ismét indult Henne 

és ekkor már nem kevesebb, mint 218 km-es átlagsebes-

séget futott. A repülőstartos kísérletek fényes eredmény-

nyel zárultak, amennyiben Ernst Henne nem kevesebb, 

mint négy új világrekordot állított fel, a 750 és a 1000 

kcm-es kategóriában. Emberemlékezet óta ez az első 

eset, hogy 750 kcm-es gép nagyobb abszolút sebességet 

ért el, mint egy 1000 kcm-es. A repülőstartos kísérlete-

ket követték az állóstartosak, melyek szintén a legfénye-

sebb eredménnyel zárultak. Henne tökéletesen váltott, de 

nem kerülhetett ki egy veszedelmes megfarolást, mikor 

elsőről másodikra kapcsolt. Az első kísérlet nem sike-

Hrnne start előtt. Érdekes az áramvonalazott bukósisak. A tökéletesen áramvonalazott BMW világrekorder gép. 
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rült, mert a villanyóra nem működött. (Ez egy ízben 

megtörtént a repülőstartos kísérletnél is.) Henne tehát 

újra startolt és ez a kísérlet már, hasonlóan a többihez, 

ismét teljes sikert hozott. 139 km sebesség az állóstar-

tos km-re és 158 km-es az állóstartos mérföldre volt az 

eddigi eredmény, melyet Henne 150, illetve 161 km-re 

javított. Nem lehet eldönteni, hogy melyik eredmény, a 

repülőstartos avagy az állóstartos érdemel nagyobb cso-

dálatot és elismerést, amennyiben az egyik az új kom-

presszoros BMW-versenygép kolosszális végsebességére, 

a másik pedig elképzelhetetlen gyorsítási képességére vet 

élénk fényt. A 750 kcm-es BMW-kompresszor motorját 

ezután kicserélték egy 500 kcm-esre és Henne, aki idő-

közben rövid időt pihent egy vendéglőben, újra nekiállt 

a rekorddöntésnek. Az első két kísérlet nem járt ered-

ménnyel. A nap már forrón sütött, az idő délután 1 óra 

felé járt és a forró levegő nem túl előnyösen befolyásolta 

a kísérletéket. Végül Henne újra nyeregbe szállt és 

13nSzor — reggel 4 óra óta már tizenkét 200 km-en fe-

lüli tempót futott — nekivágott a kilométerpályának. 

Feszült érdeklődés követte a futamot, mikor egyszerre 

Henne gépével megingott, rettenetes farolásba kezdett, 

úgyhogy az út teljes szélességében ide-oda ingott és 

— örökkévalóságnak tetsző másodperctöredékek után — 

mégiscsak kíparírozta a holtbiztosnak látszó bukást. 

Mint a későbbi vizsgálat kiderítette, majdnem egy tel-

jes kilométeren át látszott Henne elsőkerekének farolási 

nyoma. A könnyen végzetessé válható balesetet az első-

kerék egyik meglazult anyacsavarja idézte elő. „Ez job-

ban megerőltetett, mint az összes többi rekordkísérlet" 

mondta Henne sápadtan, a történtek után közvetlenül. 

„Mára abbahagyom. Legközelebb újra" — fűzte hozzá 

a kitűnő vezető, egyike a legkedvesebb és legszerényebb 

motorosoknak. 

* 

A sport- és szakkörök számára a BMW-vMágrekor-

dok óriási jelentőségű eseményt jelentenek. 750 kcm-es 

gép nem futott még soha ilyen sebességet, hiszen eddig 

minden világrekordot -— ami az abszolút végsebességre 

vonatkozott — 1000 kcm-es gép tartott és az is angol 

volt.. A „British Supremacy" kapuján ez a német ered-

mény hatalmas rést vágott, egy egyenesen beláthatatlan 

jövő lképét vetítve előre. A német BMW, az első teljes si-

kert aratott kompresszoros versenymotorkerékpár, min-

den valószínűség szerint ugyanolyan sebességfölénnyel 

fog gyorsasági versenyeken — országúton és pályán — 

egyaránt rendelkezni, mint amilyeneket a rekordkísérle-

teken tudott felmutatni és el fog következni az idő, ami-

kor — hasonlóan az automobilversenyekhez — nem 

kompresszoros motorkerékpár nem lesz többé ellenfele a 

kompresszorosnak. Az angol gépek erényei, a jó súlyel-

osztás, lábkapcsolók, üzembiztonság stb. nem fog tudni 

megküzdeni a kompresszoros versenymotorkerékpár ko-

losszális — ¡legalább 20%-os — sebességtöbbletével és 

talán nem is olyan hosszú idő múlva már „Germán Sup-

remacy", német fölény lesz észlelhető a motorkerékpár-

versenyeken, 

* 

A rekord-BMW-kompresszoros motorkerékpárról bő-

vebb adatokat nem tudni. A gép — mint képeinken is 

látni — nagyjában azonos építésű a szériamodellekkel, 

csupán a fémlapokkal befedett motor és a tárcsás hátsó-

kerék képeznek feltűnő különbséget. Mindkettő célja, 

hogy az óriási sebesség közben félhasított levegő lehető-

leg ellenállásmentesen súrlódjék végig a gép felületén. 

Ugyancsak ezt az elvet, az áramvonalozást mutatja fel 

Henne mulatságos, hátulról nézve csőalakú sisakja is. 

A kompresszor svájci Zoller-rendszerű. 

* 

A kompresszoros versenymotorkerékpárok közül em-

lítést érdeméi — a kiváló kétütemű DKW- és Puch-

kompresszor gépeket leszámítva — a néhány évvel eze-

lőtt egy igen jó világrekordot elért Victoria kéthenge-

res, valamint a Baldwin angol versenyző által alkalmazott 

Roots-féle kompresszor, egy Mc. Evoy — 1000 ohv. — 

Jap-gépen. Nem versenycélra épült szériában (rende-

lésre) kapható kompresszoros motorkerékpárokat gyár-

tott .még az angol Coventry Victor-gyár is. Ennek mo-

torja (500 és 600 kcm-es) egymással szemben fekvő, két-

hengeres, kompresszor ja „Berk" gyártmányú. 

* 

Henne eredményei a következők: 

Állóstartos km 142.970 km átlag. 

Állóstartos mérföld 161.821 km átlag. 

Repülőstartos km 216.867 km átlag. 

Repülőstartos mérföld 216.700 km átlag. 

Meg ikeill még említenünk, hogy Henne rekordkísér-

letei alkalmával Gargoyle Mobiloil „D" olajat használt, 

fényesen demonstrálva ezen nem régen bevezetett új-

típusú Mobiloil-olaj elsőrangú kvalitását. Az a kenő-

anyag, amely egy 200 km-en jóval felüli tempókat futott 

léghűtéses motorban ennyire bevált, valóban átment a 

legnehezebb vizsgán, aminek egy olajfajtát a gyakorlat-

ban alávetni lehet. Henne eredményét egyébként már a 

felettes hivatalos hatóságok is elismerték és így azok 

tényleges világrekordnak tekintendők. 

•w 

J Az 

Citroen-tulajdonosokhoz! 
CL. C i t r o e n * alkatrészeket Magyarországra 

^ kizárólag a Gépkocsi Import Rt.^nak, 

Budapest, Ilka * utca 25 27, szállítunk, 

Z mely cég gyárunknak Magyarországon 

^ kizárólagos egyedüli képviselője. 

- Logikus, Hogy Citroen«kocsijába csak 

^ valódi Citroen*alkatreszeket rakhat, mert 

i« csak eredeti gyári alkatrészekből álló 

automobil nyújthatja a világhírű Citroen* 

kocsik összes előnyeit. 

^ A Gépkocsi Import Rt . Magyarországon 

legolcsóbban adhat el autóalkatrészeket, 

-s mert a gyár és a vevő között csak ő áll 

"is és így a kÖ7A7etítők nyeresége elesik. 
>i 
- Körzetképviselők: 

q Dr. Simon György, Szeged, Horváth 

Mihá lyu tca 3. 

Mártha Reszelőgyár, Miskolc, Laktanya» 

utca 4. 

S S. A. A N D R É C I T R O E N 
>> P A K I S , 145. Ü U A I D l í J A V É I . 
M 
u 

> 

Ö s s z e s 
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Autókarosszériák 
rendbehozását és 
ducozását jól és 
o lcsón vállaljuk. 

KISS ISTVÁN 
Budapest, II. ker., Margit-körűt 79. 
( B u d á n a g á z g y á r m e l l e t t az u d v a r b a n ) 

Ilii llll 

Átmeneti kabátok 

Esőkabátok 

Hó* és sárcipők 

CJ&teeév 
IV, Váci'utca 9. sz. 

III llll 

A Hungária Automobil Club 
közgyűlése 

A közelmúlt napokban tartotta a Hungár ia Automobil 

Club tisztúj ító közgyűlését, amelyen a tagok nagy szám-

mal vettek részt. Az ú j klub igen ügyesen választotta meg 

vezetőségét, kik között a magyar automobilista társadalom 

sok kitűnőségét látjuk. Az új klub védnöke a magyar 

ügyek nagy apostola, az angol Rothermere lord lett, am i 

egymagábanvéve igen nagy eredmény az ú j klub számára. 

A Hungár ia Automobi l Club díszelnöke József Ferenc fő-

herceg dr., míg elnöke az ismert autóversenyző, herceg 

Esterházy Antal lett. A megválasztott teljes tisztikar a 

következő: 

Védnök: Lord Rothermere. Díszelnök: dr. Jó-

zsef Ferenc főherceg. Elnök: herceg Esterházy 

Antal. Alelnökök: dr. bori Borhy István, gróf 

Festetich Pál', nagybányai if j . Horthy Miklós. Ügyész: 

dr. Vogl Béla. Titkár: Kemechey Ernő. Pénztáros: 

Mezei István. Háznagy: Vadas Sándor. Gazda: Daj-

kovioh Ferenc. Ellenörök: Fodor László, Pápai Zoltán. 

Választmány: sipeki Bálás Béla, dr. Balla József, Bárd 

Lipót, Bárdi József, Borhy Miklós, dr. Dajkovich István, 

báró Dániel Tibor, Dicker József, Gombos Olga, Haggen-

macher Harry, báró Huszár László, Jókai Szilágyi Miklós, 

Mészöly Pál, gróf Nádasdy Ferenc, Rákosy Lajos, Santelli 

Pál, dr. Simon Béla. Somogyi Andor, dr. Szelnár Aladár, 

Színi János, iSzmik Viktor, dr. Törley Tibor, gróf Teleki 

Ádám, gróf Teleki József, i f j . Uhry Imre, Urbanics Kál-

mán, Vadas Ferenc, gróf Wenckheim Lajos, gyurgyókai 

Zilahy Dezső, gönczi Zolrnay Endre. Választmányi pót-

tagok: Erdős Miklós, Breitner Andor, Sas László, Soltész 

István, vitéz Szabó Zoltán, Szilágyi Ferenc. Számvizsgáló-

bizottság: Fantus István, Török Zsigmond, Ungár Ignác. 

Póttagok: Halász Sándor, Halmay Gyula. Kluborvosok: 

dr. Áldor István, dr. Szilárd Bertalan. 

A Hungár ia Automobil Club a jövőre nézve hatalmas 

programmot készített elő, amelynek — ha keresztül viszi 

— feltétlenül' csiak a magyar automobil izmus fogja 

hasznát látni. Versenyek rendezése, a turizmus fellendí-

tése, a versenyeken való intenzív résztvétel jeliemiik a 

H A C programmját . 

Újabb nagy kedvezmény az 
Automobil-Motorsport 

előfizetőinek 
Sikerült az Automobil-Motorsport szerkesztőségének 

iaz Automentor autótechnikai ellenőrző vállalat igazgató-

ságánál , egyetértésben az amerikai testvértársaság je-

lenleg it t időző managerévei, olyan megegyezést létesí-

teni, hogy előfizetőink lényegesen kisebb évi d í j fizetése 

mellett élvezhetik a vállalat nyúj tot ta előnyöket. így 

.olvasóink részére az általános évi1 150 pengő dí j helyett 

¡108 pengő állapíttatott meg, mely havi 9 pengős részle-

tekben is fizethető. 

Sikerült továbbá azt is kivinnünk, hogy olvasóink 

már félévi előfizetés esetén is, részesüljenek a kedvez-

ményben. Ily módon kedves olvasóinknak igazán csekély 

anyag i megterhelés' mellett sikerült lehetővé tennünk, 

hogy autóikat amerikai pedánssággal és precizitással el-

lenőriztethessék és élvezhessék a mindenben tökéletesen 

ellenőrzött és szabályozott autóüzem minden előnyét. 
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AUSTRO-DAIMLER 
győz az 1929. év 
legjelentősebb és 
legklasszikusabb 
hegyiversenyein! 

Turbie hegyiverseny 
Kesselberg hegyiverseny... (Austro-Daimler) új útvonalrekord. 

A nap II. legjobb ideje, új kategória-
rekord Hans Stuck (Austro-Daimler). 

Abszolút győztes: H a n s S t u c k 
(Austro-Daimler). 

Abszolút győztes : H a n s S t u c k 
(Austro-Daimler) új útvonalrekord. 

Klausenpass hegyiverseny.. 
Bernina hegyiverseny 
Semmering hegyiverseny... (Austro-Daimler) új útvonalrekord. 

Ecce Homo hegyiverseny... Z^SS : h a n s s,uok 
Abszolút győztes: H a n s S t u c k 
(Austro-Daimler). 

Abszolút győztes : H a n s S t u c k 
(Auslro-Daimler). 

Svábhegyi verseny, 
Zirlerberg hegyiverseny. 
Az automobil izmus történetében 

egyedülál ló győzelmi sorozat e 

kiemelkedő részei élénken bi-

zonyítják az A u s t r o - D a i m l e r 

kocsik sebességét , megbíz-

ha t ó s ágá t és s t ab i l i t á s á t . 

AUSTRO-DAIMLER eladási központ: Budapest, VI., 

Liszt Ferenc-tér 9. Tel.: 205-72 
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TÚRÁN NÉLKÜLÖZHETETLEN a 

kivitelben. Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munká l t és nyersszelepek, zsirzóprések. Nagy raktár! 
„Kérjen árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

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

Kecskemét város oldalkocsis bajnoksága. 

A /ASQÉűX 
Bajnok: BAUER J Ó Z S E F 

ARIEL 

Vezérképviselet : B A U E R J Ó Z S E F 
BUDAPEST VII., ELEMER-UTCA 41. TEL.: 396—40 

FIpYELEM ! A m. kir. pénzügyminiszter úr 1929. évi 

112.4185. iP. Ü. aug. 8. sz. rendelete értelmében 1929 novem-

ber hó 1-től a magyarországi benzinkutakban 80% benzin 

és 20% 99.94 fokos alkoholból álló üzemanyag — Mo-

talko — kerül elárusításra. Figyelmeztetjük a Magyar-

országra jövő automobilistákat és motorkerékpárosokat, 

hogy különböző ellenkező hírekkel szemben a valóság az, 

hogy a Motalko üzemanyaggal a motor és porlasztó nem 

szorul semmiféle átállításra sem és az üzemben a benzin 

és Motalko használata között semmiféle különbség sem 

észlelhető. Magyarországra tehát ezentúl is jöhet bárki, 

bármilyen géppel, mert üzemzavar a Motalko használata 

miatt egyáltalában nem fog beállani. 

ACHTUNG! Laut Verordnung des kgl. ung. Finanz-

ministeriums ¡P. Ü. vom 8. August 1829 wird in den in 

Ungarn befindlichen Benzinpumpen ab 1. (November 1929. 

Motalko, bestehend aus 80% Benzin und 20% 90.94° Alko-

hol, ausgefolgt. Wir machen die nach Ungarn kommenden 

Automobilisten und Motorradfahrer aufmerksam, dass 

entgegen aller widersprechenden Gerüchten, es Tatsache 

ist, dass mit dem Betriebsmaterial Motalko bei dem Motor 

und Vergaser kein Unterschied zu entdecken ist. Man 

kann daher mit jeder 'Maschine nach Budapest kommen, 

denn eine Betriebsstörung wird wegen Benützung des Mo-

talko ganz gewiss nicht eintreten. 

ATTENZIONE! Secondo disposizione del Ro. Minis-

tero delle Finanze ungherese No. 112485. P. Ü., dall'8. 

Agosto 1929 1 chioschi di rifornimento per benzina in 

Ungheria, forniranno del Motalko, composto dell' 80% di 

benzina ed il 20% di 99.94° alcool. Rendiamo noto a tutti 

gli automobilisti e motociclisti che si recano in Ungheria, che, 

contro ogni voce priva di fondamento, usando la miscela 

Motalko, non si verificano inconvenienti ne al motoré, ne 

al carburatore. Si puô dunque venira senza alcun pregiu-

dizio a Budapest, poiché usando del Motalko, non si veri-

ficheranno inconvenienti di sorta. 

ATTENTION! According to the regulation Nr. 

112.485. P. Ü. of the Ministery of finance a mixture called 

Motalko consisting of 80% of petrol and 20% of methale-

ted spirits will be sold at the petrol stations from the l.st 

of November. We call the attention of the motor car 

drivers to the fact, that against contradictory statements 

the Motalko does not require any alteration of the motor 

resp. the carburetter and that the working capacity of the 

Motalko exactly equals that of the petrol. Consequently 

everybody can come to Hungary as before as no engine 

troubles are to be feared on account of the Motalko. 

ATTENCION! D'après l'ordonance No 112.485. 

P. Ü. du 8 Août 1929, émie par le Ministre de Finance, a 

partir du 1-iére Novembre 1929 un carburant „Motalco" 

consistant de 80% d'éssence et de 20% d'alcohol de grade 

99.94 sera vendu par les stations de service en Hongrie. 

Nous avisons les automobilists et motocyclists, venant en 

Hongrie, que contrairement a divers rumeurs il n'est 

point besoin de transformer les moteurs et carburateurs et 

il n'y a aucune en service entre l'essence et le Motalco. 

Tout le monde peut donc venir en Hongrie avec n'importe 

quel moteur car l'usage de Motalco ne causera aucune 

difficulté. 
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Hírek 
Automentor 

A rohanó élet megteremtette a maga rohanó járművét, 
az automobilt. Az automobil diadalmas. Rohamléptekben szo-
rítja ki a lovaskocsikat, a szállítás minden fajtáját kisajá-
títja magának és lassanként egyeduralkodó lesz. Az autók 
számának arányában nő a vele való fogllkozás gondja is. 
A szerkezete finomodik, hol egyszerűsödik, hol bonyolódik. 
Újabb és újabb szabadalmak látnak napvilágot, új anyagok 
nyernek alkalmazást. Az autókereskedelemben uralkodó éles 
konkurrencia az egyes gyárakat és képviseleteket a legéle-
sebb harcra ingerli. A reklám fantasztikus fogásait láthat-
juk az egész autókereskedelemben. Mindenki előnyökkel di-
csekszik, mindenkié a legjobb, mindegyik felülmúlja a mási-
kat, mindenkié a legjobban megfelel a célnak. E vásári zaj-
ban a laikus el kell, hogy veszejtse a fejét. 

Az autó választását nem megkönnyítik, hanem megnehe-
zítik a fantasztikus reklámok. Nem adnak választ arra a kér-
désre, hogy a szükségletemnek milyen autó felel meg, hanem 
felébresztik a birvágyat egy bizonyos kocsi iránt, amely eset-
leg egyáltalán nem is felel meg a célnak. így jönnek létre 
azok a szerencsétlen vásárlások, miknek keserves a böjtje. 

Az autó üzemi viszonyai a gépkocsik mai fejlettsége 
mellett meglehetősen igénybeveszik az autótulajdonosokat. 
Akár soffőrre van bízva a jármű, akár úrvezető kezeli, nem 
menekül a gazdája a folytonos utánmérés, ellenőrzési, karban-
tartás, felülvizsgálás és utánállítás gondjaitól. Az autótulaj-
donosnak ügyelni kell az üzemanyagok vételére, a fogyasz-
tásra, a kopásokra, a holtjátékra, a kotyogásra, a kormány-
készülékre, a fékre, a világításra, szemelőtt kell tartania a 
biztosítótársaságok bonyolult előírásait, meg a hatósági for-
galmi rendeleteket. 

Az autótulajdonosnak élő autókkódexnek kell lennie. 
Számtalanszor megtörténik, hogy felírja a rendőr, — 

nem érti, dühöng, — fizet, epeszti a méreg, — otthon átta-
nulmányozza a rendeleteket (ha megvannak!) és rájön, hogy 
elnézett valamit. Vagy karambolozik és nyugodtan számít 
arra, hogy kára megtérül a biztosításból. A végén kiderül, 
hogy valamire nem volt tekintettel és a biztosító, teljes jog-
gal, a biztosítási kötlevél valamelyik pontja értelmében meg-
tagadja a kártérítést. Megint kikerülte valami a figyelmét. 

Számtalan esetet lehetne felhozni, ami mind az autó-
tulajdonos túlságos leterheltségével van összefüggésben. Csaic 
néhányat említek meg. Folytonos gyertyazavarokkal küzd. 
Hűtővize felforr, autója nem húz. Rettenetes bűz tör fel a 
kocsijába, rosszullétet okozva. Nem tud magán segíteni. Aga 
lázsban össze-visszapiszkálják a szakemberek. Mindegyik 
hozzászól, mindegyik okosabb, mint a másik, mindegyik te-
kintély. A sok babrálásnak miatta a végén az autó még ros-
szabb. A tulajdonost üti a guta. Különösen a benzinszámlák 
láttára. Védekezni nem tud, nincs rá ideje, nincs rá energiája. 

Mit tegyen ? Képezze ki magát autótechnikussá, orvos 
vagy ügyvéd létére? Tanulmányozzon át tömegnyi szakköny-
vet, mikor a konkurrense éppen halálos csapást akai rá-
mérni? Ott van a könyvtárában mindenféle „szakirodalom". 
Ezernyi jótanács. „Hogyan leszek jó úrvezető", „Móricka, 
mint a kis soffőr", ;,Hogyan javítsam meg a kurblimat?" 
„Hasznos tanácsok kezdő automobilistáknak" — és a kü-
lönböző „kézikönyvek". Mindegyikben az obligát, prospektu-
sokból kivágott négyütemű motor működési elvével. a 
többi. A szegény ember olvassa, olvassa, elálmosodik és szé-
lien elnyomja az álom. Feltétlenül okosabb is, mintha el-
olvasná, amihez úgy sincs semmi appercepciója. De mindez 
még nem az igazi. Jön a generáljavítás. Mint gondos ember, 
megkérdi a szakértő barátját, hogy hol javíttasson, de leg-
többször áldozatául esik egy ügyes manővernek. Legjobb 
esetben gondosan jár el és több oldalról bekér árajánlatot. 
Legnagyobb meglepetésére a legkülönbözőbb költségvetése-

ket fogja kapni. Lesznek százszázalékos, sőt nagyobb eltéré-
sek is. Az olcsóban nem bízik, mert miért olcsó, a drága 
pedig drága. A közepes is gyanús, mert minden gyanús, ami 
él és mozog. Tétovázik, bizonytalan, mert nem ismeri a hely-
zetet, amelyet nem is ismerhet. Mert az autója eszköz, köz-
lekedési eszköz, nem pedig cél. Nem foglalkozhatik vele, mert 
fontosabb kötelességei vannak, kenyérkereset, házbér, a gye-
rekek neveltetése stb. 

Minek folytassuk végnélkül? Minden autós, aki végig-
tekint autósi múltján és mérleget csinál, mit dobott ki pénz-
ben, mit energiában, — mit fizetett rá bosszúságban, kell, 
hogy belássa azt, hogy őszinte tanácsadó nélkül nem bírhatja 
gazdaságosan ellátni az autójával kapcsolatos teendőit. 

Ahogyan a jogi kérdésekben szüksége van jogtanácsosra, 
egészségügyi kérdésekben háziorvosra, úgy szüksége van az 
autóskérdésekben AUTÖMENTORRA. 

Mit nyújt az Autómentor az autótulajdonosnak? Mind-
azt, amire az autójával kapcsolatban szüksége van. Kérdé-
seire feleletet, kételyeire megnyugvást. Az Autómentor 
csakis a tulajdonos érdekeit mézi, mert független mindenféle 
javítótól, képviselettől, garázstól, benzinestől, olajostól, gu-
mistól. 

Célja a tagok megelégedése és dicsérete, mely biztos kap-
csot teremt az AUTOMENTOR és az őt bizalommal felke-
reső autó- és motortulajdonosok között. 

II. Magyar kilométerrekordnap Tát és Nyergesujfalu (kö-
zött. 1929 október hó 20-án reggel 10 órai kezdettel a wieni 
országút 46.8 és '50.2; kilométer kövei között, rendezi a KMAC 
az ezévi II. rekordnapot. A versenyen, melyen az AIACR és a 
FICM, valamint a KMAC szabályzata mértékadó, indulhat-
nak solo- és oldalkocsis motorkerékpárok, cyclecarok, ver-
seny-, sport- és túraautomobilok. Az egyes kategóriákon be-
lül elért legjobb idők, esetleg mint nemzeti rekordok lesznek 
nyilvántartva. Tekintettel arra, hogy a Tiszántúli Automobil 
Cub rakamazi gyorsasági versenye elmarad, amely a túra- és 
sportautomobilbajnokságok utolsó futama lett volna, a baj-
nokság ezen utolsó futamát a Táti kilométerrekordnap fogja 
képezni. A nevezési zárlat október hó 17-én lesz. 

A Tiszántúli Automobil Club Debrecenben megtartandó 
'motorkerékpár-pályaversenye, mely annak idején az esőzések 
miatt nem volt megtartható, terminustorlódás elkerülése vé-
gett végleg elmarad. (Közölte a TTAC, Debrecen.) 

„Arpajoni és Monthléry-i rekordnapok" címen múlt, 18-as 
számunkban közölt érdekes és színes riportot lapunk Páris-
ban élő munkatársa, Pőzel Miklós írta, kinek neve véletlenül 
kimaradt a cikk homlokáról. A sajnálatos mulasztásért ezúton 
is szíves elnézését kérjük. 

Két francia lap, a Paris Midi és a Paris Sport állandóan 
versenyben van egymással. Augusztusban a deauvillei nagy-
szezon alatt a Paris Sport motociklin 2 óra 30 perc alatt 
vitte le Párisból Deauvillebe (190 km) a friss lapokat. Nem-
sokára a Paris Midi 2:15-re redukálta az időt automobilon. 
Idén már a Paris Midi egy Farman-repülőgépen viszi lapjait 
1 óra alatt és hogy semmit sem veszítsen időben, a golfpálya 
felett dobja le őket. A Paris Sport idén autón 2 óra alitt 
teszi meg az utat, ami 95 km-es átlagot jelent. 

A Champs-Elyséen épülő új Ford-üzletet két Párisban élő 
magyar, Szivessy és Goldfinger építészek tervezték és építik, 
ami a magyar tehetség újabb tanújele. i(Breyer.) 

A kitűnő' angol Lissen-gyertyák, melyeknek eredményűi-
ről lapunk már évek óta állandóan beszámol, végre Budapes-
ten is képviseletet nyertek. A kitűnően megszervezett új cég, 
a Motor- és Autókellék Rt. szerezte meg az angol elit-
márka képviseletét. Alkalmunk volt a Lissen-szériagyertyá-
kat, valamint a speciális versenygyertyákat is megtekinteni, 
amelyekről nyugodt lelkiismerettel megállapíthatjuk, hogy 
kidolgozás, masszivitás és külső szépség tekintetében min-
den eddigi gyertya felett állanak. Ilyen hűtőbordázat, mint 
amivel a Lissen-gyertyák rendelkeznek, még semmiféle ed-
digi gyertyánál nem volt tapasztalható. 

AUTOPNEU 
MOTORPNEU 
LÉGKAMRÁS GUMMIK BALLONCORD 

Vezérképviselet: 

V I A S Z T E S T V É R E K 
Budapest, VI., Jókai-utca 3 

Telefon: 117-42 
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Újabb fényes Scintilla-sikerek. A X-ik Svábhegyi ver-
seny újból fényes sikereket hozott a svájci Scintilla-gyámak. 
Hans von Stuck, a „Hegyek Királya", Austro-Daimler-ver-
senykocsijában az egész idényben Scintilla-mágnes adta az 
éltető szikrát, minden baj nélkül. Kívüle Vermirovszky 
(Tatra), Franki (Steyr) és Berkovits (Steyr) gépeiben volt 
Scintilla-mágnes. 

Feltűnést keltett az idei Semmering-versenyen a Steyr-
vezető Franki kitűnő menése. Franki a multévi Delmár-Han-
sal-kocsit vette meg és azzal rövid idő óta treníroz. Sajnos, 
még nem áll a vezetés egészen magas fokán, ami ilyen gyors 
kocsinál megkívántatik, mert hiszen a Semmeringen is egy 
kőnek vitte a versenyben kocsiját, de a tréningidejei kikül-
dött munkatársunk mérései alapján megegyeztek Stuckéval. 
Sajnos, Franki Budapesten semmit sem tudott elérni, mert 
kocsija a verseny előtti nap estéjén érkezett meg és így 
egyetlenegyszer sem tudott feljutni tréningszerűen. Négy 
percen belüli sétafutása így is egészen elsőrangú eredmény. 

A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Ma-
gyarország területén forgalomban lévő gépjármüvek állomá-

nya 1929. évi július és augusztus hó végén. 
1929. évi 

július augusztus 
h ó v é g é n 

összesen Bpesten összesen Bpesten 
11.354 5.998 11.545 6.074 

1.462 1.022 1.526 1.038 
632 270 646 282 

4.074 2.171 4.170 2.207 
645 453 651 456 

18.167 9.914 18.538 10.087 
9.937 5.275 10.140 5.244 

Személykocsik 
Bérautók 
Autóbuszok 
Teherkocsik 
Egyéb kocsik 
Gépkocsik összesen 
Motorkerékpárok 
Géperejű jármüvek 

mindössze 28.104 15.189 28.678 15.331 
Egy 12 hengeres Voisin megjavította a 4, 5, 10, 15.000 

angol mérföldes, valamint a 10, 15, 20.000 kilométeres világ-
rekordokat. A kísérlet a Montlhéry-autodromban folyt le. A 
Voisin átlagsebessége 137.600 kilométeróra volt. Kolosszális 
tejesítmény. 

Kaye Don egy 12 hengeres Sunbeamen 7 nemzetközi 
világrekordot javított meg az 6 literes kategóriában. A leg-
nagyobb sebesség 100 kilométerre 200 km volt. A Sun-
beam egy óra alatt '193.280 kilométert futott meg. (Olaj 
Castrol.) 

Az AIACK nemzetközi sportbizottságának elnöke ismét 
Reneé de Kniff lett. A tagok a következők: Fritsch (Német-
ország), báró Nothomb és Langlois (Belgium), Résines (Spa-
nyolország), Hogan és Bradley (Egyesült-Államok), Pé-
rousse, (Franciaország), Gormann és Lindsay (Anglia), 
Florio lovag (Olaszország) és Degrauzat (Svájc) lettek. 

1930-ra a következő Grand Prix-terminusok lettek fixi-
rozva. Indianapolis: május 30. Francia Grand Prix: június 
8. 24'órás belga Grand Prix: július 5—6. Német Sportkocsi 
Grand Prix: július 13. Európa Grand Prix: július 20. Spa-
nyol Grand Prix: július 27. Angol Grand Prix: augusztus 23. 
Olasz Grand Prix: szeptember 7. 

A svájci Motosacoche-gyárnál lévő angol vezető, 
Marchant 250 kcm-es Motosacoche-gépen a Monthléry-autó-
dromban 5 új világrekordot állított fel. Marchant megjaví-
totta az 50 mfd, 50 km, 100 mfd és 1 órás világrekordokat. 
Legnagyobb sebessége 153.33 km. volt. 

Az idei Párisi Salonon igen sok német gyár vesz részt. 
Az automobilgyárak közül a Mercedes-Benz, az Adler, a Ha-
nomag, a Horch, Stoewer, a Röhr, az Opel, a Wanderer 
és a Rumpler. A motocikligyárak közül a BMW, a DKW, a 
Zündapp és a Triumph. 

Az USA hegyibajnokságát úgy a 750, mint az 1000-es 
kategóriákra a Super-X-vezető Joe Petralli nyerte. A ver-
senyt a Mont Garfieldre futották, Muskego mellett. (Michi-
gan.) Egyedül két Super-X-vezető, Petralli és Gene Rhyne 
tudtak csak feljutni a hegycsúcsra. 

Az ismert növersenyző, Madame Stewart, egy 750 
kcm Morgan-cyclecarral Monthléryben egy óra alatt 140.440 
kilométert futott. Ugyancsak világrekordot ért el a 100 an-
gol mérföldön (160.900 km) 1:08.26.76/100, ami 144.395 
km-nek felel meg. 

A Cominges Grand Prix-t, mely a mult évben a Francia 
Nagy Díjat helyettesítette, a francia Bugatti-vezetők: Etan-
celin, IDreyfus, Lehoux, Maleplane és mások maguk között 
intézték el. Győzött Etancelin (2 literes Bugatti-komp.), aki 
a 360 kilométert 2:48.09 alatt futotta, ami kitűnő, 130.861 
km sebességet jelent. 

Új "francia csillag tünt fel a Cominges-mítingen. Egy 
francia Bugatti-vezető, Droeschek, aki a 3000 kcm kategó-
riát nyerte. Droeschek utolsó körét 10:54 alatt futotta, ami 
144.770 km sebességnek felel meg. Ha nem csalódunk, egy 
új Chiron van kialakulóban. 

Kettős győzelmet arattak a Monet-Goyon-vezetők a Co-
minges Grand Prix-n. A 175 kcm kategóriában Hommaire 
(Monet-Goyon) a 263 km-t 3:15.21 alatt 80.478 km-átlaggal, 
a 350 kcm kategóriát Gaussorgnes (Monet-Goyon) 99.428 
km-átlaggal nyerték. Fenti két győzelem újabb jele az újab-
ban MAG-motorokkal beépített Monet-Goyon-motorkerékpá-
rok megbízhatóságának. 

A budapesti Continental-képviselet közli velünk, hogy a 
Nagy Alpesi Túrautat büntetőpont nélkül befejezett 40 ver-
senyzőből 24 Continental-pneumatikot használt. Ugyanígy a 
két győztes team, a BMW éa a Hansa tagjai szintén Conti-
nentallal futottak. Fenti tények, tekintve a sebességet és a 
roppant sok alpesi kanyart, újabb bizonyítékai a Continental-
pneumatikok kiválóságának. 

Jellemző az angol Castrol magyarországi óriási elter-
jedtségére és jóságára, hogy egyetlenegy cég, a Stark László 
és Társa, VI., Jókai-utca 8, egy üzleti év leforgása alatt 
2896 gallon Castrolt forgalmazott. 

Három halottja van az osztrák motorkerékpársportnak 
rövid pár hónapon belül. A nálunk is ismert Kari Machu a 
krieaui pályaversenyre készülőben sidecarjával felborult és 
utasával együtt meghalt, tfosef Opavszky, Ausztria multévi 
motorkerékpárbajnoka a nyár folyamán megbetegedett és a 
minap hosszú szenvedés után megvált iaz élettől. Machu 
mechanikusa Ignatz Zeller volt. Mindhármukat nagy pompa 
mellett temették el az osztrák motorosok. 

„Megjelent a belügyminiszter és kereskedelemügyi mi-
niszter 250.000—1929. stb." című cikkünket az új közlekedési 
kódexről, helyszűke miatt következő számunkban folytatjuk. 

A francia versenyeken mostanában jgen sokat szerepel 
egy Philippe nevű Bugatti-versenyző, aki sokszor több kocsit 
is nevez és igen sokszor kitűnő eredményeket ér el. Mint 
most kiderült, Philippe nem más, mint egy álnéven ver-
senyző milliomos, Rotschild báró, aki két barátjával, kiknek 
szintén ő bocsátja rendelkezésre a Bugattikat, Bourianoval 
és Bouriattal csaknem minden versenyben résztvesz. Újab-
ban Chiron is csatlakozott az istállóhoz. 

A „Le Grand Prix de la Baule"-t a híres francia Raulé 
fürdőhelyen Etancelin (Bugatti-komp.) nyerte, aki a ' 100 
kilométert 46:36.4 alatt, 128.700 km átlagsebességgel nyerte. 
Második Comte J. de L'Espé (Bugatti) lett 50:27.2 alatt. Az 
1100 kcm kategóriában Scaron (Amilcar) győzött 113 km 
átlagsebességgel. Ugyanezen a versenyen mult évben a sze-
rencsétenül járt Wenzel Mosau báró győzött. 

Caracciola (Mercedes-Benz) az Ir Tourist Trophyn, Etan-
celin (Bugatti) a Cominges Grand Prix-n, valamint Baule-
ban, úgyszintén Chiron és Stuber (Bugatti) a legutóbbi he-
gyiversenyeken mindenütt Champion-gyertyákat használtak. 
Campari (Alfa-Romeo) szintén Championnal futott Belfast-
ban. 

A Királyi Magyar Automobil Club a következőket közli: 
A Magyar Jogászegylet pályadíjat tűzött ki az automobilok 
okozta károkért való felelősség kérdésében elkészítendő mun-
kára a következő feltételek mellett: A megoldandó kérdés a 
következő: „Milyen elvek szerint kellene szabályozni a gép-

P n e u m a t i k , a l k a t r é s z , f e l s z e r e l é s 

Legjobb ROSETH GYÖRGY Legolcsóbb 

V., Gr. Vigyázó Ferenc-u. 2. (Főkapitánysággal szemben.) Telefon: 994-61 
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C l 6ÜÜ kcm es felülvezérelt, kitűnő állapotban 
levő oldalkocsis New-Hudson motorkerék-

= = = = = pár. Megtekinthető: B A L O G H - G A R A G E , 
VIII.. Józseí-utca 45. Tulajdonos: B A U E R , Népszínház-u. 59 

járművek okozta balesetekért és károkért való magánjogi és 
büntetőjogi felelősséget, különös tekintettel azokra a fontos 
kérdésekre, amelyek a gépjárműközlekedés fejlődéséhez fű-
ződnek?" A pályaműben ismertetni kell a fennálló magyar és 
külföldön érvényben lévő jogszabályokat és a bírói gyakorlat 
tüzetes feldolgozásával bírálat tárgyává kell tenni a fennálló 
jogszabályokat, esetleges hibák és hiányaik feltüntetésével, 
ki kell fejteni a szabályozás jogdogmatikai alapelveit és 
azon szempontokat, melyek szerint a kérdést, mint a forga-
lom és személybiztonság érdekét, mint az automobilközleke-
dés fejlődésének érdekét egyaránt kielégítő módon szabá-
lyozni kellene. A fejtegetések eredményét a kérdés részletes 
szabályozását felölelő törvénytervezetbe kell foglalni s ahhoz 
külföldi joganyagot is tartalmazó, irodalmi értékű általános 
és részletes indokolást kell készíteni. Pályázati határidő: 
1929 december 31-e. A pályaműveket a Jogászegylet ügyve-
zető titkárához, dr. Kollár László ügyvédhez (IV., Petőfi 
Sándor-u. 2.), jeligével ellátva, kézírásos vagy gépírásos 
alakban kell benyújtani és a szerző nevét, állását vagy fog-
lalkozását és pontos lakcímét tartalmazó s a pályamű jel-
igéjével ellátott, lepecsételt, zárt levélborítékot kell csatolni. 
Pályadíj a Királyi Magyar Automobil Club által felajánlott 
1000 pengő, mely összeg a háromtagú pályaműbírálóbizott-
ság által legjobbnak talált, irodalmi becsű pályamű szerzőjé-
nek fog kiadatni. A bírálóbizottságba egy tagot a Királyi 
Magyar 'Automobil Club elnöksége, egy tagot és elnököt a 
Magyar Jogászegylet elnöksége a Magyar Jogászegylet tag-
jai közül fog kijelölni. 

Mint hírlik, a Weisz Manfréd-gyár, hogy munkásait fog-
lalkoztassa, a közeljövőben megkezdi a motorkerékpárgyár-
tást is. Eddig semmiféle pozitív hírek nincsenek a kerékpár 
kettő vagy négyütemű motorját iletőleg. Állítólag kis 250 
kcm kétütemüekről lenne szó, a Puch-elvek szerint, kardán-
hajtással. 

Szénússy Alán, Heteés Sándor, Petrovits Vidor Bugatti-
kocsijaiknál amerikai Champion-gyertyákat használtak. 

Hans von Stuck győztes Austro-Daimlerje M 180/7 
Bosch-versenygyertyákkal volt felszerelve. A gyertyák ki-
tűnően beváltak. Balázs László a legjobb motorkerékpáridőt 
futott Sunbeam-je Bosch-mágnessel futott. 

Nagy feltűnést keltett a svábhegyi versenyen a Shell kő-
olaj Rt. áldozatkészsége, mely 3000 személy befogadására 
alkalmas tribünt állított fel szinte varázslatos gyorsasággal 
a célfonluló mellé, így alkamat adva a közönségnek, hogy 
ülve élvezhesse a nagy mérkőzés érdekes mozzanatait. 
A Shell kőolaj Rt. jutalma nem maradt el, Hans Stuck (AD) 
a verseny abszolút győztese Shell-olajjal a tartányában győ-
zött és újabb nagyszerű versenyeredményt írt bele a Shell-
győzelmek sorába. 

Karambol a Belvárosban. Egy érdekes karambol történt 
a minap az Eskü-téren a Belvárosi kávéház előtt. Egy nagy 
NASH-kocsi vágtatott az Apponyi-térről az Eskü-út felé. 
A kocsit vezető űr későn vette észre a 14-es jelzésű villamost, 
ami leborotválta a szép NASH egész jobboldalát. A sár-
hányók, mint a rongy, be,gyűrődtek a köpeny közé és a kere-
kek a sárhányón lévő száradt sarat nagy erővel vágták ki. 
A fékezés irtózatos gyorsan történt, hiszen a Belvárosi előtt 
parkoló két kocsinak rohant volna a NASH. A fékek fogtak, 
úgyszólván gyökeret vertek a földbe, úgy odatapadtak a fu-
tófelületükkel a tükörsima aszfalthoz. Megvizsgáltuk a ko-
csit és láttuk az, hogy a jobboldalon, csak a ké pneumatik 
volt sértetlen, amely éppen a legnagyobb munkának volt ki-
téve és amely a további kaasztrófát megakadályozta. Persze 
a ballonok Goodrich-gyártmányok voltak. Néhány hét, eset-
leg már néhány nap múlva beáll az esős idő, amikor a csúszós 
aszfalton megint életveszélyessé válik a forgalom. Csak az 
autóvezető tudja igazán megmondani, mily biztonságot je-
lent oly pneuk használata, melyek kizárják annak a lehetősé-
gét, hogy a kocsi gyors fékezés után még métereket csússzon 
és faroljon. A Goodrich-pneuk gumiszeges futófelülete e te-
kintetben elsőrangút nyújt és — mint a fenti karambolnál — 
igen gyakran nagy baleseteknek veszi elejét. 
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belügyminisztérium miniszteri tanácsos nagyon tartalmas 
és értékes könyvet bocsátott közre — közel 600 oldalon — 
harmadik kiadásban. A könyvben közli az összes érvényes 
közlekedési rendeleteket, a legújabban kiadott közlekedés-
rendészeti kódexet, az összes belügyminiszteri, kereskedelem-
ügyi és pénzügyminiszteri rendeleteket, amelyek a gép-
kocsiközlekedéssel kapcsolatosak és egyarán érdekli a gép-
járóműtulajdonosokat, a gépkocsivezetőket, a közigazgatási, 
rendőri pénzügyi hatóságokat. Közli a könyvben az autóadóra 
vonatkozó törvényt, a különféle adószámítási táblázatokkal, 
a kereskedelemügyi miniszériumnak az autóbuszipar, továbbá 
az autóbuszjáratokra vonatkozó rendeleteit, a benzinkutak 
létesítése, a gépjáróművek abroncsozása és a hazai ipar vé-
delmére vonatkozó rendeleteket. Nagyon érdekes része a 
könyvnek a gépjáróműközelekedés magánjogának és büntető-
jogának általános elvei és anyaggyüjteménye című fejezete, 
amelyben a teljes magánjogi és büntetőjogi kúriai gyakorlat 
foglaltatik. Ez a rész tartalmazza azokat az elvi jelentőségű 
kúriai és ítélőtábli ítéleteket, melyeket a kúria, illetve tábla 
a gépjárómüközlekedéssel kapcsolatosan, nemkülönben a gép-
járóművek adásvételével kapcsolatban és a balesetekből eredő 
kártérítési perekben hoztak és amelyek általánosan irány-
adók a további bírói gyakorlatban. Ilyen teljes bírói gyakor-
latot összefoglaló anyaggyüjtemény ezideig még nem jelent 
meg. Ezért a könyv különösen bíráknak, ügyvédeknek, királyi 
ügyészeknek nélkülözhetetlen kézikönyv és segédeszköz. 

De közrebocsátja szerző a Budapest székesfőváros terü-
letére érvényes összes közlekedési rendeleteket, a fő kap 
tányi rendeletekkel együtt, tájékoztatót ad a gépkocsivizsga, 
a vezetői és helyismereti vizsgára, továbbbá a rendőrség és 
közigazgatási hatóságok előtti eljárásra vonatkozólag. A gép-
járóművezetői vizsga rendészeti anyagát kérdésekben és fe-
leetekben közreadja. Közli az autóbiztosításra, valamint az 
autóbaleset elleni biztosításr vonatkozó tudnivalókat, megfe-
lelő kiszámítási táblázatokkal, továbbá az autó üzembentar-
tására vonatkozó üzemköltségszámítási táblázatokkal. Tűz-
biztonsági és vámszaki kérdéseket is felölel és a vonatkozó 
eljárási szabályokat közli. 

Szemléltető ábrákkal' közöl útmutatást az első segítség-
nyújtásra vonatkozólag. A külföldi uazáshoz szükséges tudni-
valókat, a nemzetközi útigazolványok váltására vonatkozó el-
járást is közli. Benne vannak a könyvben a nemzetközi 
egyezmények is. A budapesti belvárosi egyirányú közeleke-
désről szemléltető térképet közöl. A budapesti új tarifahatá-
rokat is térképen közrebocsátja. 

Szóval a könyv olyan egyetemes gyűjtemény, amely min-
den más könyv használatát feleslegessé teszi. Mindazon eljá-
rásokra útbaigazít, amelyeket az automobilistának bel- és 
külföldi közelekedésre vonatkozólag tudnia kell. 

A könyv olyn világosan és érthetően, valamint áttekint-
hetően tárgyalja kivétel nélkül az összes, Budapesten érvény-
ben levő közlekedési szabályrendeleteket, hogy hozzá ha-
sonló teljes gyűjtemény ezúttal nem létezik és ezért nékülöz-
hetetlennek tartjuk városi közhivatalok, rendőrség, közleke-
dési vállalatok számára. 

A könyv ára fűzve 14 pengő, megrendelhető a szerzőnél, 
Budapest, I., Alkotás-utca 23. sz. vagy a Pallas irodalmi és 
nyomdai rt.-nál, V., Honvéd-utca 10. sz. 
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