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6 Steyr a startnál 

1927 

6 Steyr a célban 

Delmár Walter 

STEYR 
155.232 

kilométeres sebességgel 
a Tát—Nyergesújfalu közötti ki lométerversenyen 

magyar rekordot állít fel 

Albrecht kir. herceg 

STEYR 
a parádi hegyiversenyben a túrakocsik legjobb idejét futja 

Delmár Waiterné 

a hölgyvezetök között úgy a síkon (106 km.), mint a hegyiversenyben 
a legjobb időket éri el 

6 arany plakett 6 arany plakett 

Magyar Steyr Automobi l Részvénytársaság 
Budapest IV., Ferenciek-tere 9 Telefon: Teréz 2 1 9 - 4 5 
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„ S T E A U A " 

K Ő O L A J K E R E S K E D E L M I R . -T . 
Budapest, V., Nádor-utca 8. Telefon: L. 994-38 , 994 -39 , T. 43-47, 133-43 

Telep: Csepel, Petróleumkikötö. Telefon: József 9 - 8 6 



mi júiíus 

Dr. ZSÓTÉR BERTALAN 

WÉBER OSZKÁR és ERDÉLYI FERENC 

MÉRAY 
MOTORKERÉKPÁROKON 

IMMÁR NEGYEDSZER NYERIK 
AZ IDEI MEGBÍZHATÓSÁGI VERSENYEK 

LEGNAGYOBB TRÓFEÁJÁT, A 

TEAM-DIJAT 
1 

AUTOMOBIL-MOTORSPORT húsvéti versenye 
Győztes team: M É R A Y 

TTC megbízhatósági versenye 
Győztes team: M É R A Y 

KMAC Magyar Túraút 1927 
Győztes team: M É R A Y 

MAC iutárversenye 1927 
Győztes team: M É R A Y 

Bebizonyítván, hogy mindenütt, minden körülmények között 
dicsőséggel állják meg helyüket a világ összes gyártmá-

nyaival szemben 

Méray Motorkerékpárgyár Rt. 
B u d a p e s t , V. k e r ü l e t , V á c i - u t c a 1 — 3. s z á m 
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mégis a vagyunk! 
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Csináljon egy próbautat asz, új 

M e r c e d e s - B e n s 
autókkal 

M £ R C E D E S » B E i V Z AUlOMOttlC R . - T . 

Telefon : T. 29-24 Budapest, V., VÜTÖsmarty-tér 1. Telefon: T. 140-70 

j  h é t  a l a t t 3 Grand Prix  g y 6 z e / g m-

1927 július 2. EURÓPA NAGY DÍJA, Nürburgring. 

I. J. SIMPSON 

AJ S 1927 július 10. SVÁJCI GRAND PRIX, Genéve. 

I. J. SIMPSON 

AJ S 
1927 július 17. BELGA GRAND PRIX, 

Francorchamps. I. J. SIMPSON 

AJ S 
Vezérképviselet: Majláth, Budapest VI, Hunyady-tér 12. 
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V A C U U M O I L C O M P A N Y R . T . 

V. KERÜLET, ZRÍNYI-UTCA 7. TELEFON: TERÉZ 216-24, 221-67, 142-81, LIPÓT 920-51. 

Kérje a Sphinx benzinállomások térképét a kilométermutatóval, melyet díj-
0 0 

mentesen azonnal megküldünk Önnek 



I I . évfolyam. Budapest, 1927. július 29. 14. szám. 

A u l o m o ' b i l - M o l o r s p o r t 

F Ü G G E T L E N K É P E S M O T O R S Z A K L A F 
Megje len ik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 

Helgettes szerkesz tő : DÁRDAY-ABRIANI D E Z S Ő 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l : 

Budapest, II., Margi t -kőrút 64/a. V. 2. 

Telefon : Teréz IS2—64 

Postatakarékpénztár ! csekkszámla : 34240. 

Előfizetési d i jak : 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausz t r i ába : évi 85 sllllng 
J ugosz l áv i ába : évi 800 dinár 

Csehsz lovák i ába : évi ISO cseh korona 
R o m á n l á b a : évi I200 lel 

A kOlfőldl előf izetésekben a postaköl tség Is bennfog la l ta tó . 

Hirdetési á r a k : 
I oldal I60-— pengő '/« oldal 40-— pengó 

V> oldal 80'— pengő >/s oldal 20°— pengő 
I mm. I hasábon szöveg között —'40 fillér 

'(» oldal 10 pengő 

KOlön he lymeghatározásná l 10% felár. Hosszabb Időtartamra feladott 
hirdetések esetén IO°/o engedmény . 

Az 1927. évi francia Grand Prix 
Mult számunkban már röviden beszámoltunk az idei 

francia Grand Prix eredményéről. Tekintettel azonban 
arra, hogy ezen beszámolónk lapzárta után érkezvén, alig 
néhány szóban ölelte fel a verseny eredményét, ezúttal 
bővebben fogunk foglalkozni a nagyjelentőségű esemény-
nyel. Tekintettel arra a körülményre, hogy magára az 
1.5 literes Grand Prixre csak 10 kocsi nevezett, a fran^ 
ciák igen ügyesen beállítottak egy a szabad formula 
(tetszőleges hengerűrtartalom) szerint rendezett 10 kö-
rös (125 km.) versenyt, valamint a Coupe de la Comission 
Sportive (a francia Automobil Club ACF sportbizottsá-
gának kupája) néven elnevezett, 400 kilométeres sebes-
ségi versenyt, ahol azonban a benzinfogyasztás is limi-
tálva volt. Negyvennégy kilogramm benzinnél és 4 kg. 
olajnál többet senkinek sem volt szabad fogyasztania. 
Ezzel a két külön számmal azután összehoztak a franciák 
annyi nevezést, hogy a Grand Prix sovány volta, vala-
hogyan nem vált annyira szembetűnővé. A Grand Prixre 
10 kocsi nevezett. 3—3 Bugatti—Delage és Talbot, vala-
mint egy Halford-Special. Sajnos, a szép harc, a várva-
várt nagy küzdelem a Bugatti—Delage és Talbot-vezetők 
között elmaradt. A Bugattik ugyanis ez egyszer távol-
maradtak a starttól. A távolmaradás okát abban látjuk, 
hogy az öreg Bugatti Costantini visszavonulása folytán 
nem akarta kocsijait vereségnek kitenni. Űgylátszik 
Goux már öreg, míg a kombinációba vett Materassi, 
Conelli, Dubonnet nem voltak elég gyorsak a Monthléry-
körön. Így tehát csak három Talbot (Divó, Williams és 
az öreg Wagner), három Delage (Benoist, Bourlier és 
Morei), valamint az angol Eyston által vezetett Halford 

állottak ki. Az angol Halford pillanatra sem volt veszé-
lyes és így a verseny a Delage és a Talbot párharca lett. 
Öt körig Divo vezet, de ott Benoist előzi és végig az élen 
marad. Benoist ezúttal pompásan ment. Szinte körről-
körre javítja a pályarekordot. Legjobb köre 5:41.2, 
131.964 km. sebességnek felel meg. Divó, a legjobb Talbot-
vezető, szelepbajok miatt kénytelen feladni. Hasonló 
sors éri Wagnert, aki pedig még a 40-ik kör lefutása 
után is biztos harmadiknak látszik. Williamst az utolsó 
körökben a tartalék Moriceau váltja fel. Eyston a 41-ik 
körben feladja. Végeredményben a három Delage fut be 
első három helyre, tökéletes győzelmet aratva. Ezzel a 
győzelmével a Delage immáron másodszor nyeri a francia 
Grand Prixt. Távolság 600 km. 1. Róbert Benoist (De-
lage) 4:45:41.2. Átlagsebesség: 126.012 km. 2. Bourlier 
(Delage) 4:53:55.2. 3. Morei (Delage) 5:11:31.2. 4. Wil-
liams-Moriceau (Talbot) 5:25:11.8. 

A tetszőleges hengerűrtartalommal induló verseny-
ben, melynek távja csupán 10 kör (125 km.) volt, heten 
indultak. Divó (Talbot), Williams és Wagner (Sun-
beam), Chiron és Eyston (Bugatti), Madame Derancourt 
(Salmson) és De Courcelles (Guyot-Speciál). Az első 
körben Williams vezet, de Divó csakhamar befogja és 
végig megtartja első helyét. Wagner a harmadik körben 
gázpedáltörés következtében feladja. Ugyanez a sors 
éri Williamst is, akinek viszont a sebességváltója nem 
működik. Az ötödik körtől Divó és Chiron folytatnak szép 
párharcot, de a Bugatti-vezető nem tudja behozni Divót. 
A verseny 6-ik körében De Courcelles ismeretlen okokból 
kifut a pályából, nekimegy egy fának, koponyatörést 
szenved és a helyszínen meghal. Vele az automobilizmus 
hőseinek száma ismét eggyel növekedett. Kitűnően futott 
a nővezető Derancourt, aki kis Salmsonjával nagyon szé-
pen végigfutotta a versenyt. A végeredmény a követ-
kező: 1. Albert Divó (Talbot) 1:02:20.4. Sebesség: 
120.307 km. 2. Chiron (Bugatti) 1:02:52.2. 3. Eyston 
(Bugatti) 1:06:09.4. 4. Madame Derancourt (Salmson) 
1:23:28.2. 

A Coupe de la Comission Sportive-ben 20-an indul-
tak. A verseny, dacára hogy hatalmas esőben folyt le, 
igen érdekes volt. Győzött André Boillot (Peugeot), akit 
azonban a reaktivált Goux (Bugatti), Doré (Corre la 
Licorne) és Conelli (Bugatti) alaposan megszorított. 
Távolság 400 km. 1. André Boillot (Peugeot) 3:53:21.2. 
Sebesség: 102.856 km. 2. Doré (Corre la Licorne) 
3:53:21.6. 3. Jules Goux (Bugatti) 3:54:27. 4. Goutte 
(Salmson) 3:54:36.2. 5. Conelli (Bugatti) 3:56:07.2. 

A z „ A o t o m o b l l - M o t o r s p o r t " k l i s é i 

FREUND J. 
clnkografiai m t f l n t é z e t é b e n készttInek. 

Budapest V. , Kálmán-u. 15. V. em. 

N O V A " városi mtí&ely 
V., Újpesti rakpart 3/b, a Margit&íd melletti Palalinus-Oúzban 
MűsxaKI vexcíö : FECEHY GYÖRGY Telefon : T. 133—29. 
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4000 kilométer Nyugat-Európában 
Egy Bugalíi-iúrakocsin Ausztrián, Németországon, Belgiumon, Francia 

országon, Svájcon és Olaszországon Keresztül 

Mennyibe kerül ma egy nagy külföldi utazás? 
Miután régen vágytam, hogy Európa legjobb motor-

kerékpárversenyzőit egy nagy verseny keretében lát-
hassam együtt, elhatároztam, hogy a kitűnő alkalomnak 
kinálkozó Európa Grand Prix-t, mely július 1. és 2-án a 
németországi Nürburg Ringen került lefutásra, meg-
tekintem. Ezzel kapcsolatban azután egy háromhetes, 
hat nyugati országon keresztülfutó, közel 4000 kilomé-
teres utat tettem meg 1.5 literes Bugatti-túrakocsim-
mal és így a legautentikusabb adatokkal tuáok szolgálni 
olvasóinknak egy nagy nyugateurópai utazás részletei-
ről. Tettem ezt különösen azért, mert ismerőseim és ba-
rátaim határozottan felkértek arra, hogy pontos adato-
kat bocsássak rendelkezésükre egy hosszabb, a művelt 
nyugat országain keresztülfutó automobil- vagy motor-
kerékpártúra egyes kérdéseit illetőleg. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy nagyon té-
vednek mindazok, akik azt gondolják, hogy egy auto-
mobiltúra horribilis költségekbe kerül és azt csak béke-
milliomosok engedhetik meg maguknak. Le kell szö-
geznünk, hogy a Nyugat egyes országaiban olyan olcsón 
élhetünk, amit idehaza sem igen tehetünk meg. Aki azt 
gondolja, hogy naponkint félmillió korona kell szemé-
lyenként, az alaposan téved. Megengedem, hogy lehet 
úgy élni, hogy a Dárius kincse sem elég, de viszont, ha 
valaki ügyesen ki tudja keresni magának az olcsó és jó 
elhelyezkedési lehetőségeket, úgy potom pénzért meg-
szemlélheti a világ legszebb helyeit. Tekintettel arra a 
körülményre, hogy az augusztus és szeptember talán a 
legalkalmasabb az automobil- és motorkerékpár-turisz-
tikára, jelen soraimban nem részletezem az általam 
megtett útvonal nevezetességeit és természeti szépsé-
geit, hanem egy hat országra menő költségvetési tük-
röt adok olvasóimnak, hogy azok, akik még ez év folya-
mán óhajtanak kiutazni, tapasztalataimat felhasznál-
hassák. Bátran kijelentem, hogy egy 4 személyes kocsi-
val három hétig, egy személyre 400 pengőt véve alapul, 
a benzin-, olaj- és garageköltségeket is beleértve, fénye-
sen ki lehet jönni. Előrebocsátom, hogy a Nyugaton a 
helyzet egészen más, mint nálunk. A Nyugaton a leg-
kisebb szállodában, beleértve a német és osztrák Gast-
hausokat, a svájci kis hoteleket és az olasz Albergokat, 
mindenütt a legnagyobb tisztasággal találkozunk, úgy 
hogy az, aki olcsón akar élni, sohase keresse a nagy 
Grand Hoteleket, a hatalmas Kulmokat, Bellavistákat 
és a többi 4—5 emeletes kolosszusokat, hanem keresse 
a Hotel Postot, az Edelweisst és hasonló bájos nevű kis 

szállodákat, ahol éppen oly jól megtalálja a maga fehér 
puha ágyát, mint a hotelkolosszusok emeletes szobái-
ban. Keressük a nagy kapubejérattal bíró szállodákat, 
mert ebben az esetben kocsinkat is betolhatjuk és a 
legtöbbször megtakarítjuk a garage-költségeket. Én hu-
szonegynapos utam alatt mindössze csak nyolcszor 
fizettem kimondott garagebért, ezek közül azonban leg-
töbször külön boxban állott a kocsim. 

Határozottan állítom, hogy a legolcsóbb országok 
az automobil-turisztika szempontjából ma Ausztria, 
Belgium és Franciaország. Közepes Olaszország, míg 
Németország, de különösen Svájc nagyon drága. Svájc-
ban még a levegőt is meg kell fizetni és nagyon, de na-
gyon ügyesnek kell lenni, hogy az ember ki tudja szag-
lászni azokat a mellékútakon fekvő kis hoteleket, ahol 
1.50—2 frankért lehet egy éjjeli szállást kapni. Kerül-
jük mindig éjjelre a nagyvárosokat. Ott drága a hotel 
és biztos a garageköltség. A nagyvárosokban a kishote-
lek sohasem olyan tiszták, mint a kisvárosok legkisebb 
helyei. Óvakodni kell attól, hogy nagyjelentőségű tú-
ristaközpontokban telepedjünk le éjszakára. Minden 
híres és neves dolgot nappal nézzünk meg. Akinek 
autója van, annál a távolságok nem képeznek akadályt. 
Mindennap addig menni, amíg egy kellemes, csendes, 
szép és tiszta éjjeli szállásra nem akadunk. A keresést 
meg kell kezdeni 7 óra után. 

No, de térjünk a tárgyra. 
Az általam megtett kilométerútvonal pontos hosz-

sza 3861.7 km. volt, ami a Nürburgring kétszeri befu-
tásával, valamint az egyes helyeken tett kisebb kirán-
dulásokkal meghaladta a 4000 kilométert. Kocsim egy 
sportra karosszált 1496 kcm. Bugatti-túrakocsi, minden 
defekt nélkül állotta végig a határozottan nehéz túrát, 
összesen három gyertyát cseréltem, fékeimet a svájci 
hágók előtt utánahúztam. Kuplungom egy ízben a 
3000-ik kilométer után csúszott, amit percek alatt 
utánahúzván, kocsim újra a legüzemképesebb álla-
potba került. A különböző kutakból vett benzinek hatása 
elég sűrűn mutatkozott és naponta átlag kétszer kellett 
a karburátort megtisztítanom. Egyedül pneumatik-
iaimmal volt baj. Nem célom, hogy egyes gyártmányo-
kat dicsérjek vagy szidjak, de sajnos, vadonatúj pneu-
matikjaim, a nevüket elhallgatom, mert nálunk az iga-
zat kiírni nagy baiokat. hitelrontási pöröket stb. von 
maga után, 3000 kilométer után tökéletesen simák vol-
tak és a mintákat illetőleg teljesen felismerhetetlenekké 
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Az összes óceánrepülések 

S C I N T I L L A 
j mágnessel történtek 

Vezérképviselet: U rne résBe rkov i t s , Budapest, V., Pozsonyi-út 4 f. 
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váltak. A vékony gumiréteg azután a szintén több he-
lyen feltört belső Cord-szövettel minden ellenállóképes-
ségét elvesztette és egymásután értek a szögdefektek és 
sokszor a nálunk „Durchdefekt" néven ismert kellemet-
lenségek. Volt olyan napunk, hogy 4—5 pneudefektünk 
volt. Az utolsó napokban Nagy Pali gépészmérnök ba-
rátommal már úgy szereltünk, mint bármely 25 éves 
praxissal bíró öreg soffőr. 

Röviden ismertetem tehát magát az útvonalat és 
azután térek ki az egyes országokra külön-külön, a szo-
kásokat és az árakat illetőleg. Első célom a Nürburg-
ring volt, amit 3 nap alatt Wien—Linz—Passau—Re-
gensburg—Nürnberg — Würzburg — Aschaffenburg— 
Frankfurt am Main—Limburg—Coblenz—Adenau-út-
vonalon el is értem. A megtett kilométertávolság 1120 
kilométer volt. Két és félnapi ott-tartózkodás után útun-
kat Belgium irányába vettük. Adenau—Dümpelfeld— 
Euskirchen—Achen—Liége — Brüssel-vonalon, mindent 
kényelmesen megnézve, elértük Ostendénél a tenger-
partot, majd útunkat a híres német-francia fronton ke-
resztül, érintve Nieuportot, Dixmuident, Ypernt, Lille, 
Arras, Amiens, Chantillyn keresztül Párisnak vettük. 
A Párisig megtett út hossza 1847 kilométer volt. Két-
napos párisi tartózkodás után egy nap alatt tettük meg 
a meglehetősen unalmas Páris—Troyes—Langres—Bel-
fort (svájci határ)—Delemont-útszakaszt, majd Európa 
talán legszebb helyeit: Bern, Interlakent érintve, tra-
verzálva a nagy híres hágókat, a Grimselt, Furkát és Gott-
hárdot, Airolón, Bellinzonán, Luganón, Comón át lejutot-
tunk Olaszországba. Innen Európa legmagasabb hágóját 

— Lecco—Tirano—Sondrio—Bormio érintésével, — a 
Stilfser Jochot (Passo Stelvio) megmászva, Trafoion át 
lejutottunk Spondinigbe, az Ortler aljába, majd útun-
kat a Reschen—Scheideggen keresztül, Landecken át 
Innsbruckba folytattuk. Landeckben értesülvén a wieni 
forrongásokról, nem Salzburgon át, hanem a Pass Thur-
non keresztül Zell am See—Radstadt—Schladming— 
Leoben—Bruck a. d. Muhr—Graz—Fehringen át vettük 
utunkat Magyarország felé, amit Szentgotthárdnál sze-
rencsésen el is értünk. Innen Sümeg—Tapolca—Vesz-
prém—Székesfehérváron át érkeztünk haza júl. 18-án. Az 
egész megtett út távolsága, mint már fentebb említet-
tem, 3861 kilométer volt, amihez bátran adhatunk hozzá 
még kb. 2—300 kilométert. 

Mennyi volt az üzemköltség? Kocsim benzinfo-
gyasztása, tekintettel arra a körülményre, hogy az út-
vonal 75 százaléka hegyes vidéken vezetett keresztül, 
Európa 5 legnagyobb hágóját keresztezve, meglehetősen 
nagy volt. A sík részeken 12—13 litert, az erősen hegyes 
vidékeken 15—16 litert fogyasztott 100 kilométerre, 
nem is szólva a 2500—2700 méteres emelkedésekről, 
amelyek bizony eszik a benzint, tekintettel arra, hogy 
itt 10—15 kilométeren keresztül haladsz egyes és kettes 
sebességgel. Felvettünk összesen 632 liter benzint, ami 
4000 kilométert véve alapul, 16 literes átlagot jelent. 
Ez a szám azonban a sok megállás, újraindulás, kérde-
zősködés, keresgélés, az egyes és kettes sebesség túlsók 
használata folytán emelkedett ilyen magasra, tehát a 
kocsi gyárilag megadott fogyasztására nézve nem képez 
alapot. Tekintettel azonban arra, hogy minden túrázó 

hasonlóan mihozzánk, sokszor áll meg naponta, tehát 
útja nem folytonos, továbbá az emelkedéseket, nekünk 
a tényleges benzinhasználást kell a költségvetési alapul 
vennünk. A benzin ára országonkint különböző: 

Magyarországban 1 liter 46 fillér (46 fillér) 
Ausztriában 1 liter 57 groschen (46 fillér) 
Németországban 1 liter 33 pfennig (44.8 fillér) 
Belgiumban 1 liter 3.15 frank (62 fillér) 
Franciaországban 1 liter 2.30 frank (51.9 fillér) 
Svájcban 1 liter 46 centimes (51.6 fillér) 
Olaszországban 1 liter 2.20 lira (69 fillér) 
Pontosan kiszámítva az egyes országokban felvett 

benzinmennyiséget. 

Magyarország 72 liter 33.35 pengő, 
Ausztria 127 liter 58.42 pengő, 
Németország 121 liter 54.45 pengő, 
Belgium 60 liter 37.20 pengő, 
Franciaország 130 liter 67.60 pengő, 
Svájc 72 liter 37.44 pengő, 

Olaszország 50 liter 34.50 pengő, összesen 632 liter 
322.96 pengő. 

Egy személy benzinköltsége tehát 81 pengő (4 sze-
mélyre elosztva). 

Nézzük az olajelhasználódást. Elinduláskor friss 
Castrol XL-et töltöttem gépembe, amit a gyár is előír a 
Bugattikhoz. Vittem magammal két 1 gallonos dobozt. 
Ausztriában sikerült 4 darab kis egynegyed gallonos 
dobozhoz jutnom, ami igen jó volt, mert sem Németor-
szágban, sem Belgiumban nem láttam Castrolt. Páris-
ban leengedtem az olajat, tekintve, hogy gépem 2000 ki-
lométert tett meg. Újabb 1 gallonos kannát szereztem 
be Svájcban, ahol Castrol mindenütt kapható és ezzel 
aztán ki is jöttem hazáig. Elfogyasztottam tehát a Bu-
dapesten betöltött 1 gallonnal, valamint a Budapestről 
vitt 2 egygallonos kannát és útközben vett 2 gallont, 
ami összesen 5 gallon. 

3 gallon Budapesten 60 pengő, 
4 darab egynegyed gallon Ausztriában 26 Silling, 

20.80 pengő, 
1 gallon Svájcban 14.50 S. Frank, 18.02 pengő, ösz-

szesen 98.02 pengő. 
Egy személy olajköltsége tehát 24.50 pengő. Az 

egész túrán tehát egy személy üzemköltsége 105 pengő 
volt. 

Mielőtt az egyes országokról pénzügyi szempontból 
szólanék, előrebocsátom, hogy adataimat a középosztály 
számára írom. Azok, akiknek annyi pénz áll rendelke-
zésre, amennyi kell, nem fogják keresni a megszállási 
lehetőségeket, hanem a szemre legszebb Grand Hotel elé 
hajtanak és kész. Nem ezeknek írom cikkemet, hanem 
azoknak, akiknek minden pengőre gondolniok kell, akik 
nehezen összegyűjtött pengőikből akarják a világot 
látni és mindig az az elv vezérli őket, hogy pénzük mi-
nél tovább tartson, hogy annál több helyet látogathas-
sanak meg. Cikkemnek és útamnak az az autós és mo-
toros fogja hasznát venni, akinek autója nem luxus-
cikk, hanem idehaza is közlekedési eszköz és aki azt 
szabadsága idején is fel akarja használni, hogy segít-
ségével művelődjön, tapasztaljon és „lássa", hogy sze-
gény országunk, az automobilizmus szempontjából, 
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mennyire el van maradva a művelt Nyugattól, lássa, 
hogy azok az emberek, akik a magyar automobilizmust 
irányítják, milyen keveset tesznek meg a magyar auto-
mobilizmus fejlődése érdekében, ökölbe szorult a ke-
zem, amikor Szentgotthárdnál átléptem a határt és bár 
örültem, hogy ismét Magyarországon vagyok, bosszan-
kodtam azokon a balkáni állapotokon, amiket a határ-
belépéstől Budapestig láttam. Leszek bátor a következő 
cikkemben bővebben rátérni ezekre az állapotokra és 
rámutatni, mit kellene tenni és mit nem tesznek. Nézzük 
tehát sorba azokat a feljegyzéseket, amiket fontosnak 
tartok autós- és motorostársaimnak egy külföldi túra 
érdekében. 

Magyarország. 

Mielőtt kimegyünk ebből a szép országból, meg kell 
szereznünk a nemzetközi útigazolványt. Kiadja a Ki-
rályi Magyar Automobil Club. Ára 20 pengő. A triptique 
minden országra 50 pengő. Jelen esetben hat országról 
volt szó, tehát a triptique ára 300 pengő. A biztosítás, 
ami ellenében a triptiquet kiadja a KMAC, 18 pengő. 
Összesen tehát 338 pengő. Ha KMAC tag a delikvens, 
úgy országonkint 20 pengőt fizet. Tekintettel arra a 
körülményre, hogy a Nürburgra kirándult Balázs Lász-
lónak segítőtársa lettem volna a versenyben, az általam 
beadott kérvényre a KMAC elengedte az osztrák és né-
met triptique díját, míg a többi négy országra, tekin-
tettel arra, hogy útamnak tanulmányút jellege volt, úgy 
határozott, hogy az igazgatósági ülésig 20 pengős áron 
adja ki a triptiquet, míg a teljes összeg elengedéséről 
majd annakidején kapok értesítést. Előrebocsátom 
azonban, hogy ez kivételes eset, mert egy automobi-
lizmussal foglalkozó újság bármennyire „ellensége is az 
automobilizmusnak", mint mi, mégis számíthat némi 
kedvezményre. Másnak azonban kereken le kell szúrni 
a fenti útért a 338 pengőt, tehát majdnem annyit, mint 
egy személy egész költsége. De nehoary azt gondolja a 
kedves olvasó, hogy ez mindenütt így van. Tévedés. 
Ez csak nálunk, Magyarországon ilyen drága. Legköze-
lebb hosszabb cikkben ki fogunk térni a magyar 
triptique-viszonyokra, összehasonlítva azokat a külföl-
diekkel, hogy rámutassunk arra, milyen olcsó is ez a 
Magyarország. Ezzel ellentétben az utak jelzése mini-
mális. No, de erről bővebben máskor. 

Kezdem tehát Ausztriával. 

Ausztria nagyon olcsó. Azt nem is kell mondanom, 
hogy a magyar borjúból készült bécsi szelet Wienben, a 
Rathhaus Kellerben jóval olcsóbb, mint Budapesten. 
A határátlépésnél minden simán megy. A csomagokat 
abszolúte nem vizsgálják, az egész kezelés maximum 10 
percet vesz igénybe. A kezelésért 1 silling (80 fillér) 
fizetendő. A szállás az utak mentén és a kisebb falvak-

ban lévő Gasthausokban általában 1.5—2 silling, ami 
1.30—1.60 pengőnek felel meg. A frekventáltabb helye-
ken, mint Zell am See, nevezetesebb csomópontokon, mint 
Landeck, már 3—4 silling a szoba, ami azonban még 
mindig igen olcsó, mert 3.20 pengőért Magyarországon 
még egy lyukat sem lehet kapni. Ezek a szobák azonban 
elsőrangúak, a legszebb berendezéssel, szép tiszta fehér 
ágyneművel. Tirolban a belépésnél 15 silling fizetendő, 
ami 12 pengő. Ök már közel laknak a svájciakhoz és az 
idegenek megcsapolásában jó iskolásgyermekeknek bizo-
nyultak. Egyébként az ebéd-, vacsora- és reggeliárak 
20—25 százalékkal olcsóbbak, mint nálunk. Penzió Kitz-
bühelben, Zell am Seeben és más nagyjelentőségű nya-
ralóhelyen 10—12 silling (8—10 P). A benzin- és olaj-
árakról már írtunk. A garage költsége, amit néhány he-
lyen felszámítanak, 1, esetleg 2 silling. 

Németország. 

Németország már drágább hely. A vámnál aszerint, 
mennyi ideig tartózkodsz az országban, „Steuerkarte"-t 
kell váltani. A Steuerkarte ára 5 napra 10.50 német 
márka (14.28 pengő). Egyéb költség azután nincs. Sem 
Bajorország, sem Würtemberg nem szed külön obuluso-
kat, mint Svájc egyes kantonjai. A szobák ára a kis-
falusi és kisvárosi hotelekben 2—2.50—3 márka, magyar 
pénzben tehát 2.72—3 pengő. A napi étkezés jóval drá-
gább, mint Ausztriában és nálunk. Egy ebédért 4—5 
márkát könnyen kifizet az ember. Garagera itt is 2 már-
kát lehet számítani, de volt olyan hely is, már tudniillik 
ott, ahol fizetni kellett, ahol 1 márkával is megelégedtek. 
A borravalót itt is, mint Olaszországban, Svájcban, 
Franciaországban és Belgiumban hozzáadják a számlá-
hoz. Ez mindenütt 10 százalék. Ezekben az országokban 
sehol sem kell tehát borravalót fizetni. A benzin- és olaj-
árakat már fentebb letárgyaltuk. 

Belgium. 

Itt éreztük először, hogy magyarok vagyunk, illetve, 
hogy nem tartoztunk a nagy entente-hoz. Félóráig mo-
satta velem a belga tiszt a motort, hogy annak számát 
felfedezzük. Hiába beszéltem neki, hogy a réztáblácskán 
vannak a motor adatai. Az irodában félóráig kérdezget-
tek a magyarországi viszonyokról. Itt láttunk először 
vámsorompót. A határátlépésnél 4 napra 67 belga frank 
fizetendő, mint tartózkodási vám, ez magyar pénzben 
13.33 pengő. Vigyázni kell a határon a kilépésnél a 
triptique-el. Ha ugyanabban az évben nem térünk ismét 
vissza Belgiumba, úgy a triptiquet véglegesen kezeltetni 
kell (définitivement). Itt érdekes, hogy a falvakban 
egyáltalán nem látni a német és osztrák Gasthausoknak 
megfelelő kis hoteleket. Hotel csupán a városokban van, 
az is mindig a vasúti állomás közvetlen közelében. Egy 
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szoba ára 10 belga frank, azaz 1.99 pengő. Az étkezés 
nagyon olcsó. Még olcsóbb, mint Ausztriában. Ostendé-
ben a fürdő, nagy, tengerbe tolható kabinnal 4 belga 
frank (76 fillér). A legdrágább itt is, mint általában 
mindenütt, az ásványvíz. Ezért általában mindenütt 
horribilis pénzeket kérnek el. A teljesen szétlőtt és most 
újjáépült Nieuport nagyon szép kis szállodájában 15 
belga frankot fizettünk, ami szintén nem több, mint 3 
pengő. Meg kell jegyeznem, hogy Ostende hotel-
kolosszusaiban nem laktunk, tehát erről nem is írhatok. 

Franciaország. 

A vidék, lakás szempontjából itt is nagyon olcsó. 
Az Amiens mellett fekvő Creil-ben egy nagyon tiszta kis 
szobáért 15 francia frankot fizettünk (3.15 pengő), míg 
Párisban a Rue Amsterdamon fekvő Hotel du Temps-
ben 25—30 frank volt egy szoba (5—6 pengő). Ez azon-
ban Párisban volt. Párisban a garageért 10 frankot 
számítottak (2.30 pengő). Az étkezés nagyon olcsó. 
A legjobb francia pezsgő sem drágább bolti árban 30— 
35 franknál, ami 6 pengő. Tíz-tizenöt frankért már pom-
pásan meg lehet ebédelni, sőt Arrasban a frontot láto-
gató angolok által frekventált legnagyobb hotelben sem 
fizettünk többet egy ebédért, mint 30 frankot (6.90 
pengő). Franciaországban a határátlépéskor 5 napra 
68 frankot számítottak, ami 15.64 pengő. A vámvizsgá-
lat elég sima, de a kocsit igen sokszor megállítják, külö-
nösen ott, ahol erődítések vannak. 

Svájc. 

Itt már vigyázni kell. Bár a napi penzió 10—14 
frank, ha az ember úgy egynapra belekerül egy nagyobb 
hotelbe, sokkal többe kerül a dolog. Kisebb, az idegenek-
től elhanyagoltabb falvakban, még a tavak mentén is 
kapni szobát 2 frankért (2.26 pengő). Meyringenben a 
Hotel Postban 4 svájci frankot, a Gotthárd alatt fekvő 
kis Realp faluban 3.50 frankot fizettünk egy éjjelért. 
Előbbi 4.52, utóbbi 3.99 pengőnek felel meg. A benzin 
mindenütt 46 centimes, de a magasabban fekvő helyeken 
jóval drágább. A Grimsel és Furka között fekvő Gletsch-
ben 64 centimest fizettünk egy literért. Tanulság, hogy 
a hágókon ne vegyünk benzint. A belépésnél csalétekül 
nem szednek nagyobb vámot, csupán 2.50 frank (2.86 
pengő) kezelési díjat számítanak. Annál nagyobb azon-
ban az idegenek megnyúzása a nagy alpesi utakon. 
A Grimsel előtt 10, a Furkapass előtt 10, a Gotthárd 
előtt 5 frankot vesznek, mint külön „Bergfahrkarte"-
díjat. Ezeknek az ára magyar pénzben 11.30 pengő, 
vagyis ennek a fele, 5.65 pengő. 

Olaszország. 

Hátra volna még Itália, amely a lira mostani magas 
árfolyama mellett bizony a drága országok közé szá-
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á l l a n d ó a n raktáron! 

mítható. Legjobban dokumentálják ezt a 60 filléren 
felüli benzinárak. Lakás a kis hotelekben napi 10 lira. 
Ezt fizettük Mandello Tonzanicoban, a Como-tó part-
ján. Ez magyar pénzben 3.10 pengő. A határátlépésnél 
csupán 3.50 lira (1.15 P) kezelési díjat kell fizetni. 
A vámvizsgálat meglehetősen kényelmetlen volt. Tovább 
tartott egy óránál. Az utasoknak le kellett szállani és 
igazolni az útlevélben lévő fényképüket. Ügy vizsgálgat-
tak, mintha bolseviki kémek lennénk. Az autót egy külön 
karánba tették, ahonnan a vizsgálat végéig nem volt 
szabad távozni. Minden csomagot átvizsgáltak. Egyszó-
val alaposan kellemetlenkedtek. A Passo Stelvion (Stilf-
ser-Joch), Európa legmagasabb hágóján elfogott hó-
vihar folytán kénytelen megállás már többe került, 
mint a rendes kis hotelekben töltött éjszakák. Itt egy 
ágyért 20 lirát (6 pengő 20 fillér) fizettünk. Ez volt a 
legdrágább éjjeli szállásunk 21 nap alatt. Tekintetbe 
kell azonban venni, hogy ez 2800 méter magasban tör-
tént. Ugyanitt egy vacsoráért, ami azonban elsőrangú 
volt, szintén 20 lirát számítottak. Feltűnő olcsó Olasz-
országban a gyümölcs. Egy kiló friss, kitűnő fügéért 
alig 1 lirát fizettünk Bormióban. Itt is az ásványvíz a 
drága. Mondhatni, drágább átvitt értélemben, mint az 
édes olasz pezsgő, az ,.Asti", melynek üvegje csak 12 
lira, ami 3.76 pengőnek felel meg. Itt említem még meg, 
hogy egész utunk alatt arra a tapasztalatra jutottunk, 
hogy a külföldön ^emmi kedvezményt sem adnak azok-
nak, akik kétágyas szobát vesznek. Mindenütt csak az 
„ágyat" kell megfizetni, tekintet nélkül arra, hogy egye-
dül lakom, vagy hármasban. 

Ezzel be is fejeztem első beszámolómat, melyet, re-
mélem, sokan fel tudnak használni esetleges nyári ú' juk 
kidolgozása alkalmával. Ismétlem, ennél olcsóbb helye-
ket nem igen találnak, drágább azonban bőven akad. 
Tény azonban, hogy napi 10—15 pengőből, beleszámítva 
az üzemköltségeket, fényesen ki lehet jönni egy két-
háromhetes túrán is. Ami a túrának motorkerékpáron, 
vagy sidecaron való megtételét illeti, természetesen ben-
zinfogyasztás szempontjából sokkal kisebb tételt vesz 
igénybe. Itt azonban egyre kell figyelmeztetnem moto-
rostársaimat, hogy tökéletesen vízhatlan felső ruhával 
kell, hogy rendelkezzenek, mert az esős időkben ellen-
kező esetben rettentő sokat fognak szenvedni és kényte-
lenek lesznek napok hosszat egy helyen vesztegelni. Ta-
lálkoztam igen sok motorkerékpárossal, ezek mindegyike 
vízhatlan felső ruha szempontjából tökéletesen fel volt 
szerelve. 

Legközelebbi cikkemben részletesen be fogok szá-
molni az út egyes részeiről, a külföldi szokásokról, 
utakról, a jelzésekről és mindenről, amiből mi, magya-
rok tanulhatunk és következtetéseket vonhatunk le a 
jövőre nézve. 

Déván István. 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Rotholcz és Landau 
B u d a p e s t , V. k e r ü l e t , 
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A Nürburgringen 
— A világ legnehezebb versenypályáján — 

Az „Európa Grand Prix" első napján 
Urbach László kitűnő futása — Hogyan folyt le a 350-es gépek versenye 

Este fél nyolc. (Budapesti időszámítás.) Megérke-
zünk a Rajnához Coblenzbe. Gyönyörű kép. Szerencsénk 
van. Éppen előttünk csukják össze a Rajnán átvezető 
hajóhidat. Szabad az út. Lépésben haladhatunk csak, mert 
a felszaporodott járókelők egészen ellepik a hidat. Itt 
látunk először francia megszálló csapatokat. A túloldalon 
Grosser „Preis von Európa". Minden sarkon hatalmas jel-
zőtáblák: „Nach Adenau!" Nem állunk meg Coblenzben, 
mert a sötétség beállta előtt még födél alá akarunk jutni. 
Az utak erre is elsőrangúak. Mindenütt tükörsima, kát-
rányozott, bitumenes műút fogad. Bugattink, mely az 
eddigi 1200 kilométert három nap alatt a legkisebb 
defekt nélkül abszolválta, vígan veszi a legnagyobb emel-
kedéseket. Benn 'vagyunk az Eifel-hegységben. Nagy a 
a forgalom. Motorosok, sidecarok és autók igyekeznek 
Adenau felé. Elhatározzuk, hogy Adenau előtt 10—15 
kilométerre megállunk és csak reggel megyünk be 
Adenauba. Meyenben a szűk utcán egyszerre hatalmas 
magyar nemzetiszínű zászló fogad. Azonnal megállunk. 
Biztosan itt laknak a magyarok: Balázs és Urbach. 
Azonnal leugrom. Csalódni fá j ! Kisül, hogy Meyen város 
színe is olyan, mint a mi trikolórunk és bizony Urbach-
nak és Balázsnak se híre, se hamva. Nemsokára ezután 
egy BMW-vezetővel bocsátkozunk versenybe, de csak 
5—6 kilométerig birjuk, mert lefelé egy szerpentinen 
úgy megszalad tőlünk, hogy mire leérünk, már a porát 
sem látjuk. 

Csak másnap ismerjük meg, hogy nem kisebb nagy-
ság volt, mint Henne, egyike a legjobb német motorosok-
nak. Egyszerre mesés panoráma nyílik meg előttünk. 
Balra a Nürburg, jobbra a Hohe Acht. Mindkettőt azon-
nal megismerjük a „Motor und Sport" képeiből. Tíz kilo-
méterre Adenautól egy kis német faluban, Virneburgban 
megállunk. Tiszta kis „Gasthaus". A szoba éjjelre 2 
márka (2.72 P.). Jól jártunk. Urbach Adenauban 18 
márkát fizetett egy éjjelre az Eifeler Hofban. Frissen 
fejt tej, puha fehérkenyér és fél tízkor már vígan al-
szunk. Szombat. Reggel 5 óra. Benzintöltés a Gasthaus 
előtti „Dapolin"-kútból. (A Dapolin ugyanaz, mint a 
magyar Fulgor.) Majd lezsírozzuk kocsinkat, pótoljuk 
az olajat és félóra múlva, lassan, mindent jól szemügyre 
véve megérkezünk az immár világhírű Nürburgring 
főbejáratához. Mindenütt roppant udvarias rendőrség, 
útbaigazító egyenruhás rendezők, versenyzők és funkcio-
náriusok. Tökéletes rend. Azonnal jelentjük jövetelünket 
és tudatjuk a karszalagos rendezővel, hogy az „Automobil 

Motorsport" budapesti lap tudósítói vagyunk és ké-
rünk szabad bemenetelt. Kocsinkat mindenekelőtt le kell 
állítanunk a Parkplatz No. l-re, ahol a Presse (Újság-
írók) és a funkcionáriusok autói állanak. Onnan a ver-
seny egyik főrendezőjéhez Maior Bernhardhoz utasíta-
nak, aki lekötelező udvariassággal fogad és azonnal meg-
kapunk mindent. Amit ezután leírok, figyelmébe ajánlom 
a Királyi Magyar Automobil Clubnak és a Tourist 
Trophy rendezőinek. Itt igen-igen sokat tanulhatnának, 

Nézzük mi mindent kaptunk? Mindenekelőtt egy 
kokárdát „Presse" felírással, valamint egy névre szóló 

igazolványt. Fentiek birtokában a „Presse"-tribünön, 
szemben a hirdetőtáblákkal, egy asztallal ellátott hely, 
valamint szabad mozgás az egész pálya mellett, szabad 
átjárás bárhol az alagútakon. A következő pillanatban 
egy titkárnő a kezünkbe ad egy hatalmas blokkot. A kül-
sején nagy betűkkel „Berichterstattermaterial". A két-
ujjnyi vastag blokkban mindent megtalált az ember, 
amit egy újságírónak tudnia kellett. A Nürburgring 
pontos térképe. Napi jelentések a tréning három napjá-
ról. Ki trenírozott, kik érkeztek meg, milyen köröket 
mentek és ki bukott? Csatolva láttuk a hatalmas, vastag 
programmot, amit bizony odahaza szigorúan meg kell 
vennünk, ha tudni akarjuk ki indul és kinek mi a start-
száma. (?) Itt azonban a lehető legpontosabb programmot 
kaptuk kézhez. Csatolva volt egy „Extrablatt" a két hét 
előtt lezajlott „Megnyitóverseny" eredményeiről, a rész-
körökről, az ott győztes versenyzők fényképeivel. Egy át-
számítási tabella, melyből megtudjuk az egyes részkörök 
kilométersebességét. A verseny feltételei mellékelve né-
met és francia nyelven, végül levélpapír, levelezőlapok a 
pályáról, jegyzőkönyvpapír, egy kitűnő ceruza és egy kis 
csomag toilettepapír. Minden a legpontosabb. A lehető 
legjobb véleménnyel hagyjuk el a célpavillont és meg-
kezdjük sétánkat a tribünök körül. Első utunk a boxok-
hoz vezet. Hatalmas, zárt, négyszögalakú udvar, közepén 
nagy fedett résszel. Köröskörül vasredőnyökkel lezárható 
boxok, egy-egy versenykocsi, vagy motorkerékpár szá-
mára. Mindenütt nagy Wertheim-zárak, úgyhogy a leg-
teljesebb bizalommal hagyhatjuk ott legféltettebb spe-
ciálgépünket. A boxok körül már nagy a sürgés-forgás. 
Nemzetközi arcok. Hurrá! Balázs Laci! Fekete ismert 
bőrruhájában. Mellette Mr. Woodhouse, az angol Sun-
beam-gyár kiküldöttje. Szimpatikus angol. Azonnal el-
mondja véleményét a Nürburgringről. Tízszer nehezebb, 
mint az angol TT pályája. Csupa kanyar, fel-le és az 
ember sohase tudja, mielőtt felér a magaslatra, hogy 
mi következik. Balázs panaszkodik, hogy a német BMW-
menők Koppén és az osztrák Kari Gall úgy mennek el 
mellette, mint a nyíl. Itt van Woods és Craig két ohc. 
Nortonnal. Jön Simpson. Vékony, igénytelen kinézésű 
ember. Vele van Urbach is bátyjával, örülünk a viszont-
látásnak. A Guggeren találkoztunk utoljára. Azonnal 
megvizsgáljuk az új királytengelyes AJS-gépeket. Igazi 
speciálgépek, de külsőleg semmiben sem különböznek a 
szériagépektől. Simpson igen mogorva ember. Alig be-
szél. Nagyon tud. Verseny után szeret kicsit iddogálni. 
Urbach megigérte neki, hogy ha hazaér, küld neki egy kis 
tokajit Wolverhamptonba, mert az itteniek nem jó borok. 
Simpson erre megjegyezte, hogy rossz bor nincs, csak 
jó, vagy kevésbbé jó. Ez volt az egész napi mondókája. 
Érdekes embereket látok jobbra-balra. Geisler, a német 
Guzzi-vezető, az angol Longman, ezúttal Velocetten indul. 
Ashby, az ismert P & M-menő. Ő is márkát cserélt. Most 
egy 250-es OK-Japen versenyez. Itt van néhány belga 
Rush-menő, valamint egy egész osztrák kolónia. Jelűnek 
vezeti őket, de mire a verseny napja elérkezett, már csak 
Putz maradt meg. Az innsbrucki Linser nekiszaladt egy 

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás, töltés és javítás. 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON * 
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Verseny-és tiszteletdíjak 
Mindennemű ezüsttárgyak legszebb kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch Manó arany-ezüstműves s 
Budapest, IV., Városház-utca 16. — Saját műhely 
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palánknak és bukott. Nem indul Karner DSH-ja. Két nap 
előtt kigyulladt, elégett és Karner már vissza is utazott 
Wienbe. Itt van a Puch-kolónia is. A legcsinosabb angol 
vezetőt, a Sunbeam-versenyző Walckert is itt látni. Ő 
csak 500-ban indul. Rajtuk kívül egész sereg német ve-
zető, hazai és külföldi gépeken. A pálya már le van zárva 
és így annak megtekintését délutánra kell halasztanunk, 
a verseny utánra. Elhelyezkedünk a depókkal szemben 
levő „Pressetribünön". Lassan megtelik. Idegen hangok, 
de legtöbb a német. Esik az eső. A Nürburg-várrom 
teteje felhőben van. A levegő hűvös. Nincs több 5—-6 C°-
nál. Mindenki fázik. A tribünök üresek. Alig lézeng 
2—300 ember, az is elszórtan. Javarészük a versenyzők 
hozzátartozója, funkcionárius, mechanikus. Szombat lé-
vén, az embereknek nincs idejük és bizony legyünk 
őszinték, Adenau kissé kiesik a nagyvilág forgalmából 
és 40—80 kilométerre Coblenztől, Kölntől és Bonntól, 
meglehetős nehezen közelíthető meg. 

Jönnek a versenyzők. Impozáns felvonulás. Hetven-
két benevezettből csupán nyolc jelentett „forfait" és 
maradt távol a starttól. Harminckilenc 350-es, tizenkilenc 
250-es és tizenöt 175-ös gép áll fel a startvonalra. A 
zene a főtribünön gyors indulókat játszik. Nézzük milyen 
berendezéseket látunk a pályán, melyek a nézők, valamint 
a sajtó állandó informálását szolgálják. A nagytribünnel 
szemben két hatalmas tábla áll. Az egyiken állandóan 
látjuk az egyes kategóriák három-három vezetőhelyen 
fekvő versenyzőjének idejét. Hely, startszám, hányadik 
kör, idő. Az időket azonban nem fél és egy órával az át-
futás után akasztják fel, hanem 2—3 perc múlva már ott 
látjuk az eredményeket. A jobboldali hatalmas tábla a 
befutott köröket mutatja. Minden versenyzőnek egy 
hosszanti sávja van, ami kb. 25 cm. széles. A startnál 
megjelent indulók számai fel lesznek rakva a sávok tete-
jére. Minden sáv ablakredőny módjára kezelhető. A sá-
vok alján 15 cm. átmérőjű óra van, ami a célházikóból 
lesz kezelve. A táblát több ember kezeli és azon azonnal 
meglátható, kinek hány köre van. Itt kizárt dolog a körök 
eltévesztése. A célegyenes elején, a célháztól körülbelül 
150 méternyire hatalmas transparens áll. A zöld nagy 
táblán sárga számok jelennek meg időnként. A transpa-
renst 2 km-rel a célegyenes előtti fordulóból kezelik. 
Így azután az időmérők és körszámlálók mindig tudják 
ki közeledik. A pályán, melynek hossza 28 km., több mint 
100 mentőállomás van felállítva. Minden kanyarban tele-
fonállomás, melyek mind a célházikóval vannak össze-
függésben. Közvetlenül a start előtt egy a sajtó irányí-
tására kirendelt rendező nagy zacskókat oszt szét a sajtó 
képviselői között. Tartalma: 3 friss, fehér császárzsem-
lye, két kenyér, melyben hideg nyelv van, egy hatalmas 
kirántott hús, két tojás és egy-egy üveg rajnai bor. A 
csomagban egy kis papírszelet, melyen a következő sorok 
állanak: „Guten Appetit! Deutsche Motorrad Gemeind-

schaft." (Jó étvágyat! Német Motorkerékpár Szövetség.) 
A sajtó informálása és ellátása mintaszerű. Adenauban 
ingyen lakás és élelem, autóbusz a starthoz, egyszóval 
semmiben sincs hiány. A verseny alatt, tekintettel a 
hideg szeles időre, állandóan konyakot, meleg fekete-
kávét és pezsgőt szolgálnak fel a sajtó képviselőinek. A 
tribün jobb sarkában elhelyezett sajtórész közepén van a 
célházzal összekötött telefonfülke, ahonnan állandóan 
kapjuk a pályán történt eseményeket. Azonkívül 10—15 
percenként úgynevezett „Sonderblatt" jelenik meg. Ez 
egy kimutatás a verseny egyes köreiről, valamint az út-
vonalon történt eseményekről. Tökéletes német pontosság 
és precizitás. Pompásak a sajtóval szemben elhelyezett 
depók is. A depók be vannak építve és mélyítve vannak 
a talajba. A pályán a depók előtt csak 2—3 ellenőr tar-
tózkodik és a versenyzők csak saját maguk dolgozhatnak 
az üzemanyagfelvételnél. 

Hogyan iolyt le az Európa Grand Prix 
350-es kategóriájának versenye? 

Minket magyarokat az Európa Grand Prix-nek fő-
leg a B ) kategóriája érdekelt. Ebben a csoportban indult 
a két magyar, Balázs László (347 kcm. ohv. Sunbeam) és 
Urbach László (349 ohc. AJS). Balázs hazulról hozta a 
gépét. Urbach az új királytengelyes AJS-ek egyikét kapta 
a gyártól. A 39 benevezett versenyzőből nem kevesebb, 
mint 36 állott starthoz. Szitáló eső, hideg őszi hangulat. 
Közel 700 méter magasban vagyunk. A versenyzők között 
nem kisebb nagyságok, mint az angol Simpson, Longman, 
a világrekorder belga Levinfosse, az olasz Sbaiz, vagy 5 
nálunk ismeretlen belga és a legjobb németek. Halotti 
csendben állanak fel a gépek. Ez a Grand Prix első 
startja. Urbach az 59-es, Balázs a 74-es startszámot vi-
seli. Lecsapódik a zászló. Csaknem mindenki betolással 
startol. Őrületes dörgés és mintha puskából lőnék ki a 
mezőnyt, megindul a 36 speciálgép. Simpson ugrik el 
mindjárt legjobban és azonnal kiválik a mezőnyből. Ur-
bach és Balázs a középen fekszenek. Először a 8 kilo-
méteres kiskört kell megtenniök. Csend lesz. Alig telik el 
négy perc, már felhangzik az első motor. Simpson! fut át 
a tömegen a moraj. Sárga bőrruhájáról már messziről 
felismerni. Egészen fekszik gépén. Csekély egy kilomé-
terrel veri már ellenfeleit. Már régen eltűnik a célka-
nyar mögött és már messze lenn jár, mikor Longmannal 
az élen jönnek a többiek, Simpson külön versenyt fut. 
Urbach és Balázs még messze hátul vannak a csomóban. 
Középen lehetnek a 15—18-ik helyen. Nem baj, majd 
előre jönnek, messze még a finis. Első kör. Simpson már 
2 teljes perccel vezet. Messze mögötte második helyen a 
düsseldorfi AJS-vezető Schneider jön, követve a mün-
cheni Kolmspergertől (Ernst-Mag). A magyarok közül 
Urbach jön elsőnek a 11-ik helyen, míg Balázson erősen 
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látszik az indiszpozició és messze a 18-ik helyen fekszik. 
Feltűnő lassan fut át a célegyenesen. Nem tudjuk meg-
érteni mi van vele. Második kör. A helyzet kezd javulni. 
Urbach behozza 3 ellenfelét és mikor a harmadik körbe 
fordul, már a 8-ik helyen fekszik. Balázs befut a depók-
hoz, leáll, majd ijedten látjuk, hogy kitolja gépét és fel-
adja. Már messziről észrevenni, hogy szemeit dörzsöli és 
kezeivel nemet int felénk. Pár perc múlva már megtud-
juk a valót. Balázs nem bírta ki a szemébe vágódó hideg 
esőcseppeket és képtelen volt formájának megfelelően 
futni. Teljesen bedagadt vörös szemekkel nézi a verseny 
további folyását és szidja az időjárást. Ezalatt Urbach 
szépen feljavul. Sorban előzi ellenfeleit és a harmadik 
körben a 6-ik, megelőzvén a végeredményben harmadik 
helyen végzett Velocette-vezető Siedert és a sok ideig 
második helyen fekvő Schneidert, a negyedik helyre 
küzdi fel magát. Ideje 4 kör után 1:25:25.2. Simpson, 
mint már említettem, egészen külön versenyt fut. Ideje 
4 körre 1:16:59.6. A második helyet Longmann tartja. 
Ideje 1:24:48. Tehát alig valamivel jobb, mint Urbaché. 
A harmadik helyen Kolmsperger fekszik 2 másodperccel 
Urbach előtt. Most kezdődik Urbach legszebb versenye. 
A kis kör lefutása után közvetlenül a tribünnel szemben 
előzi Kolmspergert és befogja Longmant. Egy körön 
keresztül egyik fordulóban Longman, másikban Urbach 
van elől. Az angolt fenemód bosszantja az eset, de nem 
bírja lerázni Urbachot. Urbach kilométereken át a máso-
dik helyen fekszik, míg egy gyertyadefekttel eléri a vég-
zet. Mikor az ötödik kört befejezik, Urbach ismét az ötö-
dik helyen van. Sieder és Kolmsperger újra elé kerülnek. 
Urbach a 6-ik körben tankol. Ezalatt az Ernst-Mag-ve-
zető Kittner is eléje kerül. Ennek dacára alig 3 perccel 
fekszik Longmann mögött, nem szólva Simpsonról, aki 
most már 10 perccel veri az egész társaságot, Urbachot 
a 8-ik körben éri el a végzet. A szelepvezérlő mechaniz-
mus egyik része törik el, ami Urbach nézete szerint még 

eddig soha elő nem fordult és kénytelen a szép versenyt 
feladni. Ügy a saját, mint Urbach véleménye szerint, 
dacára egy gyertyadefektjének, bizton újra felnyomult 
volna a vezetők közé. Így akarta a sors. Azt azonban 
láttuk, hogy Urbach benn van az európai első klasszisban. 
Természetesen az extraklasse, mint Simpson, Woods, 
Pietro Ghersi, a német Banhofer és még néhányan 
messze felette állanak, de a jó angol menők, mint Long-
man, Ashby, a Grand Prix-nyerő Walcker Rowley és a 
németek semmivel sem különbek nála. Az osztrák és 
egyéb versenyeken szerepet játszó Putz sehol sem volt a 
versenyben. A 12-ik körben már csak 10-en futnak. A 
megafon minden pillanatban jelez egy-egy feladást. 
Simpson már 25 perccel fekszik Longmann előtt, akit 
Sieder (Velocette) követ. A düsseldorfi Schneider, akit 
Urbach könnyen vert, alig 2 perccel fekszik Longman 
mögött. Jól tartja magát még a breslaui AJS-vezetö 
Ernst. Általában az AJS-ek feltűnően jól mennek. A ha-
todik Stábler szintén AJS. A belga Demeutier (Rush) 
csupán a hetedik helyet tudja lefoglalni. A helyzet az 
utolsó körökben már nem változik és Simpson kenterben 
nyeri az első Grand Prixt. A részletes eredmény a követ-
kező: Európa Nagy Díja. 350 kcm. Táv 16 kör: 425.8 
km. 1. A. J. Simpson (AJS) 5:08:11.4. Átlagsebesség: 
89.325 km. 2. F. A. Longman (Velocette) 5:38:13.0. 3. 
F. Sieder (Velocette) 5:42:48. 4. A. Schneider (AJS) 
5:43:21.8. 5. Ernst (AJS) 5:49:36.2. 6. Stábler (AJS) 
6:00:47. 7. Demeuter (Rush) 6:02:48.8. 36 induló — 7 
beérkező. Leggyorsabb kör: Simpson (AJS) 18:42.8. Se-
besség: 91.620 km. 

A minket közelebbről érdeklő 350 kcm. kategórián 
kívül a többiben magyar induló nem volt. A 175 kcm. 
gépek versenye teljes német fölényt, mindhárom helyen 
DKW győzelmet hozott, a 250-esben azonban már Ashby, 
a neves angol versenyző győzött ezúttal egy OK-Supréme 
(Jap-motor) nyergében. 
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A második napon lefutásra kerülő nagy gépek ver-
senye szintén esős időben kezdődött, de később jobbra 
fordult. A meglepetések sorra érték a szép számban 
egybegyűlt közönséget. A legnagyobb balszerencse ez-
úttal a német BMW-vezetőket érte. Legjobb képviselőjük, 
Köppen bukott és fel kellett adni a versenyt. Az osztrák 
Kari Gall, aki szintén BMW-n indult, már az első kör-
ben defektet kapott és egy egész kör hátránnyal indult a 
többiek üldözésére. Miatta bukott egyébként az angol 
Woods (Norton), aki nem tudta, hogy az őt előző Gallnak 
egy kör a hátránya. Erősen belefeküdt, előzte Gallt, aki 
ma feltétlenül a kontinens leggyorsabbjai közé tartozik 
és bizony bukott. Ha nem bukik Woods és kormánya nem 
görbül el, akkor bizony ő nyeri az 500-as kategóriát, 
így a BMW csak a 750-esben tudott győzni, a kitűnő 
Steltzer révén. A kitűnő BMW-exponens Henne, aki az 
500-as kategóriában 9 körig a második helyen feküdt, 
valami motorhiba miatt volt kénytelen kiállani. Felejt-
hetetlen szép volt Simpson és Woods párharca az 500-as 
kategóriában. Simpson az első körben elszaladt vagy 200 
méterrel, de a második körben Woods Nortonjával már 
a nyakán van és onnan kezdve hol Simpson, hol Woods 
vannak elől. Az egyenesekben Woods királytengelyes 
Nortonja feltétlenül gyorsabbnak látszott, a fordulókban 
pedig mintha Simpson szerzett volna némi előnyt nem-
zettársa felett. Sajnos a küzdelem nem tartott soká, 
mert Simpson, úgylátszik az előző naptól fáradtan, a 
10-ik körben feladta a küzdelmet. Woods bukik, Henne 
kiáll és így azután a Sunbeam-vezető Walcker kerül az 
élre. Ő határozott szerencsével jutott a győzelemhez. Nem 
mintha gépe nem volna elég gyors, hanem vezetője klasz-
szis szempontjából közel sem jön sem Woodshoz, sem 
Simpsonhoz, sem Hennehez. Ha ők versenyben maradnak, 
illetve ha Woods nem veszt 4—5 percet kormányának 
helyrehozásával, úgy Walcker sehol sincs. Urbachnak ki-
tűnő orra volt, amikor nem indult az 500-asok között. 
Gyári gépe, melyen a tartalék Rowley ült, a harmadik 
körben valami lazulás folytán a depóknál rostokolt nem-
kevesebb mint 25 percig. Ha indul, ismét a balszerencse, 
illetve gépzavar miatt lett volna kénytelen rossz helyen 
végezni. A nagy gépek versenyében egy Jap-beépítésű 
Bayerland győzött. Megállapítható, hogy a nagy 1000-ei 
gépek versenye, különösen szóló kategóriákban TT jel-
legű versenyeken nem bír sok értelemmel. Határozottan 
veszedelmes, ebben a kategóriában volt a legtöbb bukás 
és amellett semmivel sem gyorsabbak, mint az 500-as 
gépek. Nehéz voltuknál fogva nem lehet őket úgy kezelni 
a fordulókban, mint a könnyű, alacsony 350-es és 500-as 
gépeket. 

A Grand Prix többi futamának részletei a követ-
kezők : 

175 kcm. 14 kör: 396.2 km. 1. Henckelmann (DKW) 
5:33:24.6. Átlagsebesség: 71.874 km. 2. Geiss (DKW) 
5:34:51.6. 3. Müller (DKW) 5:48:07.2. 13 induló — 5 
beérkező. A Puch-vezető Runtsch a negyedik helyen 
végzett. 

250 kcm. 15 kör: 424.5 km. 1. Ashby (OK—Jap) 
5:35:10.8. Átlagsebesség: 76.015 km. 2. Winkler (DKW) 
5:42:32.8. 3. Höbel (Puch) 5:45:04.4. 16 induló — 5 
beérkező. 

500 kcm. 18 kör : 509.4 km. 1. Walcker (Sunbeam) 
5:32:46.2. Átlagsebesség: 91.543 km. 2. Stanley Woods 
(Norton) 5:33:43.8. 3. Asihby (Ríjdge) 5:36:29.4. 42 
induló — 7 beérkező. Longman (Rudge) negyedik. 

750 kcm. 18 kör: 509.4 km. 1. Steltzer (BMW) 
5:54:46.2. Átlagsebesség: 86.735 km. 2. Köppen (BMW) 
6:00:10.2. 12 induló — 2 befutó. 

1000 kcm. 18 kör: 509.4 km. 1. Giggenbach (Bayer-
land-Jap) 5:58:36.4. Átlagsebesség: 85.257 km. 2. Huth 
(Harley-Davidson) 6:14:37.5. 3. Puertess (Andress) 
6:14:57.. 14 induló — 3 beérkező. 

Az úgynevezett „gum-dipping" eljárás 
útján minden egyes coidszál kétszer 
van gumiban átitatva és ez ma-
gyarázza meg a 

Tírestone 
pneumatik rendkívüli ellenállóképes-
ségét és felülmúlhatatlan tartósságát 
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A Külföld és mi! 
is/é^ány szó az utakról, az utak jel-

zéséről és a forgalomról 
Mikor három héttel ezelőtt nekivágtam Európának 

és a most meglehetős jó bécsi úton vígan haladtunk a 
Nyugatnak, az volt a gondolatom, hogy hiszen nem is 
állunk olyan rosszul, már van egynéhány jó útunk is, a 
háromszögjelzést is már állítják fel a nagy koronával 
és a KMAC-betűkkel és remény van arra is, hogy nem-
sokára megkezdik az országútjaink községjelző-táblák-
kal, kilométertávolságokkal való ellátását is. Forgalmi 
rendőrségünk szépen fejlődik, egyszóval minden remény 
megvan rá, hogy a nyugati kulturállamok sorába lép-
jünk. A háromszoros oroszvári vám-, triptique- és útle-
vélvizsgálat, bár meg kell adni, a legudvariasabb for-
mák között ment végbe, mégis kissé lerontotta a hatást. 
Mindez azonban nem tünt fel oly szörnyűnek és már azt 
gondoltam, hogy a külföldön sem sokkal vannak előt-
tünk. Kiértünk Ausztriába. A határátlépésnél 6—8 perc, 
minden egy helyen a legsimább eljárás. Miért nem le-
hetne ez nálunk is így? No, de ez még semmi, gyerünk 
vígan tovább. Wien. Alig van differencia. Valamivel 
több a kocsi, valamivel nyugodtabbak a rendőrök. Nem 
tornásznak oly sokat és olyan fölöslegesen, mint a pes-
tiek, de egyébként semmi különösebb dolog, amit fel le-
hetne jegyezni és amiből tanulságot vonhatnánk le. 
Talán azt említhetném fel, hogy a taknyos, csúszós ut-
cáknak nyomát sem látom. Itt az utcákat éjjel mossák 
és közvetlen az eső, vagy zápor után nem locsolnak. En-
nek következtében szép tiszta, portalan utcákon 
haladunk. 

Az osztrák főútvonal, Wien—Passau jó. Mondhatni, 
jobb, mint a Budapest—wieni rész. De itt már határo-
zott különbséget látunk. Előtérbe tűnik az útjelzés. 
Álljunk meg itt egy szóra! Ütjelzés. Miből is áll az az 
útjelzés? Ha megváltjuk jegyünket a vasúti pénztárnál, 
és felülünk a Budapest—wieni gyorsvonatra, vagy akár-
hová, örömmel látjuk, hogy minden állomáson hatalmas 
betűkkel ott áll az illető község, vagy város neve. Tud-
juk tehát mindig, hol vagyunk, merre járunk. Pedig a 
vasút síneken jár, el nem tévedhet. Gyerünk ki az or-
szágútra automobilon, vagy motorkerékpáron. Itt nincs 
sín. Itt magunk vezetjük kocsinkat, vagy motorunkat. 
Itt azután százszorosan fontos és szükséges lenne az 
utak pontos és jó jelzése. Nem mondom azt, hogy a kül-
föld minden útja jelezve van, nem mondom azt, hogy a 
külföldön 100 százalékban pontos az utak jelzése, de azt, 
amit Magyarországon lát az automobilista, azt sehol a 
világon nem látja. Mert mit lát nálunk? Etrv szóval feje-
zem ki magamat: Semmit! Egyedül a kilométerkövek 
szép és jól látható volta jegyezhető fel előnyül, más 
semmi. Nem tudjuk, hol járunk! Nem tudjuk, mi a kö-
vetkező község, ami útunkba jön ! Nem tudjuk, hány ki-
lométerre fekszik a következő község! Fogalmunk sincs 
róla nagy útelágazásoknál, hogy melyik a helyes út? 
Egyszóval az automobilista Magyarországon teljesen el 
van hagyatva, teljesen magára van utalva, illetve ki van 
szolgáltatva másoknak, mert vagy folytonosan a térképet 
kell kiteregetni maga előtt, vagy pedig folytonosan kér-
dezősködnie kell. Mit látunk külföldön? Mindenekelőtt 

pontos jelzőtáblákat. Vasútkeresztezés, bukkanó, útke-
resztezés, forduló. A háromszög, amit most kezd az 
Automobilklub felállítani, csak félig-meddig teszi meg 
a szolgálatot, mert hiányzik belőle a fenti négy jelzés. 
A nagy korona és a KMAC-betűk költségeiből inkább a 
bukkanó, vasútátjáró,stb. jeleit kellett volna a három-
szög belsejébe illeszteni. Az általam látott 6 országban 
90 százalékban tökéletes a jelzés. Le kell szögeznem, 
láttam odakünn is helyeket, útszakaszokat, ahol teljesen 
érthetetlenül a jelzés abszolúte hiányzott, de ez olyan 
elenyésző csekély volt, hogy szóra sem érdemes. Viszont 
az utak 90 százaléka, mondhatnám, tökéletesen volt je-
lezve. Nehezemre esne, ha azt kérdeznők, hol volt a jel-
zés a legtökéletesebb? Mondhatnám, mindenütt. Mégis 
egyes helyeken különösen szép és feltűnő volt. Általá-
ban a póznajelzés van divatban, noha igen sok helyen, 
különösen Franciaországban a házakra festett jelzések 
dominálnak. Ezt tartom legpraktikusabbnak és legol-
csóbbnak. A falu első házán hatalmas téglalap. Magas-
sága 1 méter, szélessége 2 méter. Elütően a ház színétől, 
fehér alapon, kék vagy vörös kerettel, látható benne a 
község neve. Alatta fekete rvíl. Páris. 75 km. Ma°"'V^íin 
a falvakban, ha az út fordul, vagy elágazik, hasonló jel-
zőtáblák a falakon. Már messziről látod és mintegy ki 
van rakva az útvonal, alig kell kérdezősködni. Minden 
legkisebb útkeresztezésnél hatalmas tábla, vagy rúdon 
keresztben elhelyezett kis nyíltáblák, rajtuk a község, 
vagv város neve és a kilométerszám. így van ez Ausz-
triában is, valamint Svájcban. 

Érdekes, hogy például a különböző pneumatik- és 
benzinvállalatok mennyire segítségére vannak az auto-
mobilistáknak az útjelzésben. Németországban a Conti-
nental minden falu bejáratánál jelzi, hol járunk. Sok-
helyütt a Shell, a Michelin és mások gyönyörű jelzőtáb-
lákkal látják el az országutat. Egyszóval rend van. 

Gyerünk most egy kissé haza! A Budapest—Wien 
utat már könyv nélkül ismerem, itt nem volt baj, de mi-
kor Szentgotthárdnál átléptem a határt és egyszerre 
fogalmam sem volt, hol járunk, kezdtem érezni, hogy a 
Balkánon mozgunk. Az útjelzésnek semmi nyoma. Már 
a Cordatik-táblák is teljesen elfakultak. Az automobi-
lista úgy áll az országúton, mintha valamely elhagyott 
világrész őserdejében mozogna. 

Ma 1927-et írunk. Kilenc év telt el a világháború 
óta. Ebből számítsunk le három évet a konszolidációra, 
még mindig marad hat év. Mi történt ezalatt? Semmi! 
Kit terhel ezért a felelősség? Bátran és a legnagyobb 
lelki nyugalommal kijelentjük, hogy a Királyi Magyar 
Automobil Clubot. Miért van a Királyi Magyar Automo-
bil Club? Azért, hogy a magyar automobilizmust elő-
segítse. Folyton olvassuk az újságokban, hogy dr. Szel-
nár Aladár, a KMAC vezértitkára Párisban járt az út-
ügyi kongresszuson, az AIACR ülésein, a kiállításokon 
stb. Hazatér, elmondja a nagy interjúkat, az újságok 
hasábokat írnak róla, de eredményt nem igen látunk. 
Rosszul megrendezett Tourist Trophyk, rosszul megren-
dezett egyéb versenyek, de haladás az nincs. Az útjelzés 
pénzbe kerül, a munkát meg kell fizetni. Elmúlt 9 év. 
Ezalatt a Királyi Magyar Automobil Club milliárdokra 
menő nemzeti ajándékot kap a triptique révén, pénz-
tára milliárdokkal gyarapodik és az ország itt áll jelzés 
nélkül. Kérdezzük, nem szégyenli magát a Királyi Ma-

K. Pennsol motor oil 
a legtökéletesebb amerikai aulóolaj 
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gyar Automobil Club a külföld kritikája miatt, nem szé-
gyenli, hogy lépten-nyomon beszélik, hogy a magyar ha-
táron kezdődik a Balkán? Miben merül ki a KMAC 
munkája? A triptique-aláírásban, a nagyhangú interjúk 
adásában, no, meg az igazságot megíró szaklapok és 
sportlapok elleni bojkottmozgalmak megszervezésében. 
Hálá t adunk az Istennek, hogy megengedte nekünk, 
hogy módot adott arra, hogy megtekinthessük a művelt 
Nyugatot és lássuk, mi van odakünn, mert most legalább 
felemelt fejjel mondhatjuk, hogy igenis a Királyi Ma-
gyar Automobil Club vezetősége semmit sem csinált 9 
év alatt a magyar automobilizmus érdekében. Sőt, hogy 
még tovább menjünk, azt is kijelentjük, hogy egyes ese-
tekben határozottan megakadályozta a haladást. Csak 
egy példát említek. Egyik nagyobb benzinvállalatunk, a 
KMAC hivatalos szállítója kötelezte magát szerződési-
leg, hogy az országot ellátja jelzőtáblákkal. A jelzések 
azonban, bár a vállalat már évek óta a hivatalos szál-
lító, még mindig nem láthatók. Ezzel ellentétben a Ma-
gyar Amerikai Petroleum r.-t. két év előtt beadványban 
felajánlotta a KMAC-nak, hogy vállal ja az utak jelzés-
sel való ellátását. A KMAC azonban nem engedte meg. 
Ö maga azonban szintén nem csinálta meg. Mi úgy tud-
juk, hogy ha egy kormány nem tud megfelelni kötele-
zettségeinek, ha nem tud haladni a modern kor követel-
ményeivel, lemond, vagy lemondatják, vagy ha máskép 
nem megy, elcsapják. 

A napokban olvastunk egy nyílt levelet a Nemzeti 
Sportban Farkasházy Tibor tollából. A levél dr. Szelnár 
Aladárnak, a KMAC vezértitkárának szólt. Ebben a le-
vélben főleg a versenyrendezések körül felmerült bajok-
ról van szó. A Nemzeti Sport sportlap, ők a sport tiszta-
ságáért szállnak síkra. Mi egy automobil- és motorke-
rékpár-szaklap vagyunk. Minket nemcsak a sport, ha-
nem a konstrukció és főképen a modern haladás érdekel. 
Mi azt kérdezzük a KMAC vezértitkárától: Nem érez-e 
lelkifurdalást, mikor a magyar utak balkáni állapotát 
lát ja? Nem érez-e lelkifurdalást, amikor arra gondol, 
hogy 9 év alatt semmit sem tett a magyar automobil-
turisztika és közlekedés javítása érdekében. Megadjuk 
neki az alkalmat, felajánl juk lapunk hasábjait a fe-
leletre. 

Mi szeretjük hazánkat. Mi azt. szeretnők, ha Ma-
gyarország éppen olyan tökéletes berendezésekkel bírna 
az automobilizmus tekintetében, mint a művelt nyugati 
országok. Mi küzdünk ezért és ezért voltunk kénytelenek 
most is nyíltan megírni az igazat. Az ország automobi-
listáinak szimpátiája pedig velünk van, mert mi őértük 
cselekszünk és a magyar automobilizmus szent ügyeért 
szállunk síkra. 

Reméljük, hogy a Királyi Magyar Automobil Club 
igazgatósága, választmánya, elnöksége nem fog elsik-
lani egykedvűen ezen cikkünk felett és reméljük, hogy 
cikkünk nem újabb tápanyag lesz az ellenünk megkez-
dett bojkottmozgalom kibővítésére, hanem a hasznos és 
preciz munka kezdetét fogja jelenteni. Ezt várja el a 
Királyi Magyar Automobil Clubtól nemcsak az „Auto-
mobil-Motorsport", hanem az egész magyar automobi-
lista társadalom. 

Kérünk községjelző táblákat! 
Kérünk kilométermutató táblákat! 
Engedjék meg a vállalatoknak, hogy reklámtáblák 

keretében segítségére legyenek az automobilista társa-
dalomnak az ország útjainak jelzésében. 

No, de menjünk tovább! Következnének az utak! Itt, 
sajnos, ismét óriási a Nyugat fölénye. Amint elhagyjuk 
Wient és Nyugat felé igyekszünk, mindenekelőtt meg-
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szűnik a „Bukkanó" fogalma. Haladhatunk bárhol, bár-
milyen tempóban, arra sohasem kerül sor, hogy egy 
váratlan bukkanó megzavarja útunkat. Németországban, 
Svájcban, Belgiumban és Franciaországban, talán el 
sem fogják hinni kedves olvasóim, egyetlenegy bukkanót 
sem láttam. A bukkanó fogalma ott ismeretlen. Nem lá-
tunk kiálló köveket, nem látunk mélyebbre, vagy maga-
sabbra épített keresztutakat, mint nálunk, nem látunk 
bukkanószerű vízátfolyócsatornákat, egyszóval bukkanó 
az nincs. Milyenek az utak? Négy országban: Németor-
szágban, Belgiumban, Franciaországban és Svájcban ki-
tűnőek. Északolaszország és Ausztria utai már nem prí-
mák. Akad itt is egy-egy szép és jó részlet, de általános-
ságban elmondhatjuk, hogy még messze vannak a jótól. 
A Wien—Linz—passaui út jó, körülbelül olyan, mint a 
Budapest-—wieni út, de már a belső vidéken, a hegyek 
között igen sok a nagyon rossz útszakasz. Az alpesi utak, 
a Brenner, a Reschen-Scheidegg, a Pass Thurn, a 
Tauern utai igen jók. Mégis Ausztriáról elmondhatjuk, 
hogy semmivel sem áll Magyarország előtt. Ott is, akár 
csak Északolaszországban, mindenütt kiszórva a kavics 
és rábízva a lovaskocsik és automobilok általi lejárásra. 
Ez, eltekintve, hogy roppant koptatja a pneumatikot, ha-
tározottan rossz utakat eredményez. 

Németországnak egy külön szakaszt kell szentel-
nem. Itt már az utak 90 százaléka isteni. Olyan kátrá-
nyozott bitumen strádák követik egymást, hogy a sze-
gény magyar automobilista csakúgy tát ja a száját. I t t 
a napi 400 kilométer még a leghegyesebb vidékeken is 
gyermekjáték. A por fogalma nemcsak Németországban, 
hanem Belgiumban és Franciaországban is ismeretlen. 
Svájcban és Olaszországban már van por. A német utak 
átlagban már a franciákat is verik, bár a legjobb utak 
Franciaországban vannak. I t t szinte tökéletesen sima, 
portalan, kékesszínű aszfaltutak, kátrányozott, finom-
szemcsés bitumenutak állanak az automobilista rendel-
kezésére. Ezeket nem is hasonlítom Magyarországhoz. 
Más is az elbírálás. Németországban, úgy látszik, most 
van az útjavítások korszaka. Az útszélen a kátrányos 
hordók százai hevernek. Mindenütt a kékesszínű, kis-
szemű kavics, mindenütt piros zászló, ami általában kül-
földön konvencionális jele az útépítésnek. 

Az útjavítás Németországban és Franciaországban 
tökéletes. Ha az utat javítják, azt tökéletesen lezárják. 
Ilyenkor mindenütt ott a kerülő út, ami azonban tökéle-
tesen ki van jelezve és minden kérdezősködés nélkül 
jutsz pár kilométerrel odább a főútra. Nem kell kerékig 
érő sárban, felszedett kövek között a kartert összeütnöd, 
hanem inkább kerülsz 5-—6 kilométert, de hiba és bosz-
szankodás nélkül jutsz ismét a jó útra. Németországban 
már az útegyenesítés korszakát élik. Igen sok helyen ta-
lálkoztunk útépítéssel, ahol a munka a fölösleges fordu-
lók levágását célozta. Egyenes, bukkanómentes utakat 
építenek mindenütt. 

Belgium. Boldog kis ország. Amikor Achen után 

egy, a budapesti Lánchídhoz hasonló kövezeten belé-

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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pünk Belgiumba, várjuk, mikor f w a sima kövezet meg-
szűnni. Csodálkozni fognak olvasóim, Ostendénél, a ten-
gerparton szűnt meg és olvadt be a gyönyörű ostendei 
keramitba. Belgiumban nincs bitumenút, nincs sárga 
homokút, nincs semmi, csak kemény, sima kövezet. Por 
nincs, de forgalom az van. Achen és Liége között, Liége 
és Bruxelles között az országúton olyan az autóforga-
lom, mint Budapesten jó órában az Andrássy-úton. No, 
de ezekről majd egy más cikkemben számolok be. Egy-
szóval elhagyjuk Belgiumot. 

Franciaország. Űtépítés szempontjából a tökéletes-
ség. Vannak itt is silányabb jelentőségű utak. Ezt be-
vallom. De az átlag, a 95 százalék első klasszis. És mi-
csoda első klasszis. Franciaországban láttam a legszebb 
és legjobb útakat. Itt nincs egyenetlenség. Száz •kilo-
méterekre mégy oly sima utakon, mint a". Apponvi-tér 
vagy a Váci-utca fénykorában. Ütépítés szempontjából 
kitűnő organizáció. Itt is a kátrány viszi már a főszere-
pet. Lezárás esetén mellékutak, vagy féllezárás. 

Svájc útjai általában jók. Nincs bukkanó. Minden 
tűrhető állapotban. Itt is láthatók franciamintájú sima 
útak, mint például Básel—Bern és másutt, de az átlag a 
ió hegyiút. Kissé keskenyek, de jók. Vannak portalaní-
tott utak és vannak rendes sárgás-, vagy fehéresszínűek. 
Az olajozást azonban, amit mostanában Magyarorszá-
gon, különösen Budapesten és környékén látni, sehol 
sem láttam. A kátrány teljesen kiszorította az olajat. 

Ilyenkor mintegy gondolkodóba esem. Miért va-
gyunk mi mindenben elmaradva? Nálunk is az útjavítás 
korszakát éljük. Miért nem mindjárt a legjobbat vá-
lasztja az állam. Sírt a lelkem, amikor a magyar útjaví-
tásokat láttam. Egy sor kavics, rá a sárga homok, egy 
kis víz, kétszer a henger és kész az út. Semmi lekötés, 
semmi masszív alapépítmény. Megesik nálunk, hogy az 
útak két-három hét múlva már használhatatlanok. Sok 
a tanulmányút és nem látni a hasznát. No, de ne bánt-
suk az államot, az nem klub, annak más, néha fontosabb 
ügyei is vannak, mint az útak építése. 

Északolaszország út jai 60—70 százalékban jók, de 
már porosak. Itt a kátrányozott eljárást nem igen lát-
tuk. A hegyiutak, mint a Passo Stelvio (Stilfser Jo^h), 
kitiinő. Itt is mindenütt dolgoznak és szélesítik az úta-
kat. Különösen a fordulókat, hogy a nagyobb kocsiknak 
ne kelljen reverzálni. 

Az a nagy baj minálunk, hogy semmit sem fognak 
meg ott, ahol kellene. Biztos vagyok benne, hogy a ma-
gyar állam, vagy a főváros már küldött ki mérnököket 
tanulmányozni az európai útépítést, de abban is biztos 
vagyok, hogy vasúton küldte ki őket. Autón kell kimenni 
és végigutazni Európát, akkor lehet látni, tapasztalni és 
tanulni. . . . 

Következő cikkemben útam alatt megtett többi ér-
dekes tapasztalatról fogok beszámolni. Párisról, az 
ottani forgalomról és általában az európai forgalomról 
és szokásokról. 

Déván István. 

Motorkerékpáron a világ körül 
A világkörüli repülő, de Pinedo márki példáján fel-

buzdulva, két vállalkozó szellemű angol sportember, Sh. 
Sparkes repülőtiszt és S. T. Glanfield, az ismert verseny-
zők, a napokban elindultak Londonból, hogy Rudge-
gyártmányú motorkerékpárjaikon körülutazzák a világot. 

Július 2-án indultak el Londonból és már 15-én utaz-
tak át Budapesten. Munkatársunknak alkalma volt a két 
modern globetrotterrel beszélgetést folytatni. Büszkén 
mutatták pompás gépeiket, amelyeken a már eddig meg-
tett elég tetemes útnak szinte nyoma sem látszott. Gépeik 
egyszerű szériamodeMek, a nálunk is ismert Rudge— 
Special—Model, csupán TT-tankkal vannak felszerelve. 
Hatalmas oldalkocsijaikon hihetetlen körültekintéssel 
magukkal visznek mindent, amire csak egy ilyen hosszú 
út folyamán szükségük lehet és fel vannak szerelve arra 
az esetre is, ha huzamosabb ideig embernemiakta terüle-
ten kellene átutazniok. Magukkal visznek többek között 
egy tökéletes felszerelésű miniatűr műhelyt, amelynek se-
gítségével útközben bárhol elvégezhetik az esetleg szük-
ségessé váló javításokat. Mint kuriózum említjük meg, 
hogy az oldalkocsikat egyúttal ágynak is használhatják. 

Útvonaluk: London—Dover—Boulogne, innen Né-
metországon, Ausztrián, Magyarországon, Jugoszlávián, 
Bulgárián át Konstantinápolyba mennek, ahonnan a 
szíriai sivatagon keresztül folytatják útjukat Basráig. Itt 
hajóra szállnak és így teszik meg az utat Bombayig. To-
vábbi útjuk Bombay—Kalkutta—Straights—Settlements, 
ahonnan Ausztráliába hajóznak át. Ausztrálián keleti 
irányban átutazva, San-Franciskóig hajóznak, azután mo-
toron teszik meg a San-Franciskó—Newyork utat. Végül, 
újból hajóra szállnak és hazahajóznak a ködös Albionba, 
Útjukat 120 napra kontemplálják, illetve ennyi időt szán-
nak útjuk szárazföldi részének a lemotorozására, miután 
az elkerülhetetlen tengeri utazás időtartamát nem szá-
mítják. 

Űtjuknak célja nem gyorsasági vagy távolsági re-
kord, sőt nem is puszta spleen, hanem a sportszenvedélyen 
kívül komoly és a motorkerékpáripar fejlődésének szem-
pontjából igen nagyjelentőségű kutatás. A coventry-i 
Rudge-gykr megbízásából ugyanis tapasztalati úton 
akarják megállapítani azokat a konstrukciós követelmé-
nyeket, amelyek a motorkerékpár használatát még a leg-
rosszabb útviszonyok mellett is lehetővé teszik. Egyben 
azt is meg akarják állapítani, hogy milyen segéd&szkö-
zökkel kell a gépeket felszerelni, hogy bármely defektet 
a helyszínen _ lehessen gyorsan és jól rendbehozni. E 
gyakorlati tapasztalatokat a Rudge-gykr már az 1928-as 
modelljében szándékozik 100 százalék erejéig értékesí-
teni. Ez az igazán nagyvonalú vállalkozás és az annak 
során nyerendő hatalmas tapasztalati anyag kétségtele-
nül óriási mértékben járul majd hozzá a Rudge-motor-
kerékpárok kontinentális elterjedéséhez. Különösen a 
magyar motorosközönség szempontjából bír ez a kísér-
let jelentőséggel, miután az így tökéletesített Rudge 
végre még a mi hihetetlenül rossz utainkon is rokon-
szenvesebbé teszi majd a motorsportot. 

PAIGE automobilok: Apart Autó RT., VI., Andrássy-út 37. 
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Jelenetek a francia 

Grand Prixröl 
Pillanatfelvételek a most lezajlott 

francia Grand Prixről. Felső képünk 

Róbert Benoist, a kiváló francia veze-

tőt ábrázolja, aki 1.5 literes Grand 

Prix Delage-jával immár másodszor 

nyerte a klasszikus versenyt. Először 

két év előtt jutott a trófea birtokába, 

amikor Ascari szerencsétlen halála 

folytán az Alfa-Romeókat visszavon-

ták a további versenyzéstől. Idei győ-

zelme pompás volt és mindenképen 

megérdemelt. Benoist régi ember a 

Volánnál. Valamikor a Salmsonnál 

kezdte. Akik 5—6 év előtt olvasgatták 

az automobilversenyek eredményeit, 

azok bizonyára emlékeznek a Lom-

bard—Bueno—Benoist—Salmson si-

kerekre. Azóta Benoist megvált a 

Salmson-gyártól és a Delagenak nyeri 

sorra a szebbnél-szebb nagy versenye-

ket. A mult évben elkeseredett küzde-

lem után Segravet is megvervén, meg-

nyerte Brooklandban az angol Grand 

Prixt. Felső képünk azt a jelenetet 

mutatja be, amikor Benoist győztes 

Delage-ján átfut a célvonalon a 

Monthléry autodromban. Középső ké-

pünkön Moreit mutatjuk be, aki De-

lageján a francia Grand Prixben a 

harmadik helyet foglalta le. Képünkön 

Morei, aki a depóknál benzint vett fel 

és gyertyákat cserélt, éppen körül-

futja kocsiját, hogy a hütőfedőt le-

szíjazza. Képünkön kitűnően látható 

a kis 1.5 literes Delage alacsony épí-

tése és hatalmas fékjei. Morei, aki 

egyébként az Amilear-gyárnak ver-

senyez, ott, ahol Amilcar nem indul, 

a Delage-színeket képviseli. Alsó ké-

pünkön Divót mutatjuk be Talbot-

ján, aki a 125 kilométeres Unlimited-

versenyt nyerte meg, ezúttal nagy 

szerencsével. Ugyanis a három bene-

vezett Bugatti-vezető motorja csak 

10—15 perc múlva gyulladt be, ami-

kor a többiek már jó pár kört tettek 

meg. A nem beindulás oka abban rej-

lett, hogy a motorokat a benzin- és 

olajfogyasztás ellenőrzése végett előző 

napon le kellett adni és így a hideg 

motorokat nem tudták beindítani. 

Divó ugyancsak egyike a legjobb mai 

versenyzőknek. Ő előbb Delage-on 

versenyzett, majd a Sunbeam—Talbot 

—Darracq-konszernhez szegődött és 

most hol Sunbeam-en, hol Talbot-on 

aratja sikereit. 
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Nemrégiben vezérképviselőt nyertek Fábri B. (An-
drássy-út 65.) személyében Budapesten a brandenburgi 
Brennabor-automobilok. A Brennabor-gyár, mely 1871 
óta — akkor még csupán 15 munkással — áll fenn, rövid 
idő alatt Németország egyik legnagyobb automobilgyá-
rává válik. 1881-ben felveszik programmjukba a kerék-

Type R, egy minden elképzelhető kényelmi felszereléssel 
ellátott könnyű túra- és városi kocsi. Kunstrukciója rend-
kívül egyszerű és éppen ennélfogva igen megbízható. A 
karterfelsőrésszel egybeöntött hengerblokk egy hengeré-
nek fúrata 70 mm., lökete 102 mm., a motor hengerűr-
tartalma tehát: 1500 kcm. A szelepelhelyezés érdekessége, 

A hathengeres 10 45. HP Brennabor limousine 

párgyártást, mellyel azután a Brennabor-művek világ-
híre megalapozódik, míg a XX. század legelején megje-
lenik az első Brennabor-automobil. A mai Németország 
egyik legmodernebbül felszerelt automobilgyára jelenleg 
400.000 qm. területen 8000 munkást és alkalmazottat fog-
lalkoztat. 

A Brennabor-művek gyártási elve a legrégibb idők-
től fogva az volt, hogy: lehetőleg kevés típust, mennél 
olcsóbban és mennél tökéletesebben elkészítve, piacra 

A hathengeres Brennabor, mint hétüléses nyitott túrakocsi 

hogy a szívószelepek álló, a kipuffogók függő elrendezé-
sűek. A szelepközök menetközben utánállíthatók. A motor 
hajtórúdjai könnyű fémből készültek. A 25 féklóerőt adó 
motor gyújtását és a kocsi világításához szolgáló áramot 
egy 100 W. AEG világító gyujtókészülék szolgáltatja. 
Cirkulációs nyomásalatti olajozás, acéllemezekből préselt 

A négyhengeres négyüléses Brennabor limousine 

hozni. Ezáltal, az újabban általánosan elismert gyártási 
elv által, lehetővé válik, — tekintve, hogy nem áll elő 
szétdarabolódás a sok gyártott típus miatt — igen ma-
gas nívójú kvalitáskocsiknak nagy szériában való gyár-
tása. A háború befejezése után C. Reichstein, a gyár 
zseniális tulajdonosa és megalapítója azonnal felismerve 
a helyzetet, rövid idő alatt átalakította az egész üzemet 
az ú. n. folyómunkára és így a Brennabor egyike volt 
azon német gyáraknak, melyek legelsőknek fogták fel 
ezen modern gyártási elv hallatlan fontosságát. A Bren-
nabor-kocsik vevőjének már nem kell a kocsi árában az 
üzem átállításánál előfordult kiadásokat is fedeznie. 

A gyártási programm két könnyű luxuskocsira és 
egy teheralvázra szorítkozik. A kisebbik négyhengeres 

A hathengeres Brennabor motorblokkja 

váz, akkumulátoros gyújtás, kézzel változtatható gyúj-
tási időponttal, Termosiphon hűtés, egylemezes száraz 
kupplung és három előre, valamint egy hátramenettel 
bíró váltómű alkotják a kocsi egyéb ismertetőjeleit. A 
kormány az ízléses és tágas karosszéria baloldalán nyert 
elhelyezést. Ballongumikkal ellátott lemezkerekek, elől 
félelliptikus, hátul nagy cantilever rúgók járulnak hozzá 
a kocsik kényelmének tökéletesebbé tételéhez. Mind a 
nyitott túrakocsi, mind pedig a csukott szalon, tökélete-
sen egy nagy luxuskocsi felszerelését mutatja. így pl. a 
csukott kocsi mindenik ablaka forgattyúval emelhető és 
sülyeszthető. Belső világítás a tetőn, elektromos szivar-
gyujtó, stb. a szériakocsik standard felszereléséhez tar-
tozik. Meg kell említenünk továbbá, hogy mindegyik 
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A Brennabor automobilok 
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kocsi egy kitűnően ¡kiválasztott szerszámkészlettel fel-
szerelve kerül eladásra. 

A 10/45 lóerős, hathengeres Brennabor, egy olcsó, de 
mindamellett igen elegáns, középerős gépkocsit képvisel. 
A kocsi építésénél nem annyira az ú. n. „legnagyobb el-
érhető teljesítmény" kierőszakolását tartották szem előtt, 
hanem a mennél nagyobb megbízhatóságot, a jó gyorsító-
képességet és elasztikusságot, mely utóbbi különösen 
túrákon az átlagtartás szempontjából bír nagy fontos-
sággal. A hathengeres állószelepes motor fúrata 70 mm., 
lökete 111 mm., hengerűrtartalma 2.5 liter. A spirális fo-
gazású bütyöktengely az alumínium forgattyúházban 
fekszik. Különös gondot fektettek a főtengely statikai 
és dinamikai kiegyensúlyozására. A porlasztó a legújabb 
rendszerű Pallas, mely egyszersmind a túlnyomást és fö-
lös olajgázokat a karterból kiszívja. Az indító-levegősza-
bályozó a vezetőülésből kezelhető. A beszívott levegőt 
külön Pallas-légszűrő szűri. Az olajozás természetszerű-
leg nyomásalatti körfolyós és külön olajszűrő berende-
zéssel rendelkezik. Nagyfelületű csöveshűtő, mögötte el-
helyezett és gumi ékszíjjal meghajtott ventillátor, vala-
mint vízszivattyú alkotják a hűtőberendezést. Négy előre 
és egy hátramenettel bíró váltómű, Bosch akkumulátoros 
gyújtás, tökéletesen önzáró balkormány, melynek rúdja 
golyóscsapágyon fut, elől-hátul félelliptikus rúgózás, 
négykerékfék, levehető faküllős kerekek alkotják a kocsi 
egyéb felszerelését. Az alváz mint hétüléses „Innenlenker" 
vagy Limousine, továbbá mint nyitott, de teljesen befed-
hető hétüléses túrakocsi kerül forgalomba. A Brennabor-

kocsiknál szokásos tökéletes felszerelés és tartozékok ter-
mészetesen ennél a típusnál is megtalálható. 

A 6/25 négyheng. 
főbb adatai: 

Hengerszám 
Furat 
Löket 
Tengelytáv 
Karosszábilis hossz 
Nyomtáv 
Legnagyobb hosszúság 
Alváz magassága a talajtól 
Legnagyobb szélesség 

4 
70 mm. 

102 mm. 
2690 mm. 
2600 mm. 
1280 mm. 
4120 mm. 

520 mm. 
1560 mm. 

A 10/45 hatheng. 
főbb adatai: 

6 
70 mm. 

111 mm. 
3290 mm. 

1420 mm. 
4500 mm. 

— mm. 
1720 mm. 

1860 mm. 
1050 kg. 

1450 kg. nyitott 
1590 kg. csukott 

Üzemanyagfogyasztás 9 kg 100 km-re 13 kg. 100 km-re 
Benzintank űrtartalma 40 liter 60 liter 
Olajfogyasztás 1 liter 500 km-re, 0.25 liter 100 km-re 
Sebesség 70 km. 85—90 km. 

A Brennabor-automobilok elsőrendű kivitele, modern 
konstrukciója és rendkívül alacsony ára azokat minden 
bizonnyal rövidesen a legkeresettebb kocsitípusok egyi-
kévé fogja avatni. 

Legnagyobb magasság (fel-
húzott tetővel) 1840 mm. 

Az alváz súlya 800 kg. 
A menetkész kocsi súlya 1050 kg. 

A Monthléryben rendezett Coupe de la Comission Sportive startja. Elöl jobbra egy Salmson, mellette balra középen 

a tipikus külsejű Chenard-Walcker 
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Egy kis túra 
I I . Közlemény. 

Itt egy érdekes állatlélektani megfigyelést tettem. 
Mikor ugyanis a főúton végighaladtunk szép lassú tem 
póban, szembe jött velünk két disznó. Csinos, kövér kis 
állatok voltak. Mikor vagy tíz lépésre voltunk tőlük, az 
egyik (határozottan az intelligensebb kinézésű) hirtelen 
felénk közeledik, a dudaszó hallatára pedig futólépésbe 
kezd, hogy csak idejekorán belerohanhasson a gép kere-
kébe. Nagy igyekezetének aztán meg is lett a gyümölcse, 
mert habár bátyám a fizikai érintkezést mindenáron el 
akarta kerülni, mégis kénytelen volt a sidecár oldalát a 
szép állat csókjának rendelkezésére bocsátani, amit az 
egy szívbőljövő visítással nyomban meg is köszön neki. 
Hát nem megható megnyilvánulása ez egy állati léleknek 
az emberhez való vonzódásáról? Ebben a községben 
valószínűleg ugyanazon indítóoknál fogva egy csirke is 
megkísérelte a kerék alá való befutást, habár járásáról 
inkább öngyilkos szándékra lehetett következtetni. Mind-
azonáltal bátyám egy erős kormányelrántással és egy 
halk, de intenzív káromkodással keresztülhúzta a nemes 
állat terveit. 

Miután a kövezétvámot fizettető község minden Utó-
hatásától (gödör, szikla, lyuk stb.) megszabadultunk, 
vígan igyekeztünk Gyöngyösnek. Az út állapota remek. 
— Húzd rá a vollgázt, hadd fusson egy kicsit a motor, — 
mondom bátyámnak. — Nem bánom —- volt a válasz. A 
sebességmérő elkezd kúszni, pár másodperc múlva eléri 
a hetvenet, majd a hetvenötöt. — De én már bánom. — 
ordítom a vezető felé. A gáz egy gunyoros mosoly kísé-
retében kerül vissza eredeti helyére és a mutató szé-
gyenkezve vonul vissza az ötvenesre. Hiába, engem nem 
szeretnek az utak, lehet, hogy azért, mert túlnehéz va-
gyok nekik, sokalliák az egy mázsát. Mindazonáltal ezt 
nem állíthatom teljes határozottsággal. A nap, úgy lát-
szik, szintén mulatott rajtam, mert ábrázata úgy ragyo-
gott, sugárzott a sok kacagástól, hogy kénytelen voltam 
a kabátomat levetni. 

Elgondoltam magamban, mennyivel kellemesebb így, 
nyitott kocsiban az utazás, mint egy utálatos, fülledt le-
vegőjű szűk vasúti fülkében, ahol az emberrel szemben 
egy kövér öreg bácsi szuszogja el reggeli álmát és mel-
lette, ha az embernek egy kis szerencséje van, egy gour-
mand orrfacsaró szagú sajtot falatozik nagy kéjjel és 
hogy az élvezet teljes legyen, egy kedélyes vidéki bácsi a 
sarokban nyugodtan és rithmikusan rotyogtatja jóféle 
kapadohánnyal megtöltött makrapipáját. De még e tipi-
kus és majdnem elkerülhetetlen alakoktól is eltekintve, 
kellemetlen az utazás a vonaton. Az az állandó és rithmi-
kus zakatolás elzsibbasztja az idegeket, az unalom 
emészti az embert és így aztán egymást követik a ciga-
retták. A legkellemetlenebb azonban az, hogy az ember 
csak egy kis lyukon lát ki és így a szép tájak olyanok, 
mintha zsinóron húznák el a szem előtt. Rendszerint szé-
dülni kezdek ilyenkor, amitől aztán idővel, de egész bizto-
san megkapom az úgynevezett vasúti fejfájást. Milyen 
szép az út motoron vagy oldalkocsiban. Látok oldalt, 
hátra, fel a magasba és ami a legfontosabb, előre. Látom, 
amint a láthatáron egy hosszú porfelhő emelkedik égnek. 
Amint közeledünk feléje, lovas alakok bontakoznak ki be-
lőle. Huszárok! Lassan hajtunk közibük. A tisztek ér-
deklődő pillantásokat vetnek a motorra, a legénység ká-
romkodik. A lovak ficánkolnak. Furcsa kép ez, a mult és 
a jelen találkozása. Ami valamikor olyan gyors és pompás 
volt, a „ló", ma már csak karrikaturája a gyorsaságnak 
és főképen a teljesítőképességnek. Igaz, hogy a múltnak 
impozánsabb a képviselője, de hát mit ér ez? A pöfögő 
és dudáló jelen fittyet hány a nagyságnak, nála a ki-
csinység a dicsőség. 

Az út egyszerre romlik, mindjárt tudom, hogy most 
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nemsokára ismét vámot kell fizetnünk. Nem csalódtam. 
Befutunk Gyöngyösre. Szegény Gyöngyös, nem csodá-
lom, hogy olyan rosszak az útai, hiszen mindig leég. 

Gyöngyös után a vidék egyre szépül. A messze tá-
volból mint valami kék ködfátyol, tűnnek elő a Mátra 
körvonalai. Istenem! — már csak ő marad hű hozzánk. 
A dupla kereszt már csak az ő csúcsain tündökölhet. A 
Tátra már nem ereszt a hátára többé, túlságosan elké-
nyeztettük őt. Nem is tanítottuk meg őt a magyar 
nyelvre. Minek is fáradna a szegény, hiszen ha sokat 
hallja, majd megtanulja magától. Jól mondta Petőfi: 
„Ejh, ráérünk arra még". Szegény Tátra, neveletlensé-
gének maga fogja meginni a levét. Barlangliget, Tátra-
füred — de szép volt. No, de hiszen, a Mátra se kutya! 

Megállunk, töltünk olajat, ne szomjazzon a kis ma-
sina. Hát hiszen nem is szomjazott az, hanem inkább 
becsípett a sok finom Castroltól, mert olyan vidáman 
nyargalt tovább, hogy majd ledobta bátyámat a hátáról. 
Hej, ha a szőlőmunkások annyi bort kapnának, mint 
ez a motor olajat. Dehát még csak hétszáz kilométert 
futott a gép összesen. 

A vidék remek. Gyönyörködve siklik végig a sze-
mem a rohanva közeledő csúcsokon-völgyeken. Emelke-
dik az út, dolgozik a motor. A hegyek elfutnak mellet-
tünk. 

Ugyan hány óra lehet? Megnézem az órámat, fél 
kilenc. „Kilencre — mondja bátyám — bent leszünk 
Egerben." Erre a szóra egy harcias kép tárul lelki sze-
meim elé, ott látom magam előtt II. Szolimán szultán 
hatalmas nagy seregét, amely az egész egri várat, mint 
holmi kis sajkát a tenger, úgy veszi körül. Azután jön 
a harc. Ez volt az a harc, amely arany betűkkel írta a 
történelembe az egri nők hőstettét. Hja, azok még ös-
mertek egy érzést, melynek ma már csak a híre járja. 
Ügy hitták azt, hogy „hazaszeretet". 

Felérünk egy bukkanóra. Pompás! Előttünk egy 
mély völgykatlan tárul fel, melynek a mélyén, mintha 
egy apró játékváros házacskái csillognának és villogná-
nak a nap tüzében. Ugyan hát lakhatnak ott emberek? 

Gurulunk lefelé a lejtőn, a tünemény lassan szerte-
foszlik. És csakhamar minden kétséget kizáróan kell 
konstatálnom, hogy a játékvárosban laknak emberek. 
Hiszen, kedves olvasóm tudja, kövezetvám stb. 

Megnézem az őrám. Pont 9. — Egészen jól jöttünk 
— mondom bátyámnak. — Szomorúan néz rám, nagyot 
sóhajt. Mi ez ahhoz képest, amikor még Longstroke-
ommal jártam szólóban. 

Egerben találkoztunk több ismerősünkkel, akikkel 
azután vígan töltöttük el a délelőttöt. Hanem kellemes 
társaságban hamar múlik az idő. Máris harangoznak 
délre. Ebédeljünk együtt, mondják a fiúk. És megebé-
deltünk. A Korona-szálló dicséretére mondhatom, hogy 
igen jól és olcsón. 

Délután 4 óra lehetett, mire ismét útnak eredtünk. 
Most jön tehát a Mátra megmászása! Eger határában 
benzint veszünk és ezután nyomban kezdődik a mászás. 
Vissza-visszanézek Egerre. Amint emelkedünk, a házak 
mindinkább eltörpülnek, az utcán járó emberek pedig 
olybá tűnnek, mint a hangyák. Olyan nagynak éreztem 
magam ekkor, mintha egy Gulliver-féle óriás lennék. 

Ám a motor elszakított ettől a látványtól is és most 
már csak előre néztem. De nem bántam meg, hogy a re-
mek egri kilátást elveszítettem. 

Egy lankás lejtőn futunk most le. „Nézd, ott, az az 
a szerpentin, amelyiken mindjárt fel fogunk mászni", 
mondja a bátyám. Elszorul a szívem. Ezen feljutni 
még 1000 kcm-nek is nehéz, hát még 600-nak! 

Most nekimegyünk a rémes szerpentinnek, harma-
dikkal vesszük az első emelkedőket, mivel a motor 
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egyáltalán nem erőlködik, csak a fordulókban kapcso-
lunk vissza. Hogy mit láttam, amikor ezeket a lejtőket 
megmásztuk, azt nem lehet megírni. A levegő illata fen-
séges. A szemem elé terülő táj, mint a hegyről lejövünk, 
minden képzeletet felülmúlóan szép. Szegény emberek, 
akik ezt nem lát ják! És a motor egyre tovább halad és 
visz mindtovább a meseországba. Balra és jobbra tőlem 
a hegyek áhitatos, szent csendben, remek zöld erdőru-
háikba öltözve, impozánsan terülnek el. Az úttól a hegy-
óriások lábáig csodaszép szántóföldek váltakoznak. 
Hiába, csak igaz, hogy Magyarország mennyország. Ha 
elgondolom, hogy milyen kevés kiválasztottnak jut csak 
osztályrészéül, hogy ezt végigélvezhesse, akkor elszo-
morodom. Most éreztem csak, hogy mennyire luxuscikk 
a motorkerékpár. Istenem, mikor jön már végre el an-
nak az ideje, amikor a közép- és munkásosztály tagjai 
egyaránt felcsomagolhatnak járművükre, hogy megis-
merhessék hazájukat és visszaszerezhessék hazaszerete-
tüket. 

Nem csodálom, ha egy hivatalnok nem tud lelke-
sülni a hazájáért, hiszen nem ismeri, nem tudja, mit 
szeret. Ő csak a fővárost vagy a szülővárosát ismeri és 
azt unja. Nem érti, hogy mit veszíthet vagy nyerhet a 
hazájával, hiszen legföljebb leírásból ismeri. A városi 
ember hazaszeretete így aztán a kötelességtudásból fa-
kad, nem pedig a meggyőződésből. De ha az illető egy 
kicsit látna is abból, amiről azt mondják neki, hogy a 
„tiéd", önérzet, hazaszeretet, büszkeség és talán egy kis 
boldogság is beköltöznének a szívébe. 

És előre, előre visz a motor. Átfutunk egy kis falun. 
Az út jobboldalán egy hegycsúcson a siroki rom tárul 
elém, balról csodás földeket öveznek a Mátra dombocskái. 
Festői látvány. 

Most egy fasorban futunk végig. Itt vagyunk Párá-
don, mondja bátyám. Kiszállunk, megnézem az órámat, 
hat óra. Hiszen mi alig mentünk öt-tíz percnél tovább, 
hát hogy lehet már hat óra?! Mikor először jöttem erre 
— mondja a bátyám -— nekem se tünt fel az út hosszabb-
nak öt-tíz percnél. Megértettem. Hiába, a földi élvezetek 
gyorsan múlnak. 

Párádon meguzsonnáztunk. Szerettem volna a pa-
rádi nevezetességeket megnézni, de erre, sajnos, már nem 
volt idő. Fél hétkor ismét tovább kell mennünk, mondja 
Ő. No akkor indulhatunk is. El is indulunk. A nan mái-
lemenőben áll és pajkosan világít a szemünkbe. Sapkáink 
hátrafordított ellenzői ismét előrekerülnek. A nap, úgy 
látszik, rossznéven vette, hogy gyermekeit, a sugarakat 
nem engedtük tovább játszani rajtunk és haragjában 
mindig vörösebb vörösebb lett. Nagy mérgében olyan 
gömbölyűre fuvalkodott, hogy szinte elnevettem maga-
mat rajta. No de meg is bántam, hogy kinevettem, mert 
másnap bosszúból úgy megcsípett a strandon, hogy a 
bőröm is lejött tőle. Dehát ez csak másnap volt. 

Ismét szerpentinek. Most már nem szorongtam. 
Ösmertem, azaz megösmertem a Sunbeam név jelentősé-
gét. Amint az egyik fordulóból kiérünk, szomorú látvány 
tárul elénk, „javítják az útat" és hogyan. Ugrálva és 
táncolva jutunk keresztül a szörnyű részeken. Ekkor 
egészen furcsa dolgokat tapasztaltam. Amint ugyanis, a 
természetesen az út közepén haladó, követ hordó szeke-
rekhez értünk, a dudánk szavára minden szekér háta 
mögül ugrott elő a kocsis, hogy lovát az út szélére rán-
gassa. Nem sokat láttam életemben szekeret, de úgy 
tudom, hogy a kocsisnak a szekér elején elhelyezett ú. n. 
bakon van a helye, nem pedig hátul. Dehát elég az hozzá, 
hogy ezek a kocsisok egytől-egyig hátulról szöktek előre 
lovaikhoz. Láttam, hogy ezek milyen szolgálatkész em-
berek, hogy úgy sietnek el az útból, hát gondoltam ma-
gamban, akkor megkérdezem, vájjon miért járnak mind a 
szekereik mögött. Az ám. Megkérdem az egyiktől: 

„Gatyám bátyám! hát kend minek megy a kocsi farában, 
hiszen elől van az ülőkéje nemde?" De a felelet az volt, 
hogy: „Te vagy a büdös kutya, te vagy a gazember, 
te-te . . . stb. stb." Furcsa, ezt úgy látszik megsértettem, 
gondoltam. Na majd később talán jobban fog menni a 
dolog. Alkalom csakhamar ismét kínálkozott. Amint 
ugyanis feljebb érünk egypár szerpentinnel, ismét az 

előbbi látvány tárul elénk. Ahá, gondoltam magamban 
ezek a kocsisok bizonyára sértőnek találják a népies 
megszólítást. Na nem baj, majd megpróbálkozom az 
,,uram"-mal. 

Melléjük érünk. Én elkezdem: „Kedves uram, nem 
mondaná meg, miért járnak maguk mind . . ." tovább 
nem jutottam, mert az már felelt is: „Csak állj meg te 
csirkefogó, te gyalázatos . . ." többet már nem hallottam, 
mert bátyám ráhúzta a gázt és mi repültünk mellőlük. 
Hihetetlen, mondom feléje fordulva, hogy lehetséges ez? 
Ő csak nevetett. Ugyan mi van ezen olyan mulatságos! 

Ezután mégegyszer nyílt alkalmam, hogy tudásvá-
gyamat kielégíthessem. Ekkor azonban a „kedves uráné-
nál már nem jutottam tovább a kérdezésben. 
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Delmár Waltér mechanikusával a Gurnigel-verseny után, 

ahol Steyr-sportkocsiján az abszolút győzelmet szerezte 

meg. Delmár most oly nagy fölénnyel vezet a svájci baj-

nokságban, hogy már reá nézve senki sem lehet veszélyes 

Most már aztán rájöttem ennek a furcsa beszédmód-
nak az okára. Sajnos, de való, ezeket az embereket 
annyira elvadították az autósok és motorosok, hogy azok 
már nem is gondolnak arra, hogy gorombaságon és szi-
dáson kívül mást is mondhat nekik az „úr" (?), aki a 
kocsiban ül. 

Ám a szép táj csakhamar kiveri a fejemből ezeket 
a gondolatokat, még pedig bottal. Bátyám ugyanis az 
egyik balrakanyart túlságosan szabályosan veszi, úgyhogy 
az egyik útszéli bokor ágacskája majd hogy le nem 
ütötte a sapkát a fejemről. Most már lefele megyünk. El-
jutunk a parádi hegyiverseny útvonalára. Beh sajnálom, 
hogy nem lehettem ott, amikor legjobb versenyzőink 
küzdöttek egymással. Dehát ami elmúlt, az elmúlt. A 
sajnálkozás ilyenkor már csak eső után köpönyeg. De 
hiszen nem is igen szomorkodhattam volna, mert az út 
erélyesen jelezte Gyöngyös közellétét. Miután lefizettük 
a törvényes fájdalom- és vesevámot, elsiettünk a benzin-
kúthoz. Még vagy 70 kilométer van előttünk és a nap 
már nagyon nyugovóra áll. Sietni kell, mert fényszóróval 
menni, nem nagy élvezet. Ekkor megkezdődött a rohanás 
a félhomályban. Rajtam zöld szemüveg volt és így min-
dent sötétebbnek láttam a valóságnál. Valóban kísérte-
ties volt, amint az utat így hallgatagon nyeltük. A mo-
tor zúgása és az útszéli fák sistergése egy furcsa zson-
gássá vegyült. A nap már letűnt. Az égen úszó felhők 
mind furcsább és kisértetiesebb alakot öltöttek. A folyton 
változó táj mind elmosódottabbá vált, a levegő hűvösebb 
lett. 

Most egy hazatérő munkáscsapat mellett suhanunk 
el. Elhaló ének hangjai ütik meg fülemet, aztán megint 
csak a monoton, a sötétséggel összeolvadó zsongás. Ügy 
rémlett nekem, mintha a világ, a természet, a távolság el-
nyelne minket. Oly kicsinek éreztem magamat, mint egy 
hangya. És a motor, ez a nevetséges kis jószág, hogy dol-
gozik és mégsem éri el a szemhatárt. A látókör mind 
kisebbre zsugorodik, a sötétség mérföldes csizmákkal 
közeledik felénk. Egy ideig még némán száguldunk to-
vább, azután elérünk Hatvanba. És ezután, azaz Aszód 
elhagyása után következik utunk legszebb része. Egy 
hosszú, egyenes csík jelezte az utat, a sötétség már egé-
szen ellepett bennünket. Most kigyullad a fényszóró. A 
motor a szokottnál is magasabb hangon énekel. A sötét 
szemüveg miatt jóformán semmit sem látok. Ugyan 
mennyivel megyünk? Hetvenöt a rövid válasz. Ügy érez-
tem, mintha egy mély szakadékba zuhannék feltartóztat-
hatatlan sebességgel. Az útszéli fák egy sötét fallá sűrű-
södtek. Motorunk zúgásának visszhangja, mint egy min-
ket állandóan üldöző, de soha utóiérni nem tudó másik 
motor, szinte lidércnyomásszerűen követett minket. 

És felnéztem az égre, a csillagok már kibújtak a he-
lyeikre, büszkén ült közöttük a hold. Ismét előre néztem, 
a fényszóró vékony csíkjában láttam csak az utat. Most 
lefelé vágtatunk egy völgybe, a levegő észrevehetően hű-
vösebb lesz. Most megint fölfelé sietünk. A levegő is 
melegebb már. Bátyám a sötétségből mintegy kiszúrja a 
kocsikat fényszórójával, melyek sietve húzódnak az árok 
felé. A gép pedig száguld előre — előre. Most egy erdőbe 
érünk, csodás levegőt szívok be. Az út szélén feltűnik a 
KMAC-nak jelzőháromszöge. Itt van mindjárt a vasúti 
sorompó, mondja bátyám. A tempó csökken, már alig 
megyünk harminccal. Leveszem a szemüvegemet, hogy 
jobban lássak. Egy éles kanyar után feltűnik a kis bak-
terház kivilágított ablaka. Most már egészen lassan 
haladunk. Felérünk a kis emelkedésre, amely a töltésre 
visz. Ekkor bátyám hirtelen félrecsapja a kormányt és 
rááll a fékre. Egy pillanatnyi csúszás után megállunk. 
Én csak ekkor vettem észre, hogy egy lépésre előttünk a 
sorompó le van eresztve. Három méterről láttuk csak 
meg a csuklóvastagságú farúdat és hála az óvatossá-
gunknak még idejében meg tudtunk állni. Alighogy 
megálltunk, már el is robogott előttünk a vonat. A lát-
vány pazar volt. De milyen kellemetlen is lett volna ez a 
szép látvány, ha a szerencse nincs a mi pártunkon! Mi-
után elment a vonat, körülnéztem, hogy vájjon ki van-e 
világítva a sorompó? Hogyne, persze ki volt világítva. 
A sorompó jobb végétől körülbelül két méterre az utat 
szegélyező fáktól gondosan eltakarva és egy magas póz-
nának a hegyibe szúrva ott volt a kivilágítás, egy helyes 
kis feketeüvegű petróleumlámpa. Most aztán már lassab-
ban mentünk tovább, a sok forduló miatt. Én szorongva 
ültem az oldalkocsiban. Hátha jön még egypár ilyen 
kedves akadály. Ki tudja, hátha akadályversenypályát 
terveznek errefelé az úton. Ez még csak egy léc volt, de 
jöhet még egy kőfal, vagy egy vizesárok, ha lehet még 
jobban elbujtatott kivilágítással. Kifelé jövet ugyan nem 
vettem észre semmi gyanúsat, de az nincs kizárva, hogy 
ezeket a csapdákat csak a sötétség beálltával hozzák mű-
ködésbe. Hála Istennek ezután már csak a Pest előtti 
speciál út következett.. Ez az út egy zseniális ötlet. 
Olyan kedélyes dolog. A kifáradt utast egy kicsit felfris-
síti, felrázza, felrúgja, fogékonyabbá teszi a szép iránt, 
amennyiben elébetárja a csillagokat egyenkint és össze-
sen. Ó, ez olyan, mint egy masszírozás, egy jóltevő box-
verseny, ez aranyakat ér, ez egy speciális gyógymód, 
ideg- és elmeegészségesek számára. És ismét Pesten va-
gyunk. Fürdő után még félálomban visszagondolok a 
remek kirándulásra. Csak azt nem értem, — hogy — mi-
ért — ugrál — an-n-y-i-r-a ez az . . . ágy . . . 
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Jelenet a Coupe de Florióból. Mint tudjuk, a mult évben 
André Boillot Peugeot-ján végleg megnyerte a Coppa 
Floriót Szicíliában. A Peugeot-gyár a díjat újra kiírta 
azzal a feltétellel, hogy azt a jövőben Franciaországban 
kell megrendezni. így jutott a Florió-serleg a Bretagneba, 
ahol a St. Breuil körüli circuiten rendezték meg. Képünk 
Casse-t, a kiváló Salmson-vezetöt ábrázolja, aki a coupe de 
Florió 1100 kcm. kategóriáját nyerte meg nagy fölénnyel 

* MM 

Érdekes képünk Eyston-t, a kiváló angol vezetőt mutatja 

be, amint a francia Grand Prixben Halford-Speciálját 

javítja. Szerelője a kocsi alá mászva igyekszik rendbehozni 

egy kisebb defektust 
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Motorcyclefutball 
Az angol motorkerékpárfutball Kupamérkőzések 
második fordulójában a Douglas MC 15:0 (7:0) 

arányban legyőzte a Surbiton MC-t. 

Kezdetben vala a futball. Utána pedig jöttenek 
ellenőrizhetetlen sorrendben a hockey, vízi-, lovas- és 
kerékpárospóló, füleslabda, kosárlabda s egy sereg 
egész sötét játék. Mindenütt a két kapu, az összjáték, 
a gól volt a lényeg s a két csapat hősi küzdelme. E 
dicső sorából a gólra menő játékoknak nem maradhat-
tak ki a motorosok sem s így született meg a legújabb 
„műfaj" , a Motor Cycle Football. 

A motorkerékpárfutballt rendes, szabályos futball-
pályán jatssza 2x6 játékos. Ezek közül egy a kapus, 
kettő védőjátékos és három pedig csatár. Az egyes 
csapatok, illetve klubok játékosai különböző gyárt-
mányú és köbtartalmú gépeken is résztvehetnek a 
küzdelemben. A gépek erősségét illetőleg aztán tenger 
lehetőség merül fel. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
túlgyors gépek alkalmatlanok e sport céljaira, mert 
a közelharcok és driblingek esetén, nagyobb a bukás 
lehetősége. 

A gépeken rendszerint nincs lábtartó, mert hiszen 
a játékosok rúgják a labdát. Általában az Association 
Football szabályai szerint játsszák. Az offszájd-szabály 
még nem alakult ki egészen s a „fault" is igen tág 
fogalom. A játékidő 2x30 perc. 

Angliában második éve írják ki a Motor Cycle 
Football Cup-ot, melyet kiesési rendszer szerint bonyo-

lítanak le. Minden számottevő motorklub kiáll a po-
rondra az értékes és szép ezüsttrofeáért. A második 
fordulóban alkalmam volt a Douglas MC és a Surbi-
ton MC mérkőzését végignézni az east moleseyi Hurst 
Park-pályán. A meccsnek külön érdekessége volt az 
újdonsült világrekordernek, Wortersnek a Surbiton 
csapatában való szereplése. 

A Douglas MC, mint neve is mutatja, gyári team 
s így valamennyien Douglas-gépeken „startoltak". A 
Surbiton MC-ban egy New-Hudson, két AJS, egy 
Harley-Davidson és két Ariel vett részt. 

Douglas valósággal lelépte ellenfelét s óriási 
fölénye a publikumra is nyomasztólag hatott, mert 
nem volt küzdelem. Az első percben egy lerohanásból, 
pardon egy „legurulásból" megszerezték a vezetést s 
újrakezdés után megint a Surbiton hálójában táncolt 
a labda. Surbiton az első félidőben kétszer jutott csak 
túl a félvonalon. Vereségét egyebekben csatárai tehe-
tetlenségének s az abszolút ügyefogyottan működő 
kapusnak köszönheti. Worters egymaga hiába küzdött 
és dolgozott, nem tudott semmit sem elérni. 7:0 fél-
idő után egy kis lélegzethez jut Surbiton is, de a kapu 
előtt mindent rontanak s így Douglasnak könnyű be-
állítani a 15:0-ás gólrekordot. 

Megjegyezzük, hogy a motorfutballnak van még 
egy másik fa j tá ja is, a Motor Cycle Polo, ezt Sidecar-
gépeken játsszák olyképen, hogy az oldalkocsi utasai 
hosszú, a hockeybothoz hasonló botokkal zavarják a 
labdát. A pólóbajnokság küzdelmei a jövő hónapban 
kezdődnek Angliában. 

Vajda János. 

SEMPERIT-PNEU 
autó- és motorkerékpárgumi gyár i le rakat 

Salzberger és Társa Budapest, VI. ker., Révay-u. 9 . - Telefon: Teréz 224 -84 . szám 
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Fenti képünk Fischer von Mollard poseni földbirtokost mutatja be BMW motorkerékpárján Budapesten az 
Országház előtt. Mollard, aki jónevü német versenyző és többek között egyszer Hamburg Nagy Díját is meg-
nyerte BMW-gépén, egy fogadásból kifolyólag került Budapestre. A poseni Casinoban fogadott, hogy leplombált mo-
torjával minden defekt nélkül tesz meg 10.000 kilométert. Útja Posen—Hamburg—Berlin—Wien—Budapest—Bel-
grád—Milánó — Brenner—Innsbruck — München — Posenen vezetett keresztül. A fogadást megnyerte és minden 
baj nélkül érkezett meg Posenbe. Ütja ismét egy bizonyíték a német BMW nagy üzembiztonságára, sebességére és 

megbízhatóságára. 

Delmár Walter a Gurnigel hegyiverseny abszolút győztese Steyr-sportkocsiján. A képen jól láiható az esőtől erősen 
felázott talaj és a mesterien vett forduló, amimondhatni iskolapéldája egy belül vett kanyarnak 

D d n Z > ő r J c a b á t o k , Auto&aubek, 
Kesztyűit, S z e m ü v e g e k . 

Wessely István "Budapest, IV., Váci-utca 9. sxtim 
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A „Rotorat" nitrogén leválasztó 
Egy Oi&etetlen találmány 

A „Motor und Sport" cikke alapján 
ismerteti: Toepke Alfréd. 

A német automobilipar jelenleg nehéz küzdelmét 
vívja a külfölddel. Nemcsak a pénz és a szervezettség 
képezik ebben a harcban a fegyverét, hanem szakembe-
reik széles tudása és tudományos felkészültsége. Tudjuk, 
hogy milyen hatalmas fegyver ez a németek kezében. A 
következőkben ismertetett zseniális találmány is (nyu-
godtan ennek nevezhetjük) ékes példája ennek. 

„Rotorat"-nak hívják a készüléket, mely joggal hi-
vatva van az automobilizmusban gyökeres változásokat 
előidézni és az üzemanyagellátást, ha nem is örök időkre, 
de legalább is néhány évtizedre megoldani. 

A levegő, mint ismeretes, nitrogén, oxigén és a kis-
mennyiségű ú. n. nemes gázoknak, mint hélium, argon 
stb. a keveréke. A térfogatnak több mint kétharmadát a 
nitrogén foglalja le magának. Ennek a gáznak azonban, 
mint ismeretes, az a tulajdonsága, hogy minden égési fo-
lyamatot meggátolni igyekszik, míg az oxigén azt előmoz-
dítja. Mivel közlekedési eszközeink többnyire elégési erő-
gépekkel vannak felszerelve, kézenfekvő a gondolat, hogy 
többé-kevésbé gazdaságtalanul végzik munkájukat; nem is 
csoda, hiszen a feldolgozásra kerülő üzemanyaglevegő-
keverékben túlsúlyban van a károshatású nitrogén. A nit-
rogénnek ezen káros hatása mindenekelőtt a túlságos 
üzemanyagfogyasztásban jut kifejezésre, nem is beszélve 
a hengerűrtartalomra vonatkoztatott kis teljesítmény-
ről. Minden konstruktív raffinéria dacára — említsük 
csak a hengerfejben elhelyezett szelepeket, kompresszoro-
kat stb. — mai napig sem sikerült egy benzinmotornak 
a teljesítményét többre, mint 90 le pro liter hengertér-
fogatra emelni. 

A „Rotorat" jelöli ki az útat a gazdaságos automobil-
forgalom irányában. A feltaláló, E. A. Bütyök, akinek az 
automobilizmus számos alapvető találmánya között az ú. n. 
bütyöktengelyt is köszönheti, kiindulási pontul a követke-
zőkben ismertetendő találmányánál a gázkeverékben fölös 
mennyiségben jelenlévő nitrogénnek fentebb említett 
káros hatását választotta. Csakhamar felismerte, hogy 
lehetséges kell, hogy legyen a levegőt alkotóelemeire fel-
bontani, mivel az alkotóelemek különböző fajsúlyúak. 
Ezeket megállapítva, már nem volt nehéz a találmány lé-
nyegét leszögezni. Az ú. n. centrifuga, mely a technika 
minden ágában használatos, ebben az esetben is lehetővé 
kell, hogy tegye a különböző fajsúlyú anyagoknak egymás-
tól való elválasztását. A gondolatnak gyakorlati kivitelé-
nél azonban csakhamar nehézségek merültek fel. Az eddigi 
centrifugák ugyanis csak folyadékoknak, vagy folyadék 
és szilárd halmazállapotú anyagnak egymástól való elkü-
lönítésére voltak alkalmasak. Légnemű testeket, csekély 
fajsúlyúknál fogva a létező centrifugákban nem lehetett 
elkülöníteni. A laboratóriumi vizsgálatok megmutatták a 
helyes útat, melyen haladva leküzdhetjük a nehézségeket. 
Az egyetlen lehetséges megoldás: rendkívüli kerületi 
sebességeknek az alkalmazása. E. A. Bütyök, az említette-
ket helyesen felismerve, konstruált egy centrifugát, mely 
284 mm. belső dob átmérő mellett 40.200 percenkénti for-
dulattal lesz meghajtva. Ezen minden képzeletet megha-
ladó fordulatszám mellett a dob külső pereméhez közel-
fekvő részecskék kerületi sebessége 36222,622 m/min. 
A gépészmérnök tudja, hogy ez mit jelent. Ilyen fordulat-

szám mellett a „Rotorat" hatásfoka 96.3%. A szokatlanul 
magas kerületi sebességnek, valamint az ilyen esetekben 
felmerülő további nehézségek hathatós leküzdésére sok 
nehézséget okozott a feltalálónak. A dobcentrifuga, mely 
a kerületen résekkel van ellátva, melyeken a kiválasztott 
nitrogén távozik, egy különleges, újkeletű öntvényből: 
„Leichtol"-ból van kiképezve, mely öntvénynek a szilárd-
sági adatai és ismertetése a következő: az ötvözet faj-
súlya: 0.7, szilárdsága: 131.8 kg/m-. Ilyképen az új ötvö-
zet egyesíti az aluminium csekély fajsúlyát az acél szi-
lárdságával és szívósságával. Maga az anyagnak a feldol-
gozása azonban egészen újszerű és hihetetlen. Az ú. n. 
előöntött tárgyat egy titkos vegyi összetételű lúgfürdőben 
áztatják míg az meglágyul és gyúrhatóvá válik. A hidrau-
likus sajtó végzi ezen előkezelés után a tárgy kikészítését, 
míg végül 1970 fok Celsius mellett megedzik. A centrifuga 
tengelye a végeken konikusan van kiképezve és tűcsap-
ágyakban van ágyazva. A dob meghajtása lépcsős elő-
téttel történik, melynek fogaskerekei az üzemközben fel-
lépő és émelygést okozó süvítés csökkentése érdekében 
komprimált kanadai répából állíttatnak elő. 

A „Motor und Sport" kiküldött munkatársa az 
„Avus"-on megtartott első próbáknál jelen volt s meg-
győződött, hogy a feltaláló ezeknél a kísérleteknél nem 
csalódott. 

Két szélsőséges kísérleti darab állott rendelkezésre: 
egy Hanomag és egy Mercedes Type K. A kis Hanomag 
lehajtott széivédőüveg mellett 2 km.-en repülő starttal 
158.236 km/óra sebességet volt képes kifejteni. Mi sem 
bizonyítja jobban, hogy mennyire fokozható a motortel-
jesítmény egy Benzol-oxigénkeverék alkalmazása mellett. 
A nagy Mercedesszel a kisérleteket más irányban folytat-
ták: meg kellett állapítani, milyen befolyással van a 
benzol-oxigénkeverék alkalmazása az üzemanyagfogyasz-
tásra. Az „Avus" északi kapujánál, az ottani töltőállomás-
nál a szakértők és egy közjegyző jelenlétében 1, azaz egy 
liter benzint töltöttek az előbb teljesen kiürített benzin-
tankba, mely ezekután a szakértők által lett lepecsételve. 
A hét személlyel terhelt kocsi, melyet Caracciola, a híres 

- versenyző vezetett, ügyelvén, hogy az lehetőleg keveset 
fogyasszon, az első fordulóban 129.1 km/óra közepes se-
bességgel haladt, mely sebesség a második fordulóban 
134.6 km/óra sebességig fokozódott. A következő fordulók 
valamivel lassúbbak voltak és kb. 130 km/óra körül mo-
zogtak. Négy fordulót tett meg a kocsi az „Avus"-pályán 
mindkét irányban, míg csak az ötödik fordulóból vissza-
jövet 3 km.-re a pálya északi végétől üzemanyaghiány 
következtében leállt. Másszóval, a kocsi 7 személy terhe-
léssel több, mint 130 km/óra sebesség mellett egy liter 
üzemanyaggal 93.2 km. útat volt képes megtenni. 

Nem akarjuk E. A. Bütyök jelen találmányát a négy-
ütemű robbanómotor Ottó általi feltalálása óta az auto-
mobilizmus legnagyszerűbb találmányának feltüntetni, de 
annyi bizonyos, a német nemzet eddig 300 millió márkát 
fizetett évente a külföldnek automobilüzemanyagokért, 
mely tekintélyes összeg ezentúl az országban marad, mivel 
az összfogyasztás az eredetinek kb. egy huszadára csök-
ken. Ennyit köszönhetünk E. A. Bütyöknek, a nagy fel-
találónak, ki nagyszerű találmányával kivívta a külföld 
elismerését és tiszteletét. 

jhttÓruQázzat Wessely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. kerület. Váci-utca 9 
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Az 1927« év legklasszikusabb motorkerékpár-
versenyei 

A BELGA G R A N D I ' R I X . 

Győztesek: Norton, A JS , Crabtree-Jap, D K W , 

Porter (New-Gerrard). 

A belga Grand Prix, mint rendcsen, most is a Spaa mel-
letti Malmedy—Stavelot—Franccorchamps 15.080 km. cir-
cuiten folyt le az angolok élénk részvételével. Nem kisebb 
nagyságok, mint Woods (Norton), Tommy Spann (AJS), 
Whalley (Douglas), Ashby (Rudge), Craig (Norton), Simp-
son (AJS), Crabtree (Crabtree-Jap) és Davison (Levis) ál-
lottak starthoz. A fentieken kívül a belga menők színe-java 
és a német DKW-menők állottak még starthoz. A nap leg-
gyorsabb embere az angol Norton-vezető Stanley Woods volt, 
aki egyébként, mint ismeretes, az angol TT-én is a nan leg-
gyorsabb körét futotta. Míg azonban ott nem bírta befejezni 
a versenyt, itt impozáns stílusban nyerte az 500-as kategó-
riát. Kivéve a kiskategóriát, amit a német Geiss (DKW) 
vitt haza, mindenben az angolok győztek. Részletek a követ-
kezők: 175 kcm. Távolság 18 kör: 271.440 km. 1. Geiss 
(DKW) 3:02.10. Átlagsebesség: 88.332 km. 2. Henckelmann 
(DKW) 3:06:50. — 250 kcm. Távolság 20 kör: 301.B00 km. 
1. S. Crabtree (Crabtree-Jap) 3:13:28. Sebesség: 92.356 
km. 2. Davidson fLevis) 3:24:44. — 350 kom. Távolság: 24 
kör: 361.200 km. 1. J. Simpson (AJS) 3:21:18. Sebesség: 
106.515 km. 2. Levinfosse (FN) 3:48:42. — 500 kcm. Távol-
ság: 28 kör: 442.240 km. 1. Stanley Woods (Norton) 3:57.06. 
Sebesség: 115.365 km. A nap legjobb átlagideje. 2. G. Nott 
(Rudge) 3:59:45. 3. Zündorff (DKW) 4:05:55. A hatalmas 
Scott-mintájú, vízhűtéses DKW teljesítménye igen jó. A 
verseny leggyorsabb körét Woods futotta 122.288 km-rel. 

A H O L L A N D TOURIST TROPHY . 

Győztesek: Norton, Harley-Davidson és Rex-Acme. 

A holland TT ebben az évben lett először nemzetközi. 
A szigetországhoz való közeli fekvésénél fogva, már első-
ízben kapott angol versenyzőket. A jelenlegi Európa leg-
gyorsabb menője Stanley Woods (Norton), Tottey (New-
Imperial) és W. Smit (Rex-Acme) képviselték Angliát. 
Ugyancsak felrándult a versenyre az egész belga motoros-
tábor, köztük a most FN szolgálatban lévő olasz Sbaiz is. 
A míting a 16.623 km. kerületű Drenthe-circuiten folyt 
le. Tottey már a tréningen bukott és a versenyben nem vett 
részt. A pályáról az angol lapok írják, hogy nagyon nehéz 
volt. Az abszolút győzelmet itt is a kiváló angol Woods sze-
rezte meg új király tengelyes Nortonjával. Részletek a kö-
vetkezők: Először a 750 és 350 kcm. kategóriákat indították. 
A 750-esben egy versenyző sem ért célhoz, míg a 350-ben 
nagy Harley és FN párharc volt. Távolság: 14 kör. 232.722 
km. 1. Van Kooten (Harley-Davidson) 2:23:54. Sebesség: 
94.206 km. 2. Flintermann (FN) 2:24:15. 3. Torell (FN). 
A 175, 250 és 500-as gépeket indították egyszerre, ami egé-
szen különös összeállítás volt. Hammersweld (Norton) egy 
repülő hollandus vezette az első kört, akit Woods követett. 
A hollandus azonban nem soká birta. Végeredményben. Tá-
volság 16 kör. 265.968 km. 1. Woods (Norton) 2:33:59. Se-
besség: 113.841 km. 2. M. Debay (Ready-Blackburne) 

D-RAD 
vezérképviseletét átvettük 

Gépek és alkatrészek raktáron 
A P A R T A U T Ó R.-T. 

VI., A N D R Á S S Y - Ú T 37. sz. 

2:38:53. 3. J. Moss (BSA) 2:46:49. A 250-esben senki se 
ért célba, míg a 175-ös kategóriában a Norman-motorral fel-
szerelt Rex-Acme-t vezető Smit győzött 2:33:52 alatt. (Tá-
volság: 10 kör. 166.230 km.), ami 67.449 km. sebességnek 
felel meg. 

A B R O O K L A N D 200 M I L E . 

Győztesek: Excelsior, Sunbeam és Harley-Davidson. 

A klasszikus Brookland 200 Mile, ahol kitűnő verseny-
zőnk Balázs László a mult évben a második helyet foglalta 
le egy kategóriában, az idén zúgó esőben folyt le. Dacára 
ennek, hatalmas mezőnyök indultak és kitűnő eredmények 
érettek el. A versenynek két szenzációja volt. Az egyik, 
hogy R. Gibson egy királytengelyes 500-as Sunbeam-mel, 
amelynek gyártását akkoriban (két év előtt) a gyár beszün-
tette, első lett és hogy Longman elővéve régi Harley-ját, lo-
kenterezte az 1000-res mezőnyt. A verseny részletes ered-
ménye a következő: 250 kcm. Távolság 321.800 km. az összes 
versenyeknél. 1. J. S. Worters (246 Ecxelsior-Jap) 114.528 
km. sebességgel. 2. W. Edmunds (246 OK-Jap) 107.030 km. 
sebességgel. Worters a mult évben 111, Balázs 101 kilomé-
teres átlaggal győzött, illetve lett második. A 350-es kate-
góriában a sokáig Nortonon versenyző Staniland győzött 
134.207 km. átlaggal, egy 344 ohv. Excelsior-Jap gépen. Az 
500-as kategóriában a Norton-vezető Denly vezetett 61 körön 
keresztül, de ott szelepeivel lévén baja, kiállott és csak nagy 
veszteséggel tudott befutni a hatodik helyre. Győzött Gibson 
(Sunbeam) 128.687 km. átlagsebességgel, Walter« (Snnbe-
am-Jap) ellen. Az 1000-res kategóriában a favoritok Hors-
man, Grogan, Wright, Ashby, Baldwin, Patchett sorra ki-
estek és végül Longman Harley-Davidsonján kenterben 
nyerte a versenyt. Átlaga 139.806 km. volt, ami a nap leg-
jobb teljesítménye. 

A S V Á J C I G R A N D P R I X . 

Győztesek: A J S és Norton. 

A Genf melletti circuiten folyt le a klasszikus Grand 
Prix de Suisse. A verseny minket közelebbről is érdekelt, 
mert indult benne Urbach László, a Nürburgringről magá-
val hozott királytengelyes AJS gépén. Urbach ezúttal ismét 
szenzációsan tartotta magát és a neki jobban konveniáló 
hajtűkanyaros pályán az első körökben igen jó helyen 
feküdt, mígnem hagyományos defektiei folytán kénvtelen 
volt többször megállani és ismételt késésekkel folytatni a 
versenyt, melyet ezúttal mint hatodik be is fejezett. Az első 
kört a Sunbeam-vezető Dodson vezeti, követve Franconi, 
Boetsch, Urbach, Nuvolari, Simpson, Durand stb. által. A má-
sodik körben Simpson és az olasz Bianchi-menő elűzi Urbachot, 
aki viszont Boetsch-öt és Franconit utasítja maga mögé, te-
hát tartja negyedik helyét. A harmadik körben már kény-
telen Urbach megállani, úgy, hogy végeredményben a francia 
Boetsch (Magnat-Debon) és Durand (Terrot) is előtte vé-
geznek. Végeredményben: 350 kcm. Távolság 353.400 km. 1. 
J. Simpson (AJS) 3:14:29.2. Átlagsebesség: 109.087 km. 2. 
Dodson (Sunbeam) 3:17:15. 3. Nuvolari (Bianchi) 3:22:56.8. 
4. Boetsch (Magnat-Debon) 3:32:46.2. 5. Durand (Terrot-
Jap) 3:37:23.6. 6. Urbach László (AJS) 3:39:06.2. Az 
500-as kategóriában Woods (Norton) fölényesen győz, olyan 
nevek ellen, mint Tommy Snann (AJS1, Dixon 'HRDL 
Rowley (AJS), Francisquet (Sunbeam) és Craig (Norton), 
Walcker (Sunbeam) és Alfter (Zenith). Távolság: 399.900 
km. 1. Stanley Woods (Norton) 3:31:11.2. Sebesség: 113.491 
km. 2. Dixon (HRD) 3:34:30.4. 3. Francisquet (Sunbeam) 
3:45:22.8. 

GOOD YEAR Cord. - "APART" VI. ker., Andrássy-út 37. szám. 
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Két érdekes ellentét! 
Egy lapkiadó mindig előszeretettel 

foglalkozik azzal, hogy megállapítsa, 
van-e haszna, illetve értéke a lapjában 
megjelent cikkeknek, hirdetéseknek, 
közleményeknek. Ha azután nyomára jön 
konkrét adatoknak, természetesen ez jól-
eső érzéssel tölti el lelkét. Két ilyen ér-
dekes esetet akarok ezúttal leírni. Mind-
kettő pregnáns bizonyítéka lapunk olva-
sottságának és egyúttal igen érdekes 
fényt vet egyes emberek őszinteségére, 
gondolkodásmódjára és üzleti szelle-
mükre. 

Nemrégiben kocsimat egy kisebb ka-
rambol érte. Elvittem a Nébel-javító-
mühelybe. Ott egy nap leforgása alatt 
oly szépen, jól és precízen kijavították, 
hogy a látottak hatása alatt megírtam 
egy kisebb cikk keretében, miképen dol-
goznak egy modern javítóműhelyben. A 
cikknek akkoriban nem is tulajdonítot-
tam nagyobb jelentőséget. Hazatérve 
háromhetes külföldi utamról, elmentem 
a Nébel-testvérek javítóműhelyébe. 
Örömmel fogadtak és mikor megérdek-
lődtem, tetszett-e a kis cikkecske, amit 
róluk írtam, őszinte örömmel adták tud-
tomra, hogy nagyon tetszett és hogy en-
nek hatása révén nagyon sok munkájuk 
van állandóan. Régi üzletfeleik sorba 
jöttek a lappal kezükben és csak annyit 
mondottak: „Ezt a méltatást maguk iga-
zán megérdemelték!" Üjak jöttek, azzal 
kezdve mondókájukat: — Kérem, javít-
sák ki a kocsimat, de éppen olyan jól, 
gyorsan, mint a szerkesztő úrét — stb. 
Jól esett nekünk, hogy viszonozhattuk a 
jó munkát és jól esett, hogy láttuk, hogy 
lapunknak nagyszámú az olvasóközön-
sége, amely bízik bennünk, mert tudja, 
hogy csak az igazat írjuk. Igaz. hogy 
ezért sokszor betörik a fejünket. De mi 
már csak ilyenek vagyunk. 

Az ellentét, amelyből azonban szintén 
hasznos következtetéseket vontunk le. 
Nemrégiben az angol Robbialac-festé-
kek bevezetése idején az Automobilia 
nevű alkatrészüzlet egy „Robbialac" 
hirdetést adott fel lapunkban, amelyben 
az is bennfoglaltatott, hogy aki kéri, 
megkapja arany-, vagy ezüstbetűkkel 
nevének kezdőbetűit, amit azután autó-
jára ragaszthat. Néhány hét múlva be-
néztünk érdeklődni az Automobiliába, 
hogy mi újság. A fiatal Kemény, most 
érettségizett, nagy motorrajongó pesti 
fiú örömmel fogad. — Nem is tudtuk, 
szerkesztő úr, hogy a maga lapját olyan 
sokan olvassák! — kezdi. — Honnan 
gondolja? — kérdem. — Onnan, hogy 
sokszorta több kezdőbetű iránti kérés 
érkezett a maguknál feladott hirdetés 
nyomán, mint más lapok után. — Ter-
mészetesen, örültem. Pár perc múlva a 
szigorú papa előtt állottam. — Drága a 
hirdetési díja. szerkesztő úr, szállítsa le, 
nincs semmi haszna a hirdetésnek. Alig 
kaptam néhány érdeklődő sort. Más la-
pok sokkal elterjedtebbek. — Elmoso-
lyodtam. Elmondottam, hogy a fia kissé 
indiszkrét volt és már mindenről infor-
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málva vagyok. Az öreg Kemény dühe leírhatatlan volt. 
Fiát, azt hiszem, ha nem vagyok ott, alaposan helyben-
hagyja. Nem esküszöm, hogy mikor elmentem, egypár 
jól irányzott nyakleves nem esett-e a Liszt Ferenc-téren. 
Tény azonban, hogy a kis Kemény az apa szerint nem 
jó üzletember. Szerintem jó. 

Micsoda ellentét? A két Nébel-testvér, aki őszintén 
megmondja, hogy lapunk olvasottsága révén haszna 
volt a cikkből és az öreg Kemény, aki egyszerűen le-
tagadja, hogy jöttek monogrammkérő levelezőlapok, 
sőt kijelenti az ellenkezőjét. 

A TTC motorosztályának propaganda 
túraútja 

A motorkerékpáros sport nagyarányú elterjedése az 
utóbbi években még mindég nem tudta eloszlatni a kö-
zönség körében az általános ellenszenvet a motorok iránt, 
bár Csonka-Magyarország leggyönyörűbb vidékeit semmi 
más járművel oly olcsón, gyorsan s könnyen el nem ér-
hetjük, mint a motorkerékpárral, mely nincs sem időhöz, 
sem helyhez, sem pedig menetrendhez kötve, s a leg-
rosszabb úton is akad egy keskeny sáv, hol a motor-
kerékpár karcsú teste a legjobb útat kikeresheti ma-
gának. 

Magyarország legszebb vidékeinek s városainak 
megismertetése, a túrázó kedv fellendítése s a motorke-
rékpár népszerűsítése lebeg a TTC motorosztálya vezető-
ségének szeme előtt, mikor ennek érdekében a Filius-
túraút mintájára propaganda túraútakat tervez, olykép-
pen, hogy az azon résztvevőknek egy kellemes kirándulá-
son kívül egy kedves emlékkel is kedveskedni óhajt. 

Mint első propaganda túraút a Nagyalföldön át 
Szeged városába. 

A túraút f. évi augusztus hó 14-én lesz megtartva. 
A túraúton résztvehetnek kategóriakülönbség nél-

kül az összes motorkerékpárok. Egyleti tagság nem köte-
lező. 

A túraútra az oldalkocsi, illetve pótülés utasai is be-
nevezhetők, kik beérkezés esetén szintén díjazva lesznek. 

A rendezőség érintkezésbe lépett Szeged egyik jó-
nevű éttermével, hol a beérkezőket kitűnő ebéd várja. 

Nevezési díj: ebédjeggyel együtt 8 pengő. 

A túraút szabályai: 

1. A propaganda túraút 1927. évi augusztus hó 14-én 
vasárnap rendeztetik meg. 

2. A túraút célvonala: Szeged városháza előtt. 
3. Az indulás ideje és útvonala tetszés szerinti. 
4. A túraútra benevezhető kategória kivétel nélkül, 

minden motorkerékpár, mely a rendőri forgalmi szabá-
lyoknak megfelel. 

5. Bárki nevezhet, kinek hatósági vezetői igazolvá-
nya van. 

6. Pótülés vagy mellékkocsi utasai is benevezhetők, 
kik beérkezés esetén szintén díjazva lesznek. 

7. Beérkezettnek számít azon nevező, ki a túraút 
napján déli fél 12 és 1 óra között Szegeden a célszalag 
alatt áthalad. 

8. A beérkezettek a TTC emlékplakettjét nyerik. 
9. Az idő előtt vagy időn túl beérkezők emlékplaket-

tet nem nyernek. 
10. Az emlékplakettek kiosztása a helyszínen, ebéd 

alatt történik. 
11. Nevezési díj: Ebédjeggyel együtt 8 pengő. 
12. Nevezések a Club helyiségében történnek. (VI., 

Szegfű-utca 5. sz.) 
13. Nevezési zárlat: 1927 augusztus hó 12-én este 10 

órakor. 
14. Minden néven nevezendő kárért a nevező felel. 
15. Nevezési díjak vissza nem téríttetnek. 

Budapest, 1927 július hó 8-án. 
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Kit terhel a felelősség? 
Az újonnan épített utak 2—3 hét lefor-
gása alatt újra hallatlanul rossz állapotba 
jönnek — Kár az utakat javítani , ha az 
óriási beléjük fektetett költség dacára, 
napok alatt újra elromlanak — Mi itt a baj? 

Felháborító jelenségnek vagyunk legújab-
ban tanúi. A Budapest környékén javított utak, 
melyek a javítás előtt szenzációsan rossz állapot-
ban voltak, a rendbehozás után rövid idővel újra 
használhatatlanokká válnak. A következőkben 
csak egynéhány példát említünk, amelyek alkal-
masak arra, hogy belevilágítsanak a főváros 
útépítőszerveinek dzsungeljébe. 

A budapest—szentendrei út kb. két év óta 
olyan állapotban volt, hogy arra egyszerűen nem 
lehet szavakat találni. Minden forgalom, még a 
szekérforgalom is illuzórikus volt ezeken a ré-
szeken, különösen azonban az Óbudai vám— 
Rómaifürdő szakaszon. Itt az út a szó szoros ér-
telemben véve gödrökből állott. Az említett ré-
szeken legfeljebb 3—4 kilométeres sebességgel 
lehetett közlekedni, de még így is állandóan a 
különböző törések veszélyével. Ilyen út vezetett 
szégyenszemre hosszú időn keresztül az egyik 
legkitűnőbb vizű fürdőhöz, mely Budapest kör-
nyékén van, a Rómaifürdőhöz, melynek gyógy-
forrása egyike a legértékesebbnek az országban. 
A hallatlan rossz állapotban lévő út egyenesen 
elvette a kedvét mindazoknak, akik a Római-
fürdő vagy Árpádfürdő felé igyekeztek, attól, 
hogy útjukat a vámon túl is folytassák. A vétkes 
könnyelműséggel hónapokon keresztül rendbe 
nem hozott út azonban még más következmé-
nyekkel is járt. A Duna jobbpartjának festői 
vidékén elterülő kis nyaralóhelyek, mint Leány-
falu, Visegrád stb. semmit sem fejlődtek, semmit 
sem haladtak már hosszú idők óta. Saját fele-
lősségünkre merjük állítani, hogy ennek igen 
tekintélyes részben a végtelen időkig botrányos 
állapotban lévő Szentendrei-út volt az oka. 
Leányfalu pl. a mindeddig járhatatlan állapot-
ban lévő úton kívül csupán hajón volt megköze-
líthető. Leányfalu Pesttől kb. 240 kilométerre 
van. Ez nem sajtóhiba. Kettőszáznegyven. A 
Budapestről 8-kor induló expresszgőzös ugyanis 
12 előtt soha nem látja meg a leányfalui kikötőt. 
Menetideje tehát 4 óra. Ha meggondoljuk, hogy 
a Délivasút 2 óra alatt éri el a Balatont, úgy 
mindjárt megértjük, hogy miért van Budapesttől 240 
km-re. Más közlekedési lehetőség nincs, illetve mind-
eddig nem volt. Vasút ide nem vezet, tessék tehát a meleg 
nyári napokon a túlzsúfolt és csigalassúságú hajón köz-
lekedni. Az úttest olyan állapotban volt eddig, hogy pl. 
egy autóbuszjárat bevezetése lehetetlen lett volna. És 
hívják pedig mindezt olcsó nyaralási lehetőségek meg-
teremtésének. Tessék elképzelni egy hivatalnokember 
week-endjét, amikor az egészheti hajszától holtrafárad-
tan egynéhány órát a szabadban óhajt tölteni. Már a 
hajóhídon visszafordul! Akinek pedig olyan szerencsét-
len sors jutott osztályrészül, hogy magának egy kis mo-
torkerékpárt vásárolt, hogy azzal járjon ki pl. Leány-
falun vagy Visegrádon nyaraló családjához, az azután 
alaposan elszámította magát. Mert meglepetés mindenki 
számára a magyar országút, különösen annak, aki elő-
ször megy végig rajta maga hajtotta járművön! 

Előrebocsátottuk mindezt, mert sürgős kérésünk van 
az illetékesekhez. Az óbudai vámtól ugyanis megjavítot-
ták az utat és a Rómaifürdőtől kezdve egészen Eszter-
gomig kitűnő állapotban van. Az újonnan javított út 
azonban, melynek Óbudai vám—Rómaifürdő szakasza 
három hete készült el, újra romlásnak indul. Megint elő-
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áll az az állapot, hogy a vám előttől kezdve jó darabig 
nem fog lehetni közlekedni rúgótörés és nyakkitörés 
veszedelme nélkül! Érthetetlen előttünk, noha nem va-
gyunk útépítési szakemberek, hogy egy újonnan javított 
út miképen romolhat el három hét alatt? Önkéntelenül 
felvetődik a kérdés: Hol itt a baj? Mert baj van. Vagy 
az anyag rossz, vagy a munka rossz, vagy a tervezés 
rossz, de valami mindenesetre rossz! A Szentendrei-út 
Óbuda felé eső része ugyanis már bőven elég régen léte-
zik ahhoz, hogy az útépítőmérnökök tudják, hogy milyen 
anyaggal dolgozzanak. Lehet, hogy az út mély, sokat 
esik az eső stb., stb., „nagy a forgalom", de mindezekre 
számítani kell! Vagy kiírni a táblára: Erre nincs út, 
mert drága az építőanyag, mert baj van, vagy mert nem 
tudunk utat építeni, vagy akármi. így ez nem mehet! 

A második eset. Nemkevésbé szomorú. A Budapest— 
Wien főútvonal mindeddig siralmas állapotban volt. Áll 
ez különösen a Budapest előtti részre, ahol alig lehetett 
közlekedni. A valóban világvárosi bukkanok és ugratok, 
remek szamárhátak stb. még a legflegmatikusabb angol 
világutazót is megtanították káromkodni. De le a kalap-
pal, pompásan megjavították az utat. Bitumen egészen 
a vám utánig kb. 2—3 kilométerig, utána igen jó ország-
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út. Hát az országút az jó. A bitumen pedig drága. De 
rossz. Vagy pedig rosszul van csinálva. Mert e hó eleje 
óta ismételten csodálatos mélyedések tapasztalhatók, me-
lyek a legféltetteb ú. n. „Schlaglöcher"-ekkel is felveszik 
a versenyt. Nem vagyunk kultúrmérnökök, de azon rémes 
sejtelem gyötör, hogy nemsokára megint szörnyű állapot-
ban lesz a wieni főországút Budapest előtti szakasza. 
Akkor pedig minek javították. Ide is gyerünk a táblával. 

A harmadik eset a Balatoni „Automobil Műút " Ke-
nese—Vörösberény közötti szakasza, melyről lapunk más 
helyén is megemlékezünk. Az említett út valódi paródiája 
egy „Automobil Műút"-nak. Roppant keskeny és roppant, 
de roppant hullámos. Pedig csak tavaly csinálták. És már 
ide is kellene a tábla: „Nem tudunk utat építeni". 

Kérjük a szakértőket, az illetékes városi, állami stb. 
útépítési tekintélyeket. Hassanak oda, hogy rend legyen. 
Ha az a kevés út, melyet megjavítottak, újra tönkre-
megy, akkor soha, de soha nem lesz útállományunk és 
füstbe megy Hermann kegyelmes úr kereskedelmi mi-
niszter azon terve is, melyet oly sokszor és oly őszintén 
hangoztatott, miszerint az országnak elsősorban kitűnő 
utakra van szüksége. Nézzenek idejében utána, hogy mik 
történnek a javítások körül és teremtsenek rendet! Mert 
hogy hol van a hiba, azt mi nem vagyunk hivatottak el-
dönteni. A munkát végeztető, ez esetben az állam és várös 
kötelesek ellenőrizni, az elvégzett munka jóságát is. Ez 
nemcsak kötelesség, hanem emberi érdeklődés formájá-
ban is meg kellene, hogy nyilvánuljon. Vegyék kezükbe a 
város urai, az útépítőmérnökök egyszer a volánt, menje-
nek végig, kérjük, csak a kijavított útrészleteken, nem 
kívánunk rosszat nekik és nem beszélünk pl. a nagy-
kovácsi útról, vagy a budapest—gödöllői főútvonalról. 
Mert ha a jó öreg állami gépkocsivezető vezet, aki min-
dent elkövet, hogy a kocsi ne ugráljon, ne törjön, ne ráz-
zon, addig soha nem fognak rájönni a mérnökök és szak-
értők, hogy milyen állapotban vannak utaink. Csak aki 
saját maga vezet, látja, hogy milyen sürgős javításokra 
van szükség, csak aki saját maga fizeti meg nehezen ke-
resett pénzén nyomorult kis autójának vagy motorbicik-
lijének folytonos javítási költségeit, csak az látja, hogy 
micsoda állapotban vannak utaink. Csak aki maga vezet, 
tudja, hogy pl. egy szólómotorosnak egy percig nincsen 
biztonságban testi épsége, mert a bukkanok és lehetet-
lenül épített útfordulók a legelképzelhetetlenebb veszélye-
ket rejtik magukban, csak aki maga vezet — nem a kocsi 
belsejében ülve beszélget a legközelebbi kellemesen eltöl-
tendő este részleteiről —, tudja és látja azt, hogy hova 
jutottak már megint a csak minap javított utak. 

Kérjük az útépítő mérnököket, üljenek a kormányhoz 
és menjenek ki az országútra, nézzenek utána maguk, 
hogy micsoda állapotok uralkodnak odakünn, akkor az-
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után nyugodtan és jól fontolhatják meg, hogy hova mi-
lyen anyag stb. kell. Nem szabad azonban ezeket a pró-
bálgatásokat az ország főütőerejét képező útvonalakon 
véghezvinni, hanem külön erre a célra készült és a for-
galomba bekapcsolt kísérleti útrészleteken. És ha kétség 
van, inkább jobban megcsinálni, mint silányabb anyag-
gal, mert ha nem, úgy duplán kell megfizetni! 

A gépjárművezetők 
orvosi vizsgálata 

Irta: Dr. Bíró Béta ker. r.-orvos 
Befejező közlemény. 

A katonaságnál is ezen nyavalyatörősökkel 

szemben követendő eljárás, amennyiben a rohamot nem 

észlelte orvos, igazán nehézkes volt: az előírások szerint 

45 napos megfigyelés alatt tartották s ha ezalatt nem 

produkált rohamot, akkor epilepsziamentesnek vették. A 

gépjárművezetői vizsgálat alkalmával természetesen a 

környezetnek a nyavalyatöréses roham megtörténtét ta-

núsító bemondása nem áll rendelkezésre. A kidolgozott 

klinikai methódusok pedig túlságosan körülményesek 

(érbefecskendezés), semmint a vizsgálat során alkalmaz-

hatók volnának. 

13. Az elmebajok szerepét már a bevezetésben emlí-

tettem s nem is kell az egyes részletekre kitérnem, mert 

a közveszélyességnek annyi fajtá ja képzelhető el, hogy 

fel sem lehet sorolni. (Képzeljünk el egy soffőrt, aki hal-

lucináció behatása alatt vezetné kocsiját, vagy az utasra 

vonatkoztatott téveszméje a kormánykerék mellett törne 

ki, az emlékezésbeli kiesésekről már volt szó stb.) 

14. Nem való végül gépkocsivezetőnek a szellemileg 

fejletlen, a gyengeelméjű, az idióta. 

A periodikus vizsgalat szükségességét pedig indo-

kolja az a körülmény, hogy a felsorolt bajok az első alkal-

massági vizsgálat utáni időben is kifejlődhetnek. 

Rendőrvosi tevékenységem során örömmel állapítot-

tam meg — és pedig nem csupán a gépjárművezetői vizs-

gálatokkal kapcsolatban, — hogy a rendőrorvosi műkö-

dés terén számos olyan berendezésünk van, melynek nyo-

mát a Nyugaton nem találjuk s melyek bevezetése csak 

kívánság formájában él a világosan látók előtt (rendőr-

kórház, rendőri hullaszemle, kifogástalan erkölcsrendé-

szeti vizsgálat stb.) 

Fentieket már papírra vetettem, amidőn a „Nemzeti 

Sport" f. hó 4-iki számában megjelent „Aki kancsalít, az 

nem kaphat vezetői igazolványt" c. közleménye. A cikk. 

melynek szerzője beismeri, hogy ő maga vizsgálaton nem 

esett át s csak hallomásból közöl, kedélyes, kabaréhangon 

van tartva. S ha „a lép, a máj, a belső elválasztású miri-

gyek vizsgálata" nem is történik meg és senkinek „a tor-

kába gyanús színű lapocokat nem applikálnak", — ilyen 

irányú vizsgálatok nem is folynak — mégis megelégedés-

sel kell konstatálnom, hogy a cikkíró informátora is kény-

telen volt elismerni, hogy szigorú és körültekintő vizsgá-

lat alá vetették. Hogy a vizsgálati eredmények mérlege-

lése orvosi feladat, afelett vitatkozni, azt hiszem felesle-

ges. Az illető pedig, akiről a cikkben szó van, bizonyára 

nem azért találtatott alkalmatlannak, mert kancsal, hanem 

mert kancsal szeme látóélessége nem ütötte meg azt a 

mértéket, amelyet elvárunk, a kancsalság és a kancsal 

szem gyenge látása ugyanis együttjáró tünetek. 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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A. Denly (490 kcm Norton) 100 mér-
földet futott egy óra alatt Month-

léryben 
Amikor a mult évben C. F. Temple, a repülő ánglius 

hatalmas, 1000 kcm. OEC-Temple-gépével Monthléryben 
egy óra alatt 100 mérföldnél többet tudott megtenni, bá-
mulatba ejtette a világot. Már akkor díjakat tűztek ki az 
angolok egy 500 kcm. gép számára, mely hasonló körül-
mények között meg tudja futni az óránkénti 160.900 
kilométert. Azóta többen próbálkoztak, míg most Denly-
nek, a kiváló Norton-vezetőnek sikerült. Denly nem keve-
sebb mint 10.3 kilométerrel javította meg legnagyobb 
ellenfelének Horsmannek (Triumph) mult évben felállí-
tott egyórás rekordját. Denly már 1923-ban birtokosa 
volt ennek a rekordnak 132.989 km-el. Azóta a rekord 
13-szor cserélt gazdát és a francia Richárd (Peugeot), 
majd Horsman, Dixon és Handley is voltak birtokosai. 
Érdekes megjegyezni, hogy Denly rekordját még a ré-
gibb típusú rudakkal vezérelt Nortonnal érte el. Denly 
tiszta eredménye 161.866 km., ami a Nortonok újabb 
diadalát jelenti. 

Az UTE stadionban 
folyó évi július hó 10-én délután fél 4 órai kezdettel 
futották le az ezidei első pályaversenyt. A nézők elég 
szép számban jelentek meg, mivel az idő is rendkívül 
kedvező volt. A verseny rendezéséről, sajnos, nem igen 
írhatunk jót. Nem tudtuk megérteni, milyen célt szol-
gálnak a furcsa összeállítású előfutamok, amikor a 
döntőben, az előfutamokra való minden tekintet nél-
kül, az összes versenyzők elindultak. Érdekes meg-
említeni még, hogy a versenyen a szokásos kategóriák-
tól eltérően a versenyzők egy 500 ccm.-es alulvezérelt 
kategóriában is indulhattak. 

A verseny részletes eredményei a következők: 

250 ccm.-ig: 
1. Bauer János (Villiers 175 ccm.), 
2. Adorján Zsigmond (Cotton), 
3. Farkas (Ariel>. 

350 ccm.-ig: 
1. Zamecsnik Tivadar (Royal-Enfield Jap), 
2. Sabrnák Ottó (Zenith-Jap). 

500 ccm.-ig, alulvezéreltek: 
1. Weidl Emil (Ariel), 
2. Pick Imre (Scott), 
3. Schwartz Géza (Norton). 

500 ccm.-ig, felülvezéreltek: 
1. Székely Ferenc (Ariel), 
2. Kuseff Miklós (Rudge-Whitworth). 
Szomorúan tapasztaltuk még azt is, hogy a ver-

seny folyamán az eredményhirdetés olykor zavaros, 
máskor pedig egyáltalán nem volt. 

Az idei Angol Tourist Trophy 
Győztesek: Rex-Acme, H R D és Norton. 

Mult számunkban már megemlékeztünk a világ leg-
nagyobb motorkerékpárversenyéről, az angol TT-ről, 
azonban a részletes eredményeket csak most van mó-
dunkban közölni. 

250 kcm. Lightweight Tourist Trophy. Távolság: 
7 kör. 425.142 km. 1. W. L. Handley (Rex-Acme-Black-
burne) 4:10:22. Átlagsebesség: 101.880 km. 2. Arcan-
geli Luigi (Guzzi) 4:18:52. 3. C. T. Ashby (O. K.—Sup-
réme) 4:19:24. 4. S. A. Crabtree (Crabtree-Jap) 4:32:32. 
5. Varzi Achille (Guzzi) 4:35:08. 6. F. L. Hall (New-
Imperial-Jap) 4:35:56. 7. C. S. Barrow (Royal-Enfield-
Jap) 4:36:21. 8. S. Gleave (Dot-Jap) 4:37:01. 9. G. S. 
Davison (Rex-Acme) 4:39:26. 10. L. Higson (Montgo-
mery-Jap) 4:41:00. 

Leggyorsabb kör: Alec Bennett (O. K.-Supréme) 
35:09. Sebesség: 103.651 km. 

Következő számunkban nagyobb cikkben fogunk 
foglalkozni, hogy a most lezajlott nagy versenyeken a 
győztesek milyen felszereléseket használtak, valamint, 
hogy mely gyárak érték el a legszebb eredményeket. 

Az 1927. évi angol Junior Tourist Trophy részletes 
eredményei a következők: Táv: 425.142 km. (7 kör.) 1. 
F. W. Dixon (344 HRD-Jap) 3:55:54. Átlagsebesség: 
108.108 km. 2. H. J. Willis (348 Velocette) 4:06:39. 3. 
J. H. Simpson (348 AJS) 4:08:22. 4. G. L. Reynard 
(Royal-Enfield) 4:08:24. 5. C. W. Johnston (348 Cotton) 
4:10:21. 6. E. Twemlow (344 Excelsior) 4:12:19. 7. C. 
S. Barrow (Royal-Enfield) 4:15:28. 8. R. L. Cohen (348 
AJS) 4:18:34. 9. W. S. Pearce (344 Dot-Jap) 4:21:39. 
10. G. E. Himing (344 Zenith-Jap) 4:22:27. 

Leggyorsabb kör: Handley (Rex-Acme) 32:40. Tá-
volság: 60.721 km. Átlagsebesség: 111.528 km. 

Gyári Team Díj nyertese Royal-Enfield. (C. L. Rey-
nard—J. G. Burney—C. S. Barrow). 

A Senior TT részletes eredményei: Táv: 425.142 
km. (7 kör). 1. Alec Bennett (490 ohc. Norton) 3:51:42. 
Átlagsebesség: 110.134 km. 2. J. Guthrie (498 New-
Hudson) 4:00:04. 3. T. Simister (Triumph) 4:01:03. 4. 
J. W. Shaw (490 ohc. Norton) 4:04:28. 5. G. W. Walker 
(493 Sunbeam) 4:04:52. 6. F. W. Dixon (490 HRD-
Jap) 4:06:26. 7. 0. Langton (498 New-Hudson) 4:07:29. 
8. C. J. P. Dodson (493 Sunbeam) 4:08:23. 9. G. E. 
Rowley (498 AJS) 4:08:40. 10. W. S. Braidwood (P. 
& M. 4:11:50. 

Leggyorsabb kör: Stanley Woods (490 ohc. Nor-
ton) 31:54. Átlagsebesség: 114.222 km. 

Gyári Team Díj nyertese: Sunbeam (Walker—Dod-
son—Birch). 

A RUDGE-motorkerékpárok 
fényes sikere az Európa Grand Prix versenyen 
Ashby Rudge-gépen a legerősebb konkurrenciában kitűnő átlaggal a har-
madik helyen végez az 500 kilométeres rendkívüli nehéz versenyben 

Rudge Standard 1927-es típus: 4 szelep, 4 sebesség, 500 kcm. 1720 P 

RUDGE és JAMES motorkerékpárok vezérképviselete: 
Bruck Nándor és Fiai, Budapest, VIII. kerület, József-korút 10 
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BesÄerÄesi forrásolt 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forrasztó és Műszaki Itt. 
V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909 99. 

Autójavító 
Kex-garage. Woliein Ferenc, V ker., 
Korál-u. 4. - Telefon: L, 965—88. 

Motorkerékpárjavító 
Zamecsnlk Gyula, IV., Ferenc József 

rakpart 16. (Bejárat a Sörház-u. felől.) 
„Suno" Bekker és Stowasser. VIII., 

József-kőrút 65. (Csepreghy-u. 1). 
Lőrlncz Béla IX., Mester-u. 40. 

Csapágyfém 
Nagel Sándor „Carmobll" V., Csáky-

utca 15. Telefon: T. 133—66. 

Autógumijavító 
Taurll Pneumatik R.-T. VI, Mozsár-

utca 9. 

Használt autók 
Csermely Károly, VI., Síp utca 3. 

Alkatrészek 
Blackburne motoralkatrészek. 

Kürtös, VI., Dessewffy-utca 28. I. 12. 

Villamoshegesztés 
Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 

V., Dráva u. 5. Telefon: Lipót 909-88 

Phosphorbronzrudak 
Nagel Sándor V., Csáky-utca 15 

Ebben a rovatban egy alcím alatt 
havonta 5 pengőért kétszer közöllük 
vállalatának elmét.Telefonszámunk: 
Teréz 132—64. 

Motorkerékpár-képviseletek 

Z e n í / | > - Chater- -*> c /1 
Jap Lea 

Vezérképviselet: 
VII., AKÁCFA-UTCA 7 

Vezérképviselet: 
S z á n t ó L á s z l ó , Budapest 
VI. kerület, Andrássy-út 34. sz. 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Dohány-u. 22 

é 

Terrot-
Jap 

¡1 , 

HRD COT1DN 
Rex Garage 

Budapest, V., Korái-utca 4 

Lantay Ede 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

V e l o c e t t e PEUGEOT Mc. Evoy 
* 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

LANDY FERENC 
Budapest, 

VI., Vörösmarty-u. 5t/a. 

Gr. Salm Hermann 
és 

Rózsahegyi I. 
I., Zsolt-utca 9. 
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Auíomobil-veszérlcépviseletek 

MATHIS 

Zírner Ákos 
Budapest, V., József-tér 1 

Telefon: Teréz 128—65 

Landy Estván 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Teleion L. 973-43 

BALLOT 

Wí lhe im Sándor 
Budapest, V., Józsei-tér 11 

Telefon: Teréz 76—09 

H o t c h k i s s DONNET-ZEDEL 
\f 

¿Jeu j c j eo t 
Landy István 

Budapest, V., Országház-tér 9 
Telefon : Lipót 973-43 

AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

Telefon: T. 125-68 

AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

Telefon: T. 125-68 

\f 

¿Jeu j c j eo t 
Landy István 

Budapest, V., Országház-tér 9 
Telefon : Lipót 973-43 

UNLOPCORD 
TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI 
Gyári képviselet 

AUTÓ-
FELSZERELÉSEK 

IRÁNYJELZÖK 

Pneumatik és Autó-

felszerelési Szaküzlet 

BUDAPEST, VI., 

Vörösmarty-u. 33 (Andrássy-út sarok) Tel.-.L. 983-63 N 3 § Y Vá ldSZtékbcUI 
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1092 géppel szaporodott 
Magyarország motorkerékpárállománya 

az 1927. év első 6 hónapjában 
Magyarország követve Anglia és Ausztria példáját, 

határozott motorkerékpár-állammá növi ki magát. Erre 
vall a nemrég megjelent statisztika, mely kimutatja, 
hogy rövid 6 hónap alatt 1092 géppel szaporodott a ma-
gyar motorkerékpárállomány. A gépek elterjedése, nép-
szerűsége egyenes arányban áll azok jóságával. Igaz, 
hogy sokszor a gépek jó bevezetése, a kellő reklám is 
sokat tesznek, mégis elmondhatjuk, hogy a statisztika 
élén állók büszkék lehetnek márkájukra. Legelső helyen 
a kis Puchok állnak. A kitűnő osztrák konstrukció nem-
csak jóságának, hanem olcsó árának is köszönheti nagy 
elterjedését. Második helyen állnak a Méray-gépek. 
Jóleső érzés. Magyar gyártmány a második helyen oly 
hatalmas számmal, ily óriási nemzetközi konkurrenciá-
ban. Harmadik helyen az angol AJS áll igen szép szám-
mal, míg a negyedik helyet a hatalmas elterjedtségnek 
Örvendő amerikai Harley-Davidsonok foglalják el. Ötö-
dik helyen a kitűnő angol BSA-gyártmányok állanak 
szintén hatalmas számmal. Feltűnő jó helyen áll az FN 
és a New-Hudson, míg az alig pár hónap előtt beveze-
tett angol James 32-es száma kiváló bizonyítéka a gé-
pek jóságának. Nagy kvantum eladott gépet mutat a D-
Rad, a Sarolea és az Indián is, míg a Matchlessnél, 
bár eladott gépeinek száma csaknem eléri a 30-at, a 
mult évet véve alapul, határozott visszaesés vehető 
észre. Dacára drága voltuknak, aránylag igen sok az el-
adott két angol elitmárka, a HRD és a Sunbeam. Előb-
biből 21, utóbbiból 18 került a piacra, ami élénk bizo-
nyítéka, hogy igen sok ember nem sajnálja a pénzt, ha 
jó gépről van szó. Dicséretes az Ariel-képviselet műkö-
dése is, mely rövid fél év alatt 19 géppel szaporította 
amúgy is szép állományát. Az új Douglas-típusokból is 

500 kcm. 1 hengeres 
MOTORKERÉKPÁR 

3 sebesség. — Lánchajtás. 
Oldalkocsihasználatra is alkalmas. 

V e z é r k é p v i s e l e t : 
Reé László, Budapest, IV., Hajó-utca 8-10 
L e n e k S á m u e l utóda V a r g a F e r e n c , Sopron. 

szép kvantum talált gazdát az év első felében. Ugyan-
ezt mondhatjuk a Raleigh- és Sun-gépekről is. A kiváló 
német márka, a BMW alig két hónap alatt 7 gépet ho-
zott forgalomba, ami szintén szép fejlődés. Hatalmas 
számmal talál juk a táblázatban a Royal-Enfieldeket, 
melyek immár harmadik éve vannak képviselve Buda-
pesten. 

A statisztika egyébként a következő: 

Gyártmány drb Gyártmány drb 

Puch 172 Rex Acme . . . . 6 
Méray 164 6 
AJS 68 5 

Harley Davidson . . 67 5 
BSA 47 4 

40 NSU 4 
FN 39 Calthorpe . . . . 4 

New-Hudson . . . 39 3 

32 Motosacoche . . . 3 

Sarolea 31 ÖWA 3 

Indian 28 Ace, Avance, Austro-

Matchless . . . . 28 Motorette, Benjamin, 

Triumph 23 Chater-Lea, Cotton, 

Royal Enfield . . . 22 Cleveland, Dormán, 

HRD 21 Excelsior, Le Grim-

Gillet 21 peur, Motobécane, 

Douglas . . . . . . 20 New Imperial, Zün-

19 dapp Wanderer 2—2 

Sunbeam 18 Alba, Agil, Armor, 

17 Automoto, Dot, Du-

DKW 15 faux, DSH, Diag, 

Raleigh 13 Frera, Francis-Bar-

Rudge 11 nett, E. P., Gnome-Rudge 
10 Rhone, Hansa, Hen-

Zenith 9 derson, Heintz, Her-

BMW 

Norton 

7 kules, Guzzi, MAG BMW 

Norton 6 Mabeco, Ruppe, Su-

Velocette 6 zer, ném. Triumph, 

OEC 6 Victoria . . . 1—1 

Roth 6 összesen: 1092 

Ezerkilencvenkét darab motorkerékpárral szalad 

több tehát a magyar útakon a jelen pillanatban, mint 
újév napján. Szép szaporulat, de reméljük, hogy az 
1928. év statisztikájában már megduplázva találjuk ezt 

a számot, mely egyenes arányban áll az ország kultúrá-
jával. 

{ Teljes ruházat 
* a legnagyobb 
i választékban 

Auíó&aube P 4.20 
Vorköpeny „ 18.40 

VlöKl és Haas-nál 
csak VI., Andrássy-út 13. 

U.j Sportlap. A közeljövőben ú j , i l lusztrál t sport-
lap jelenik meg a magyar piacon. Címe az „Úrvezető". 
A lap, mely nem tisztán az automobilizmussal és motor-
kerékpársporttal fog foglalkozni, hanem felöleli a mo-
dern és előkelőbb embersportokat, mint a tenniszt, ho-
keyt, golfot, stb., egyelőre havonta egyszer jelenik meg, 
igen díszes kiadásban. Külsejét és illusztrációit tekintve 
legjobban a bécsi „Európa Motor"-hoz fog hasonlítani. 
A lapot a magyar sportirodalom két kiváló reprezentánsa 
Farkasházy Tibor és Bartók László szerkesztik, ami már 
maga is garancia arra, hogy a tartalom és előállítás szem-
pontjából a legkitűnőbbek közé sorozódjon. Minden jót 
kívánunk új laptársunknak, mely zászlajára, mint érte-
sülünk ugyanazokat a jelszókat írta, mint az „Automobil 
—Motorsport". Nyilt igazságszeretet, pártatlanság, ob-
jektivitás és a magyar automobilizmus előbbrevitele. 
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LAURIN & KLEMENT * SKODA-HISPANO-SUIZA 
7/20 é8 7/2.) |. e. négyhengeres, szelepes motorral. 26/100 1. e. szelepes, halhengeres. 

14/50 1. e. szelepnélküli C 7 C I l i i CT I V l í A P C l b f L A U R I N & K L E M E N T 
hathengeres O £ C I V I C L I Í X V U O l t V RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképvise let : B U D A P E S T , VI . , A N D R Á S S Y - Ú T ÍO. -o- Tele ion : Teréz 8 - 1 4 . 

Asz auióKiállíiás 
A francia Berliet-automobilok magyarországi vezérkép-
viselete (Freund Vilmos, Budapest, V., Dráva-utca) 

standján láttuk kiállítva ezen népszerű francia gyá." 
4 és 6 hengeres túrtatípusait. A Berliet-automobilokat 
olcsó beszerzési ár ós kis üzemköltség jellemzi, ami Kü-
lönösen alkalmassá teszi azokat az üzletember számára, 
aki automobilját nem mint luxustárgyat, hanem mint 
kenyérkereseti eszközt használja. Érdeklődés kísérte 
továbbá a standon kiállított Motortry gyártmányú. 
2 má/jsa teher szállítására berendezett háromkerekű 
kis motoros járművet is, mely különösen alkalimas cso-
magoknak kisebb távolságokra való szállítására. 

A Gráf & Stift stand (Hirsch Hugó, Budapest, V., kerü-
let, Jókai-tér.) 

érdekessége a kis 7/30 lóerős négyhengeres típus mellett 
egy csukott karosszériával ellátott 6 hengeres remek 
túrakocsi volt, melynek pompás kivitele és előkelő vona-
lozású karosszériája egy valódi luxuskocsi benyomását 
keltette. A Gráf & Stift-kocsik árai nem alacsonyak, de 
;; nyújtott érték, a kocsik kidolgozása és a felhasznált 
anyag egyaránt elsőrendű. 

A Hahn Artúr cég (Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 12.) 

mint a Ford-automobilok egyik legrégibb magyar-
országi képviselete, az idei automobilkiállításon ismét 
egy igein ügyesen összeállított standidal szerepelt. A ma-
gyar ós amerikai karosszériával ellátott Ford-alvázak, 
különböző nagyságú és kivitelű Ford-teherautók, mellett 
ott, találtuk a magyar mezőgazdák körében mind na-
gyobb népszerűségre szert tevő, olcsó és nagy teljesítr 
ményű Fordson-traktort is. Különös érdeklődést váltott 
ki a kiállítást látogatók között egy felmetszett és mű-
ködésben levő Ford-motor, mely pontosan láttatta az 
egyes alkatrészek mozgását. 

A Tóth Mátyás cég (Budapest, Eskü-tér) 

kiállította a Hispano-Sniza-művek négy- és hathengeres 
típusait^ melyek világszerte ismeretesek, mint az előkelő 
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E X C E L S I O R 
HECKER JAP-MOTOSACOCHE 
175, 250, 300, 350, 500, 750 kcm. 

MOTORKERÉKPÁROK 

Vezérképviselet 
Vlgh Jenő, Budapest V, Honvéd-u. 2 

NÉMETI 
T 
R 
I 
U 
M 
P 
H 

körök elegáns kocsijai. A Hispano-Suiza-kocsik szerke-
zetben a legmodernebbet nyújtják, amit az automobil-
építés mai nap csak nyújthat és pazar kivitelű kanosz-
szériájuk a legkényesebb ízlést is kielégíti. 

A Ligo Autókereskedelmi R.-T. (Budapest, IV., Alkot-
mány-utca) 

kiállította a Németországban rendkívül nagy népszerű-
ségnek örvendő egyhengeres, 500 kern.-es kis Hanomag-
automobilokat. A Hanomag-gépek ára igen alacsony és 
dacára kis motorjuknak, teljesítményük igen tekinté-
lyes. A kis Hanomag egyáltalában nem kimondott 
városi kocsi, hanem hegyes vidékeken keresztül vezető 
túrákon is nagyszerűen megállja helyét. A standon a 
csukott ós nyitott karosszériával ellátott túrakocsikon 
kívül látható volt egy 5 mázsa teherbírású Hanomag-
kisteherautó is. mely talán a világ egyik legkisebb teher-
automobiljának számít. 

Reé László (Budapest, IV., Hajó-utca 8—10.) 
kiállította az általa képviselt német NÖU (Neckarsul-
mer Fabrzeugwerke A. G.) motorkerékpárokat. Az NSU 
gyár, mely talán a világ legrégibb motorkerékpárgyárai 
között is a legrégibb, nem kevesebb, mint 53 éve foglal-
kozik kerékpárok gyártásával, míg az első motorkerék-
pár ezelőtt 28 évvel hagyta el a gyárat. Még ezelőtt 10 
évvel is az országutakon található motorkerékpárok 
jelentékeny százaléka N§U volt. Az NSU-gyár a háború 
alatt a német hadseregnek szállított gépeket és most 
igen érdekes új típusaival ismét felkeltette a szakkörök 
figyelmét. Tekintve, hogy az NSU-gépekkel a Wiener 
Motorrad Messe-ről írt cikkünkben már bővebben fog-
lalkoztunk, itt az azokat jellemző technikai adatokat 
nem soroljuk fel. Az NSU gépekről minden régi motoros 
tudja, hogy elpusztíthatatlanok, anyaguk kitűnő és pre-
cíz kidolgozásuk valódi német lelkiismeretességről tesz 
ianúságot. Az ú j típusok kiállítás szempontjából bátran 
a legelső angol motorkerékpárgyártmányok mellé állít-
hatók. Remélhető, hogy ez a szimpatikus német motor-
ke r ék pá r m á rk a idehaza is rövid idő alatt nagy kedveit-
ségnek és elterjedtségnek fog örvendeni. 

CHAMPION 
gyújtógyertya legújabb világsikerei 

Grand Prix Indianapolis 1927 május 
„ „ Bol D'OR 

MAROCCO 
Le Mans június 

Rekord teljesítmények 
Dénes és Friedmann Rt. 

Budapest, VI. kerület, Dessewity-utca 29. szám 
Telefon: T. 289—86 és 144-71 
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A Nyugati Automobil és Motor Club bécsi szerep-
lése. A Nyugati Automobil és Motor Club által június-
ben megrendezett motorkerékpáros futballjáték és 
ügyességi verseny, mint az első ilynemű verseny Ma-
gyarországon, nemcsak határainkon belül keltett nagy 
feltűnést, hanem a külföld is tudomást vett róla. Ennek 
eredményképen Bécs egyik legelőkelőbb motorkerékpá-
ros egyesülete, az österreichische Motor Rennfahrer 
Vereinigung jú l ius 31-ére kihívta a klub csapatát 
Wienbe, pályaavatóünnépségén motorkerékpáros fut-
ballmérkőzésen való résztvételre. A klub a meghívást 
elfogadta és versenyzői erős tréninget folytatnak, hogy 
npnjzetközi viszonylatban is becsülettel megáll ják he-
lyüket. A klub ebből az alkalomból kifolyólag automo-
bil- és motorkerékpárkirándulást rendez Bécsbe. Folyó 
hó 30-án d. u. 1 órakor indulnak és hétfőn reggel érkez-
nek vissza Szombathelyre. Aki esetleg a kiránduláson 
résztvenni óhajt és a klub meghívóját nem kapta volna 
meg, a klub titkárságától (Szombathely, Sabaria-szálló) 
kaphat felvilágosítást. 

Három kiváló motorkerékpárosunk cserél gépet a 
közeljövőben. Stanzel Gyula, az idei Osztrák Light-
weight Tourist Trophy győztese megválik a Rex-Acme-
tól és a jövőben egy királytengelyes Velocette nyergé-
ben óhajt indulni. — Bezsilla Nándor dr., az Unlimited 
Magyar TT győztese side valve New-Imperiálját egy 
felülvezérelt HRD-Jap-el cseréli fel és az 500-as kate-
góriában indul ezentúl. — Gépet cserél, bár hű marad 
márkájához Stareczky Géza is. ő Longstroke Sunbeam-
jét cseréli fel egy 493 kcm. ohv. Sunbeam-mel. Mind-
hárman a jövőben is intenzív versenyzést fognak foly-
tatni. — Gróf Széchenyi Miklós, a kiváló Bugatti-vezető, 
aki mint tudjuk, a Gugger-verseny előtt Feledy Pál 
dr.-al kollidált és gépét meglehetősen öszetörte, nem 
várván be annak ú j gyári alkatrészekkel való pótlását, 
egy új , 1496 kcm. kis Bugatti-versenykocsit vásárolt. 
Gróf Széchenyi egyelőre még a kompresszornélküli 
típusnál marad és csak a jövő esztendőben tér át a 

E l a d ó 

A MILC A R-Sportkocsi 
3 üléses, 4- kerékfékes. Futott: j 
9000 km.-t. Igen jó állapotban, j 

£ Tula jdonosnál meqtckinthetö. Cím a Szerkesztőségben, j 
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A Hugatti-auióte 
modern Karosszériáit 

Készíti 

lücsöR István 
autóharosszéria-gyára 

Budapest, 1., Zsolt-uíca 

T e l e i o n : József 142-86. 

9. I 

kompresszoros kocsira. — Delmár Walter augusztus 
13-án a Klausenpasson indul. Ez a verseny a svájci baj-
nokság utolsó pontszerző versenye. Ha Delmár itt is 
győz, vagy legalább az első három között végez, úgy a 
bajnokság biztos számára. — Az angol Amateur Tou-
rist Trophyt szeptember 8-án futják a Man-szigeten. 
A versenyen magyar részről Balázs László indul, aki 
utóbbi balsikeres startjait óhajt ja korrigálni a nagy-
jelentőségű versenyen. Balázs valószínűleg 347 kcm. 
Sunbeam-en indul. — Pietro Ghersi, a legjobb olasz 
versenyző hosszabb időre harcképtelenné vált. A Cir-
cuito del Savio sebességi versenyben Ravenna mellett 
120 kilométeres sebességben bukott és mindkét lábát, 
valamint balkarját törte. Ghersi jelenleg a ravennai 
kórházban fekszik. Balesetét első pneudefekt okozta. Az 
eset május végén történt, a precíz adatokat azonban 
csak most sikerült megtudni szerkesztőségünk nemrég 
Olaszországban jár t tagjának. — Az első világklasszis 
motorkerékpárversenyző valószínű startja lesz az őszi 
MAC Jánoshegyi verseny egyik szenzációja. A kiváló an-
gol versenyző J . Simpson ugyanis augusztus 28-án indul 
Wienben az osztrák Grand Prixben. Tekintettel arra, 
hogy a MAC versenye szeptember 4-én van, minden re-
mény megvan arra, hogy Simpson Budapestre jö j jön. 
A vele a Nürburgringen folytatott tárgyalások során 
nagy hajlandóságot mutatott erre. A német BMW-
menők Bauhofer és a most szintén német BMW-vel ver-
senyző osztrák Kari Gall biztos indulók az idei Sváb-
hegyi versenyen, mely így motorkerékpáros szempont-
ból már most elsőrangú attrakcióvá növi ki magát. 

Eey angol professzor, Mister Low szerint a n a e r w á r o -

sok világítása teljesen helytelen irányban van lefektetve. 
A magasan elhelyezett lámpák csak a vezetők szemébe süt-
nek és azok éleslátását akadályozzák, de a célt nem szol-
gálják, mert az úttestet nem világítják meg eléggé. Sze-
rinte a talajtól 70 cm. magasságban elhelyezett harang-
alakú reflektorok sokkal jobban megfelelnek, mert ezek az 
úttestet tökéletesen megvilágítanák. 

Óriási haladás mutatkozik a Steaua Kőolajkereske-
delmi Rt. országos kútjainak felállításában. A kora ta-
vasszal kidolgozott tervek a megvalósulás felé tarta-
nak. Ma már 80 üzembenlévő kútja van a Steaua-nak 
és ez a szám a közeljövőben állandóan gyarapodni fog. 
Az országos szervezetet és a kutak felállítását Gyurko-
vich Béla ismert, kitűnő motorkerékpárversenyzőnk 
végzi közmegelégedésre, akinek az országban való nagy 
terepismerete, valamint óriási ismertsége garan'-ia 
arra, hogy a Rex-benzin, mely a világszerte mint BP 
(British Petrol) ismeretes, Magyarországon is oly nagy 
elterjedésnek örvendjen. 

Ismét ú j márkák találtak képviselőre a budapesti 
autóképviseletek körében. Így Wol lemann István meg-
szerezte a TTAC és a Guggerversenyen oly szépen 
szerepelt kis Grofri-automobiiok képviseletét. Magyar-
országon a kis Grofri-kocsik még ismeretlenek, noha 
Ausztriában és Svájcban már nem egy hegyiversenyen 
vitték haza a kiskategóriák győzelmét. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 

Budapest, II., Margit-kőrút 64/a., V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután3—5-ig. Tel.: T. 132-64. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Stádium Sajtóvállalat R-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 
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LANCIA automobilok magyarországi képvise-
letét átvettük. 

AZ Í927-ES TÍPUSOK MÁR MEGTEKINTHETŐK 

AUTOMOBIL BEHOZATALI R.-T. Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 3. Telefon : József 159-33 = 
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De P in e do márki 
mindkét óceán re-
pülése alkalmával 
40,000 kilométeres 
légi útján a bevált 

olajat használt. Ve-
zérképviselet: Ma-
gyar Abroncs- és 
Kerékgyár Részv.-
Társ. Budapest VI., 
Jókai-utca 8. szám 
Tel.: Teréz 133-56 

f I S T I 0 L 

( A S I I 0 1 



38 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1921 július 29. 

Az 1927. évi január- június hónapokról szóló hivatalos statisztika szerint 

Я 
Magyarországon ^ ^ alatt a legtöbb 

— hónap -

PUCH 
motorkerékpár került forgalomba 

Első 
a sebes-

ségi versenyek-
ben! Első a megbízható-

sági versenyekben! Gyors! Ol-
v v cső! Üzembiztos! Vegyen v ^ / 
l l P Puch-ot, sohase j j j 
— — — — — togja meg-
Eladási központ: Budapest b á n n i ! VI., Liszt Ferenc-tér 9. sz. 

hp. 

Walcker 

Róka ésTsa 

S z e m é l y -
a u t o m o b i l o k 

N y i t o t t és c s u k o t t 
k a r o s s z é r i a 

N é g y k e r é k f é k 
7/14 HP , 8/16 HP , 
10/20 HP , 11/24 H P , 
16/40 H P n a g y s á g b a n 

10 t o n n á s 
t e h e r v o n t a t ó 
T R A K T O R 

60°/o m e g t a k a r í t á s 
n o r m á l i s t e h e r a u t ó v a l 
s z e m b e n 

C h e n a r d - W a l c k e r r end -
szerű n o r m á l i s és spe-
c iá l i s p ó t k o c s i k 

K e d v e z ő f i ze tés i f e l té -
te lek 

N a g g rak tá rkész le t 

Automobil Részvénytársaság 
Budapest, VI., Aréna-út 57. Tel.:L,906-09,906-17 

TEVES" 
dugattyúgyűrűk, 

zsirzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugattyúcsapok edzve 
és köszörUlve. Nyersszelepek, 

zslrzópréBek. 

a g v r a k t á r i 

Vezérképviseie: Balogh Arthur oki. g é p é u -
mérnök, Budapest, V . , Lipót-kör út 27. izám. 

Telefon t 295—39 

R A L E I G H motorkerékpár 

1927. évi 
Colmore Gup tr ia l : 
8 RALEIGH indult 

^ 8 RALEIGH ért a célba 

f 8 RALEIGH nyert díjat 

képviselet: A P A R T A U T O R . - T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: Т. 289 - 4 4 
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REX-AC ME 
motorkerékpár 
győztes az angol 
és osztrák 
Tourist Trophyn 

Vezérképviselet : 
MARTINÉK ISTVÁN, Horthy Mikiós-út 80 

p 

Autófelszerelések 1 
Felszerelési I 

különlegességek 

Ford alkatrészek! 1 

MICHE. Cl IS P i V E l / 
legversenyképesebben 

Nagy József 
§ Budapest, VI. ker., Andrássy-út 34. sz. 1 

I Telefon: 21 -97 i 

i é 

ANGOL DUPLAVAZAS MOTORKERÉKPÁROK 

Magyarországi Vezérképviselet: l . á b a s » 4 v t é l e M e z ő g a z d a s á g i 

I p a r - é s G é p g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g . T t t r U k s z e n t m i k l A s . 

Budapesti kirendeltség: A r d A J ó z s e f , VI., Vilmos császár-út 43 

Kedvező fizetési tel'ételen. Kéljen áiajanlatot. 

N O R T O N 

NEW-HUDSON 

ROYAL-ENFIELD 

angol 
világmárkák 

magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 

1927-es típusai. 
M e g t e k i n t h e t ő k : 

WOLLEMANN ÉS TÁRSA 
Budapest, IV., Veress Pálné-utca 19. 
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l MAGYARORSZÁGON CSAK 1 ELEGÁNS TELEFON; TERÉZ 213-90 k 

AUTO ÚRVEZETŐ ISKOLA 
| (HÖLGYEK ÉS AMATÖRÖK RÉSZÉRE) 

< 
1 van, ahol oki. gépészmérnökök oktatnak külön 
% termekben, mindenkit egyénileg, kívánsága sze-
% rinti időben, legmodernebb autókon. Legrégibb, 
1 legmegbízhatóbb törvényszékileg bejegyzett cég. 

£ ÁLLANDÓ FELVÉTELEK P 

„VIKTORIA ÚRVEZETŐ ISKOLA" § 
VI, VÖRÖSMARTY-UTCA ÖTVENHÁROM I 
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F O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

r E L eV, Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. .»'60 38 

•• o*' 160-38. Budapest, V!:., Rákóczi-út 19. sz. t e l e * 

a MORRIS« 
A VEZETŐ ANGOL 

VILÁGMÁRKA! 

Megbizható, tartós, ökonomikus, 
igen elegáns túrakocsi! 

M * r 7COO p e n g ő t ő l k e z d v e v e h e t e g y e r e d e t i a n g o l 

MORRIS AUTÓT! 
Vezérképviselet: 

FEHÉR MIKLÓS GÉPGYÁR RT. 
B u d a p e s t , V . k e r U l e t , V á c l - ú t 8 0 . s z á m 

Váiogl eladási iroda és mintaterem: 

I V . k e r ü l e t , K o s s u t h L a ] o s - u t c a 8 . s z á m 

AM+LGAR 
AUTÓK 

MOTORKERÉKPÁROK 

D EL A U N A Y-B E LLE VILL E 
AUTÓK 

Magyarországi vezérképviselete: 
Budapest, V., Szabadság-tér 18. 
Tőzsdepalota. Telefon : Teréz 159—93. 

O f f / 1 EZ / ) / 1 kcm-es 2 és 4 ütemű 1 millió koronától 
J d %J ™ C # ( / motorokat # 0 > 2 (1320 P) 

raktárról azonnal szállítja 

Gillet, Moto Guzzi, Saroléa 
Képviselet: 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK 
IV. kerület, Királyi Pál-utca 8. sz. — Telefon: József 431—93. 
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A + A A A A 

i 

« 

420 HP. 

Szolid kivitel — Kitűnő rugózás — Kis üzemanyagfogyasztás 
Teljes Bosch-berendezés — Négykerékfék — Olcsó árak 

Minden típusa raktárról, azonnal szállítható 

VEZERKEPVISELET: 

VELOX AUTOMOBIL R.-T. 
BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 7 

(Hitelbank-palota) Telefon: 75-78 
NYUGATMAGYARORSZÁGI AUTOMOBILKERESKEDELMI ÉS BÉRFUVAROZÁSI 

VÁLLALAT, SAÁGHY ÉS MAYER, SZOMBATHELY, BERZSENYI DÁNIEL-UTCA 1. 

w w w w w w w w w v w w w w w w w w w w w w w w 



AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1927 július 29. 

V- . 

MAGYAR TURAUT 1927 

F Ö L É N Y E S U 

6 
G Y Ő Z E L E M 

B U G A T T I a startnál és a célban is 6 
Báró Wolfner András . 

Gróf Széchenyi Miklós. 

Dr. Feledy Pál 

Báró Lipthay Antal. . . 

galgóczi Heteés Sándor 

a Túraút abszolút 
győztese 214"ö ponttal 

a Túraút abszolút _ _ . _ 
2. helyezettje 204'5 ponttal 

a Túraút abszolút 
3. helyezettje 2 0 3 ' 2 ponttal 

a Túraút abszolút 
4. helyezettje 19 8 1 ponttal 

a Túraút abszolút 
6. helyezettje 1 8 6 U ponttal 

A Magyar Túraút bebizonyította, hogy a BUGATTIK a magyar-
országi útakon is éppen úgy megállják helyüket, mint a külföldön 

MAGYARORSZÁGI V E Z É R K É P V I S E L E T : 

GRÓF SALM HERMANN ÉS RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
BUDAPEST, I., ZSOLT-UTCA 9. TELEFON: JÓZSEF 112-18. 

VI 
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