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Ha birtoka, földje, gazdasága vagy ipartelepe van a 
vidéken és ennek megfelelően sokat jár a magyar 
országutakon, vegyen egy megbizható , keveset 
fogyasztó, stabil és jó átlagtartó kiskocsit. Ez a 

• 

Magyar Steyr Automobil R.-T. 
Budapest IV., Ferenciek-tere 9. sz. Telefon: Teréz 219—45. ^ 
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I h m o m ü / n 

r M r ? 
A l e g j o b b és l e g o l c s ó b b 

ü zem i t n é m e t o r s z á g i 
k é t ü l é s e s k i s k o c s i 

Magyarországi vezérképviselet : 

„ L I G O " R.-T. 
i iudapest, V., Alhotmány-utca 31 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

Norton 
Royal-Eniield 

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 
VI., Andrássy-út 67. 

Telep és Műhely: VIII., Tavaszmező-u. 6. 
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7 / ! tonnás angol gyártmányú TEHERAUTÓK 

1928-as tvpua 
Minőségben. szerkezetben teljesít-

ményben és élettartamban 

versenyen felül á l l 
állHudii nacy roktirkészlet! Kedvez'i 
tlzctesi feltételek! Kél jen árHiánlstol! 

Vezérképviselet: 

RÓKA ÉS TÁRSA 
automobil rt. 

VI. ker., Arrna• ut 57. sz. 
Városi üzlet: Nagvmezöu tca 19 

l'eleton : L. ilQii-09 9 li-'7 
Vidék i képv ise lőket keresünk 

MAGYAR WAGGON- és GEP6YAR RT. 

:: G Y Ő R :: B U D A P E S T 
_ y Deák Fer©nC"U 

Teleionok • 2U1. 2U3 D A R A Tel : I . a 13-00, L. P79-4 

3 ÉS S TONNA H O R D K É P E S S É G Ü 

Teherautók Speciál-és 

Autóbuszok Í S S u W Pótkocsik 
A magyar utaknak leg- ^ S ^ H f i d j R r A magyar utaknak leg-
lobban megtelelő autó ^ ^ J p y lobban megtelelő autó 

Szolid kivitel, gazdaságos Üzem, előnyős árak é» leltételek. 
Ajánlati (elhívások cégünkhöz clmzendők. Képviseletünk nincsen. 

KMAC 
téli megbízhatósági versenye 

" J A R I E L 
ismét bebizonyította meg-

| bízhatóságát 

Kovács Sándor 497 ohv. 
Ariel Sidecarongyőz, a nap 
legjobb átlagidejét futva 

Vezérképviselet: v 

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

Amerika előkelő márkája, a 

MOON-DIANA 

X 
\i 

> 

M gyár kocsijai 

12/47 HP, 16/60 HP, 20 /73 HP t í p u s o k b a n j \ 

páratlanul olcsó áron kaphatók i 
J 

ROVER ÉS CROSSLEY KÉPVISELET % 
DR. GORZÓ NÁNDOR. GOÓ-HALY AUTOMOBILKERESKEDELMI >) 

R. T. ' 5 
Budapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130-24 j > 
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Olvassa el 
D E L M Á R WALTER 

véleményét 

Wakefield Castrol 
Motor Oil 
és kövesse a szakember példáját i 

-ról 

D E L M Á R W A L T R R 
OKI.. MÉRNÖK 

Budapest, Karoly-Knrút 17 

T. CASTROL MOTOR OIL 
Magyarországi Vezérképviseletének 

Budapest, 1928 január 21. 

BUDAPEST 

Örömmel értesítem, hogy 1927. évben az összes versenyeken CASTROL 

R olajjal indultam és úgy a svájci, mint a magyar automobilbajnok-

ságot CASTROL R olajjal nyertem. 

Ez az az olaj, amely akármilyen fokozott igényeknek legjobban megfelel. 

Teljes tisztelettel DELMÁR WALTER s. k. 

M i n d e n k i h a s z n á l j a ! 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Magyar Abroncs- és Kerékgyár R.-T. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. — Telefon: Teréz 133—56 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

MAGOSIX 

GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 

'<219; 

fele): mm. 
teMi m r 



III. éulolyum. Budapest, 1928 február 12 3. szám. 

M u i o m o b i l - M o l o r s p o r t 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én ós 25-én 

Felelős szerkesztő : DÉVÁN ISTVÁN 

Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANt DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivata l : 

Budapest, VI., Rózsa-u. 111. sz. II. em. 
Telefon: Teréz 136 -64 Hivatalos orák délelőtt 9—1-lj. 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240, 

Előfizetési di jak: 
Budapesten és vidéken ; évi 20 pengő 

Ausztr iába : évi 35 silling 
Jugosz l áv i ába : évi 300 dinár 

Csehsz ovák i ába : évi 160 cseh korona 
R o m á n i á b a : évi 1200 lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatik. 

Az „Automobil-Motorsport" 
versenye 

Versenyünk i r án t az érdeklődés nőt tön nő. Eddig 

az ország kü lönböző részeiből több m in t 30 motor-

kerékpáros jelentette be részvételét. Budapesten a 

képviseletek körében is nagy az érdeklődés. Egyes 

nagyobb képviseletek 8—10 versenyzővel óha j t j ák 

maguka t képviseltetni. A verseny, részletes feltételei 

remélhetőleg két héten belül elkészülnek és a nyilvá-

nosság elé kerülnek. Az á l lami szervek részéről is a 

legnagyobb támogatás biztosítva van. M inden 

remény megvan arra nézve, hogy az Á l lami Autó-

üzem I., Ezredes-utca 5. szám alatt i nagy garage-ját, 

va lamin t udvará t ú jból átengedi a verseny céljaira. 

Jellemzésképen a cégek között észlelhető érdeklő-

désre és m u n k á n k honorálására közöl jük a napokban 

beérkezett levelet, mely szerint a budapesti Douglas-

motorkerékpárok vezérképviselete a húsvéti ver-

senyre két tiszteletdíjat adományozott . Itt közöl jük 

azt is, hogy az amer ika i Harley-Davidson gyár ver-

senyünket egy művészi serleggel tisztelte meg. Az 

előjelek u t án ítélve nemcsak a hatóságok és magá-

nosok, hanem az összes budapesti képviseletek támo-

gatni fogják versenyünket és megvan a remény arra, 

hogy 40—50 művészi kivi telű tiszteletdíj fog a rende-

zőség rendelkezésére á l lani . I t t ad juk a hozzánk 

beérkezett levelet: 

Automobil-Motorsport szerkesztősége, Budapest. 

Tekintve, hogy az Önök által a tavalyi saisonban 

rendezett megbízhatósági verseny úgy rendezésben, 

m i n t eredményekben, va l am in t realitásban az év leg-

sikerültebb versenyének tekinthető, va l am in t az ez 

évi versenyük i r án t Douglas vevőink köréből érkező 

hata lmas érdeklődésre való tekintettel, tisztelettel 

bejelentjük, hogy cégünk 2 tiszteletdíjat tűz ki , mely-

ből az egyik díj , legalább 8 Douglas-induló nevezése 

esetén, a legjobb eredményt elért Douglas-vezetőnek 

adandó. A másik dí j , va l amin t az első is, amennyiben 

8 Douglas nevezés nem érkezne, a versenyvezetőség 

rendelkezése szerint adandó ki. K i v á l ó tisztelettel 

Douglas motorkerékpárok magyarországi 

vezérképviselete, Székely Ferenc. 

Ezúton is felhívja a szerkesztőség l apunk jóbará-

tait , illetve olvasóit, hogy a magyar sportért kifej-

tett hata lmas munkánkban támogassanak. Felkér-

j ü k azokat a j óbará ta inkat , akik tehetik és akiknek 

mód jukban van, hogy versenyünk értékét egy-egy 

kisebb tiszteletdíj, vagy emléktárgy a jándékozásával 

emeljék. Az egész magyar motorosgárda és l apunk 

őszinte há lá ja lesz érte a köszönet. 

Versenyek 
A „Le Rallye de Monté Car lo" 

Jacques Bignan (FIAT) a moiitecarlói csillagtúraút 
győztese — Holzknecht (Steyr) hatodik 

J anuá r 20-án hirdették ki az immár világverseny-
nek elismert és naggyá fejlődött montecarlói csillasí-
túra eredményét. A győzelemre a legnagyobb eséllyel a 
kiskocsik bírtak. Kis hengerűrtartalom, sok személy a 
kocsiban, a betartandó35 kilométeres átlag éjjel-nappal, 
valamint a megtett út távolsága képezték a pontozás 
alapját. Reánk, magyarokra azért bírt a verseny fon-
tossággal, mert a versenyzők egy része, azok akik a tá-
vol keleti Bukarestből startoltak, a győztes Bignan 
(FIAT) kivételével mindannyian Budapesten keresztül 
igyekeztek a Riviéra felé. A verseny győztese ezúttal is 
kiskocsi lett. M íg azonban a mult évben a Königsberg-
ből startolt Amilcar győzött, addig most a Bukarestből 
indult Jacques Bignan .szerezte meg az elsőséget kis 
F IAT f)09-es csukott kocsiján. Bignan négy személlyel 
indult és a Bukarest—Belgrád1—Wien—Strassburg— 
Montecarlo 3030 kilométeres utat 85 óra 46 perc alatt 
tette meg, ami 35.3*28 kilométeres átlagsebességnek felel 
meg. A kis FIAT-ok kitartását és jóságát bizonyítja az 
a körülmény, hogy a második helyre i s F IAT 509, a 
Königsbergből startolt Maieret futott be, aki a "2643 kilo-
métert 34.906 km. átlaggal abszolválta. Nagyon szépen 
szerepelt a Steyr-vezető Holzkneeht, aki egy Type X I I . 
meghosszabbított alvázra épített gyorsteherautóbusszal 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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vett részt a versenyben és a magával vitt nyolc sze-
méllyel egyensúlyozta ki a magasabb (1600 kcm.) hen-
gerűrtartalmát. Szépen szerepelt ínég a francia Talbot-
nővezető, Madame Vorsigny, aki szintén Budapesten 
futott keresztül, valamint az ugyancsak Budapestet 
érintő Bussienne (Sizaire) is, akik a harmadik, illetve 
a negyedik helyet foglalták le. A csillagtúrát 47 kocsi 
fejelte be. Ezek közül 1. Jacuues Bignan (FIAT) Buka-
rest 278.004 pont. 2. Malaret (FIAT) Königsberg 277.071 
pont. IS. Madame Versigny (Talbot) Bukarest 276.913 
pont. 4. Bussienne (Sizaire) Bukarest 275.861 pont. 5. 
Mrs. Bruce (AC) Stockholm 275.293 pont. 6. Holzknecht 
(Steyr) Königsberg 273.154 pont. 7. Pousse-Heurteau 
(Amilcar) Gibraltár 270.748 pont. Összegezésben befu-
tott: négy FIAT, négy Delage, három Sizaire, három 
Bugatti, két Donnet, két Amilcar, két Lancia, két Steyr, 
két Citroen, két Buick, valamint egy-egy Talbot, AC, 
Renault, SARA, Ballot, Sunbeam, Lagonda, Star, Sim-
son, Riley, Adler, FN, Essex, Minerva, Peugeot. Leon-
Bollée. Hispano-Suiza, Rolls-Royce, Mathis és egy 
Corre la Licorne. 

A Mont des Mules hegyiverseny 
A nap legjobb idejét Williams (Bugatti) futotta 

A montecarlói csillagtúraúttal megkezdődtek az 
1928. esztendő automobilversenyei. A csillagtúra befeje-
zése után a résztvevők a háronikilométeres hegyipályán 
a Mont des Mules-re futottak fel, melynek átlagos emel-
kedése 10%. A nap legjobb idejét a most állandóan Bu-
gattin versenyző angol Williams érte el, aki a távon új 
rekordot állított fel. Nagyon szépen szerepelt még a Bu-
dapesten keresztül csukott Buickon áthaladt Mano is. 
aki kategóriájában szintén rekordot futott. Williams a 
multévi 3:51-es rekordot 3:23.2-re javította, 2.3kompresz-
szoros Bugatti sportkocsin négy személlyel. A verseny 
részletes eredménye a következő: 1500 kcm: 1. Pousso 
(Amilcar) 4:20.2. 2. Murav (FIAT) 4:?2.2. 3. Madame 
Bruce (AC). — 2000 kcm.: 1- Samuelson (Lagonda) 4:26.0. 
2. Newmann (Ballot) 4:32.8. — 3000 kcm.: 1. Williams 
(2300 Bugatti-kompresszor) 3:23.2. Sebessé-': 53.149 km. 
A nap legjobb ideje. Üj útvonalrekord. 2. Román (Lan-
cia) 4:24.0. — 5000 kcm.: 1. Mano (Buick) 4:09.0. Katefó-
riarekord. — 8000 kcm.: 1. Bedot (Hispano-Suiza) 4:07.0. 
2. Moszkovszki (Minerva) 5:29.6. A versenv pyönyörfi 
szép időben folyt le, nagyon sok néző jelenlétében. 

A Téli „Six Days" Pár isban 
Január 23-án fejezték be a francia hatnapos téli 

motorkerékpárversenyt, melyet ismét egy újság, a fran-
cia „Moto Revue" című sportlap rendezett meg najrv 
sikerrel. A kiindulópont mind a hat napcn Páris volt. 
Harminchatan indultak és ebből harminckettő büntető 
pont nélkül végzett. Igen könnyű verseny lehetett. A 
versenyen eddig nálunk bizony eléggé ismeretlen már-
kák is győztek. Ip-y a 175 kcm. kategóriában a Royal-
Moto, a San-Sou-Pap, a Rocliester, a 250 kcm.-ben az 
Utilia. Lucifer. Austral. New-Motocycle stb. Az ismert-
nevű francia márkák közül a Gillet-Herstal. a Gnome & 
Rhone, a Dollár, a Propulcycle, a belga Sarolea és a 
francia Terrot voltak a győztesek között. 

Mer luzza hegyiverseny (Róma) 
Abszolút győztes Poli Fabio (Bugatti) és Taruffi Pietro 

(Norton) 

Az olasz versenyszezon is megindult. Lezajlott az 
első hegyiverseny és már mindenki a Coppa Miglia-ra 

| ás a Targa Florióra dolgozik, mely idén főleg az olasz 
tagyágyúk nagy összecsapása lesz. Az ismertebbek kö 
iü í alig indultak néhányan. Tondni, Brozachini, De 
Sterilen nevei láthatók a jobb vezetők közül. Az abszo-
lút győzelmet egy eddig ismeretlen Bugatti-vezető. Poli 
Fabio szerezte meg, kétliteres, kompresszoros Bugatti-
ján biztosan vervén a Maserati-Speciálon induló De 
Sterlichet. A részletes eredmény a következő: Sport-
kocsik: 1100 kcm.: 1. Matrullo (Salmson) 2:12.2. — 1500 
kcm.: 1. Tonini Carlo (Maserati) 1:55.6.-2000 kein.: 1. 
Lazzaroni (Ansaldo) 2:56.4. — 3000 kcm.: 1. Paparini 
(Austro-Daimler) 1:50.2. — 3000 kcm.-en felül: 1. Giro-
lami (Alfa-Rcmeo) 2:03.0. — Versenykocsik: 1100 kcm.: 
1. Borzacchini (Salmson) 1:57.0. — 1500 kcm.: 1. Brunori 
Pietro (Maserati) 1:34.2. Átlagsebesség: 113.924. — 2000 
kcm.: 1. Poli Fabio (Bugatti) 1:23.4. Sebesség: 129.409. 
2. De Sterlich (Maserati) 1:27.2. — 3000 kcm.: DeBernar-
dinis (Diatto) 1:30.0. — Motorkerékpárok: 125 kcm.: 1. 
Melnieluzzi (BB) 2:16. — 250 kcm.: 1. Calucci (Guzzi) 
2:06.0. — 350 kcm.: 1. Santolini (Frera) 1:40.4.-500 kcm.: 
1. Taruffi Pietro (Norton) 1:32.6. Sebesség: 116.620 kin.— 
A távolság 2980 méter volt. 

A gyalogjárás 
tízparancsolata 

A „Pesti Hír lap", hazánk legelterjedtebb sajtó-
orgánuma a mult év őszén egy pályázatot írt ki 
„A gyalogjárás tízparancsolata" címen. A pályázat 
célja az volt, hogy a beérkezett pá lyamunkák alapján 
a rend és szabályok nélkül közlekedő budapesti pol-
gároknak irányelveket nyújtson a forgalomban való 
miheztartást illetőleg. A P. H. igen okosan ezáltal 
vélte elejét venni az immár nagyon sok balesetnek, 
melynek oka, nem mint azt tévesen beállítani szokták, 
90 százalékban a j á rmű vezetője, hanem igenis éppen 
megfordítva, a gyalogos. A budapesti ember észnélkül 
siet, nem néz sem balra, sem jobbra, máskor viszont 
az úttesten olvas, beszélget, cigarettára gyújt. Egy-
szóval egyik végletből a másikba esik minden rend-
szer nélkül. 

Sokan tévesen fogták fel a pályázatot és élénken 
emlékszünk még, amikor a pályázat lezárta előtt a 
P. H. figyelmeztette is olvasóit, hogy a pályázatokat 
tisztán a közlekedési szempontokat tartva szem előtt, 
készítsék el. 

Ez még a mult év novemberében történt. A pá-

A szépség, tartósság és gyorsaság megtestesülése 
a 6 hengeres 50 és 60 HP, valamint a 8 hengeres 80 HP nyitott és csukott amerikai 

Velie-autó 
árak 10.000 pengőtől. - Ajánlattal rendkívül kedvező feltételek mellett kész>égi?el szolgál a vezérképviselet 

SCHMALZ JÓZSEF, Budapest, VII., Dohány-utca 22. Telefon: J. 4 2 5 - 6 8 
K ö r z e t k e p v i s e l e t e k k e r e s t e t n e k . 
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lyázatok zá rnap ja november 15 volt. A Pesti H í r l a p 

február 5-iki számában a pá lyáza t ra vonatkozólag a 

következőket olvassuk: 

„Pá lyáza tunk közérdekű voltát a közönség be is 

lát ta , ennek bizonysága az, hogy több ezer pálya-

munka érkezett szerkesztőségünkbe. A döntést a Pesti 

H í r l a p szerkesztősége szakértő zsűrire bízta, amely-

nek tag ja iu l dr. Lobmayer Jenőt , budapest székes-

főváros tanácsnokát, dr. Sebők Zsigmondot, a Mentők 

Egyesületének főorvosát, dr. Patz Sándort , a Besz-

kárt forgalmi igazgatóját , Baksa J ános rendőrfőtaná-

csost, Farkas Árpád székesfővárosi műszak i főtaná-

csost, Haltenberger Samu udv. tanácsost, a Má r t a 

vezérigazgatóját kértük fel. 

A zsűri m á r megtartotta ez ügyben ülését s gon-

dosan átv izsgálván a p á l yamunkák roppant tömegét, 

sajnos, azt á l lapí tot ta meg hogv o'yan három nvi 

aminővel e fontos közérdeket eredményesen szolgál-

ha tnánk : a pályázat nem produkál t . A pályázók leg-

nagyobb része nem felel meg a föltételeknek: rövid és 

tömör szabályok helyett valóságos hosszú értekezé-

seket kap tunk ; sokan nem is komolyan fogták föl e 

komoly dolgot, hanem verses humoreszkeket küld-

tek be. 

A Pesti H í r l ap , hogy bizonyságát ad ja annak , 

hogy e pá lyázat ta l valóban a közérdeket k íván ja szol-

gá ln i : ú j pá lyázatot h irdet s hogy annak eredményét 

minél i nkább biztosítsa, a pá lyad í j aka t az eddig 

ki tűzött összeg kétszeresére emeli föl." 

A l i g jelent meg a Pesti H í r l apban ez a hír , meg-

jelent szerkesztőségünkben egy hölgy, aki magáva l 

hozta „Vigyázz, mert elüt a konfl is" jelige alatt 

beadott pá lyázatá t és megbotránkozással közölte 

velünk, hogy m u n k á j á t nem honorálták. A rövid és 

precíz 10 parancsolatot, melyen minden ízében látszik, 

hogy hozzáértő és ambiciózus emberek szerkesztet-

ték, itt ad juk és egyben m i is csodálkozunk, hogy a 

Pesti H í r l a p ezt a pályázatot nem vette tekintetbe. 

A célnak jobban megfelelőt legfeljebb sti l izálás 

szempontjából képzelünk el, mert magában a pályá-

zatban minden benne van, ami t egy gyalogjárónak 

szem előtt kell tartania , sőt olyan k imondott jótaná-

csokkal l á t j a el a gyalogost, am i t ha betart, bizony 

Budapesten sohasem lenne baleset. 

Részünkről ezzel el is intéztük az ügyet, de azt 

hiszem, el intéztük a Pesti H í r l a p pá lyázatá t is, mert 

ny í l tan k imond juk , aki ennél jobbat produkál , az 

legfeljebb az a lan t i m u n k a nyomán írta meg azt. 

A Pesti H í r lap tó l pedig nagyon csodáljuk, hogy így 

j á r el pá lyázó iva l , mert vagy nem olvasta el a szak-

bizottság az összes pályázatokat , vagy egyál ta lában 

oda sem adták neki őket. Mert iiogy egy Haltenber-

ger Samu , vagy egy Baksa János, hogy csak két 

nevet említsek, ezt a pályázatot semmisnek nyilvá-

ní t ja , azt elképzelni sem tud juk . Ál l jon itt a pá lyázat 

szövege, am i t egyébként minden budapesti po lgárnak 

melegen a j án l unk elolvasásra: 

A gyalogjárás tízparancsolata 

1. Tartózkodj a gyalogjárón, az úttest a jár-

műveké. 

2. Mindig a legrövidebb utat válaszd, ha egyik 

oldalról a másikra akarsz jutni. 

3. Sohase keresztezd az úttestet rézsút. 

4. Forgalmas helyeken és utcakeresztezéseknél 

figyeld a forgalmi rendőrt, vagy a jelzőkészülékeket, 

azokhoz alkalmazkodjál. 

ü. Mielőtt lelépsz a gyalogjáróról, mindig nézz 

körül, nehogy meglepetés érjen. 

fí. Ha az utca egyik oldaláról átkelsz a másikra, 

az úttest feléig jobbra figyelj, onnan balfelé. 

7. Ha átkelsz az egyik oldalról a másikra, mindig 

tarts irányt és egyenletes sebességet, hogy a jármű-

vek vezetői alkalmazkodhassanak hozzád. 

5. Az úttesten ne beszélgess, ne olvass, ve merülj 

gondolataidba, ne gyú jts cigarettára, ne egyél, hanem 

figyelj. 

9. Mielőtt villamos, vagy teherkocsi mögül kitépsz, 

légy kettőzötten óvatos. Ezt tartsd szem előtt a járdá-

ról való lelépésnél is hasonló esetben. 

10. Villamosról, vagy egyéb mozgó járműről 

sohase ugorj le. Ilyenkor ugorhatsz legkönnyebben 

egy robogó autó kerekei alá. 

Az új 1928-as 5 üléses 

ATHIS AUTÓ 
Pengő 342— 

HAVI FIZETÉSRE 
vételár 25°/o-ának lel zetése után. ti 

em komat, sem váliODéiyeg, sem vizsg 

Zirner A. Ágoston, Budapest, V., József-tér 1. Tel.: T. 128-65 

18 egyenlő részre elosztva, a vételár 25°/o-ának lel zetése után. havonta törlesztendő. A lenti 
esetben a vevő: sem komat, sem váliODéiyeg, sem vizsgadf] nem terheli. 
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Az O r s z á g o s Testnevelési Tanács tel jes ülése k imondotta , hogy „ A z automobi l -
és m o t o r k e r é k p á r v e z e t é s , mint ve rsenyzés e m b e r s p o r t és ennek megfe le lően 

szükségesnek ta r t j a a M a g y a r M o t o r o s Szövetség fe lá l l í tását ." 

Lássunk tisztán! 
Az előzmények — A MAC motorsportosztályának alakulása - Az Országos Testnevelési Tanács szerepe 
Mi a nagyjelentőségű esemény következménye? - Miért küzd a KMAC tűzzel-vassal a Motoros Szövetség 

felállítása ellen? — Megszűnik az automobil- és motorkerékpársport, mint a KMAC üzleti vállalkozása 

A jég megtört és elmúlt a lidércnyomás, mely ed-
dig hazánkban az automobil és motorkerékpársportra 
nehezedett. Az automobil és motorkerékpársport felsza-
badult, sportjellegét elismerte a legnagyobb és leg-
autentikusabb testület, az Országos Testnevelési Ta-
nács, a magyar sportügyek legfelsőbb irányítója, a mi-
nisztériumok szaktanácsadója. Az automobil és motor-
kerékpársport nem „üzlet" többé, nem a Királyi Magyar 
Automobil Club, illetve azt orránál fogva vezető vezér-
titkár, dr. Szelnár Aladárnak szuverén üzleti vállalko-
zása, hanem az egész magyar motorostársadalom 
sportja. 

Lássunk tisztán! Mik voltak az előzményei annak, 
hogy az Országos Testnevelési Tanács 1928 január hó 
28-án délután 5 órakor tartott ülésén kimondotta, hogy 
az automobil és motorkerékpárversenyzés embersport 
és ennek megfelelően kívánatosnak, sőt szükségesnek 
tartja, hogy a motorsportok fölé egy fenhatósági szerv, 
az „Országos Magyar Motoros Szövetség" alakuljon. 

Olvasóink bizonyára észrevehették, hogy lapunk a 
legnagyobb objektivitással áthatva az igazi sportszel-
lemtól, szinte megjelenésről-megjelenésre volt kényte-
len tudatni a közzel azt a ferde helyzetet, azokat a lehe-
tetlen állapotokat, amelyek mindezideig az automobil és 
motorkerékpársportban fennállottak. Igen sokszor vol-
tunk kénytelenek feltárni a valót és rámutatni, hogy a 
„sportfenhatóság", a Királyi Magyar Automobil Club, 
mely magát jelen esetben oly csúnyán megtagadta, nem 
a sportot tekinti, nem annak előbbrevitelét, annak fej-
lesztését tartja szem előtt, hanem elvakulva, csak az 
anyagi előnyöket mérlegelve, az automobil- és motor-
kerékpársportot, mint „üzletet" kezeli, kisajátítja és 
meggátol minden olyan mozgalmat, mely egy képvi-
seleti alapon működő szövetség felállítását célozza, 
meggátol minden újabb klubalakulást, egyszóval ki-
fejtve, a „motorossportok kerékkötője". 

Nem célunk, hogy a KMAC bűnlistáját újra olva-
sóink elé hozzuk, hiszen egy éve nem teszünk mást, 
minthogy állandóan közöljük azokat a hőstetteket, me-
lyeket a Királyi Magyar Automobil Club hatalmi téboly-
ban szenvedő dicső vezértitkára és általa orránál 
vezetett szűkebb környezete elkövet, mindazonáltal 
kénytelenek vagyunk egy összefoglaló bűnlajstromot 
adni, hogy mindazok, akik a most végbemenő eseménye-
ket csak a KMAC részéről elferdített formában, akár 
a napisajtóban, akár nyilatkozatok útján vették tudo-
másul, egy tiszta képet nyerjenek. Ez a mozgalom, mely 
méreteiben sokkal nagyobb fontosságú, mint azt sokan 
elképzelik, nem egyéni akció, nem kurzuspolitika, nem 
antiszemita mozgalom, nem egy egyesület a MAC ak-
ciója, mint azt a vezértitkár úr igyekszik beállítani, ha-
nem igenis országos ügy, országos, igen sokak által hőn 
óhajtott megnyilvánulás, amit a Magyar Atlétikai Club 
gesztenye módjára kapar ki a tűzből, az Augias istálló-

jából, melybe eddig senki sem mert belenyúlni, amit ed-
dig senki sem mert kikezdeni. Nem a KMAC, illetve a 
MAC, nem KMAC és az Országos Testnevelési Tanács 
egymással való küzdelme ez, hanem az egész magyar 
motorossport küzdelme a sportot üzletnek kisajátító 
Királyi Magyar Automobil Club, illetve annak vezértit-
kára ellen. A küzdelem eldőlt, a KMAC ezúttal alul ma-
radt. Azokat, akik a küzdelmet eldöntötték, nem a 
KMAC által félrevezetett sajtó informálta, azok látnak 
és mindent tudnak. Nagyon, de nagyon sokat tudnak! 

Lássunk t i s z tán ! 
Mik késztették a kezdeményező Magyar Atlétikai 

Club motorososztályát az akció megindítására és miért 
kellett ehhez az Országos Testnevelési Tanács közre-
működése? 

1926 tavaszán alakította meg egy igazi amatőr 
gentleman úriember, alvinczy Máry Dezső alezredes, az 
50 éves múlttal rendelkező Magyar Atlétikai Club kere-
tein belül annak motorsport osztályát. Tette ezt azért, 
mert látta, hogy a Királyi Magyar Automobil Club las-
san, de biztosan eltér azoktól az elvektől, amelyekért 
alakult és lassan, de biztosan halad azon az úton, mely 
„az automobil- és motorkerékpársportot" teljesen az üz-
let szolgálatába állítja. Nehogy azt gondolják kedves ol-
vasóim, hogy az automobil és motorkerékpárkereskedők 
üzleti céljaivá, dehogy, ez nem feküdt olyan nagyon a 
KMAC szívén, a saját, illetve a vezértitkár úr „üzleti 
céljairól" volt csupán szó. Máry Dezső akkortájt még 
a KMAC motorkerékpárosztályának volt az elnöke. Mint 
őrnagy, tiszttársával, Jakab Tivadar századossal és a 
köréje gyűlt nagy gárdával mintaszerűen készítette elő 
az első és második Tourist Trophyt és mondhatni, egyik 
megalapítója volt a magyar motorkerékpársportnak. 
Választmányi, igazgatósági tagja volt a Királyi Magyar 
Automobil Clubnak. Egyéni ambíciói tehát ki voltak elé-
gítve. Mást nem is akart. Sokat látott azonban, amiről 
jobb nem beszélni. Lemondott a KMAC motorosztályá-
nak elnöki tisztéről és teljesen visszavonult. De csak 
látszólag. 

1926-ban ismét megjelent, óriási ijedelmet keltve a 
KMAC berkeiben. Hogy miért választotta éppen a 
MAC-ot, annak magyarázata igen egyszerű. Űj klubot 
nem alakíthatott, mert hiszen annak létesülését, mint 
később látni fogjuk, a KMAC tűzzel-vassal megakadá-
lyozta. Tehát az alakulás csak úgy történhetett meg, ha 
egy már létező, működő klub keretein belül történik. 
Erre legalkalmasabbnak a MAC látszott, lévén a „spor-
tot űző" egyesületek legtekintélyesebbje. Máry Dezső 
célja az volt, hogy különválassza a sportot az üzlettől, 
melyet a Királyi Magyar Automobil Club, vagyis jobban 
mondva diktatórikusán uralkodó vezértitkára a maga 
céljaira kisajátított. 

Közben az ország különböző részein alakultak az 
automobil és motorkerékpársportot űző egyesületek. 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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Akiknek a KMAC politikája tetszett, akiknek a 
vezértitkár úr magas szárnyalású szólamai imponáltak, 
akiknek nem volt intenciójuk és önálló ténykedésre kép-
telenek voltak, azok behódoltak a KMAC-nak és mint 
affil iált klubok mindenkor és mindenben kész szolgái 
voltak a „vezértitkár úrnak". Bátran nevezhetjük így a 
dolgot, mert hiszen ma már nyilt titok, hogy a vezértit-
kár úr és a KMAC, az egy. Nem a vezértitkár úr volt 
a KMAC-ért, hanem a KMAC volt a vezértitkár úrért. A 
sportnak 1% jutott, hiszen ezt maga a vezértitkár úr is 
elismerte, azaz kijelentette 
az OTT ülésén. A többi 
99% jutott az üzletnek, 
így festett a KMAC sport-
fenhatósága az Úrnak 
1928-ik esztendejében. Min-
den olyan automobil klub 
egyesülését, alakítását, ahol 
nem a KMAC volt a kezde-
ményező, igyekeztek ügyes 
sakkhúzásokkal keresztül-
húzni. Két év előtt tekinté-
lyes budapesti polgárok, 
automobilkereskedők stb. 
egy „Budapesti Automobil 
Club" alakítását határozták 
el. A belügyminisztériumba 
beadott alapszabályokat a 
miniszter úr átküldötte a 
KMAC-nak felülbírálás vé-
gett. A KMAC először a 
Club szót kifogásolta. Az 
újra beadott szabályoknál 
az „automobil" szót, míg a 
harmadiknál a Budapestet 
és így tovább. Természete-
sen minden ilyen újabb be-
advány között eltelt egy 
félév, mire az alapítók meg-
unták a dolgot és abba-
hagyták a klubalapitást. 
Sokkal klasszikusabb volt 
a Magyar Touring Club 
megalakításának megaka-
dályozása. A KMAC, illetve 
a vezértitkár úr megneszel-
te, hogy egy Magyar Tou-
ring Club alakítása folyik. 
Ez nagy veszedelmet jelen-
tett a KMAC-ra, mert mint 
tudjuk, a Touring Clubok-
nak triptique joga van, ami 
nagy anyagi veszteséget 
okozott volna az ideális 
alapokon álló KMAC-nak. 
Nosza gondoltak egyet. Egyik napról a másikra meg-
alakították a KMAC tagjaiból a Touring Clubot. Elnöke 
a KMAC egyik igazgatósági tagja lett, titkárja a KMAC 
egyik exponált tagja, sőt még a vezértitkár úrnak is ju-
tott szerep, természetesen a „guba" körül. Ő lett az 
egyik számvizsgáló. Mire az igazi Touring Club felesz-
mélt, a KMAC, az ál Touring Club már beadta alap-
szabályait. 

A KMAC tüntetőleg minden olyan vállalkozást, 
amelyet nem ő készített elő, negligált. így sem a MAC 
versenyeire, sem az „Automobil-Motorsport" versenyére 

nem küldte el mint fennhatóság a kiküldöttjét. Nem je-
lent meg a MAC motorsportosztályának alakuló ülésén, 
amelyre meghívót kapott, a szó szoros értelmében boj-
kottálta a BÉMAC által rendezett motoroskongresszust 
és a pályakísérleti versenyt. A nemzetközi programm 
összeállításánál megfeledkezett megkérdezni a többi 
motor- és autóversenyeket rendező egyesületektől, hogy 
óhajtanak-e rendezni internacionális mitingeket és így 
csak a saját versenyeit jelentette be „nemzetköziek-
nek". A bajnokságok felosztásánál csak a „szent én" elv 

alapján a pontszerző ver-
senyek megállapításánál 
Budapesten csak a KMAC 
versenyeket tette bajnoki 
pontszerző versenyekké. 
Mindezek azonban csak a 
szigorúan vett „sportbéli" 
bűnök. Ezekhez járulnak 
még a nem tisztán sportbéli 
bűnök. 

így „bojkottmozgalma-
kat" készített elő mindazon 
sportlapok ellen, akik nyíl-
tan síkra mertek szállni az 
igazságért. Dr. Szelnár Ala-
dár vezértitkár úr sok he-
lyen szóvá tette, hogy 
az „Automobil-Motorsport-
ban", az „Úrvezetőben", 
a „Nemzeti Sportban", mely 
lapokat Farkasházy Tibor 
és Déván István szerkesz-
tik, akik minden alkalom-
mal rámutattak ezen hely-
telen állapotra, a kereske-
dők ne hirdessenek, ami 
egyértelmű ezen ellenzéki 
lapok megfojtására irá-
nyuló kísérlettel. Így kisa-
játították maguknak az or-
szág utainak jelzését, ami-
ről mult számunkban már 
hosszabban megemlékez-
tünk, de miután az nem bi-
zonyult üzletnek, a jogot 
visszaadták a minisztérium-
nak. Ezzel azonban két-há-
rom évvel elodázták a jel-
zések ügyét. Itt tehát nem-
csak, hogy nem igyekeztek 
segíteni a magyar auto-
mobilizmus előrevitelén, ha-
nem annak egyenes „kerék-
kötői" voltak. Próbálják ezt 
megcáfolni! Ilyenkor azt 

mondja a vezértitkár, hogy nem érdekli az ügy. „Csak a 
nagy embereket támadják." Ezúttal teljesen igaza van. 
Ő tényleg nagy ember. 190 cm. magas. 

Ezek voltak tehát az előzmények, melyek a Motoros 

Szövetség szükségességét mutatták. Ezt megalakítani 

azonban csak egyféleképen lehetett, a kormány, illetve 

annak sportszerve, a „Testnevelési Tanács" hozzájárulá-

sával, illetve segítségével. Egy ellenszövetség felállítása 

teljesen céltalan lett volna. Hosszú és káros harcot invol-

vált volna, mely sem Máry Dezsőnek, sem a MAC-nak, 

sem a magyar motorsportnak nem érdeke. A fentiek 
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érdeke az, hogy egy képviseleti alapon nyugvó „Motoros 

Szövetség" alakuljon, melyben minden, az automobil- és 

motorkerékpársportot űző egyesület egyformán bíráltassék 

el. Egyforma jogokkal bírjon a versenyrendezés terén, egy-

forma jogokkal a bajnokságok megrendezésében, egy-

forma jogokkal a külképviseletben. 

Ez volt tehát a helyzet, amikor a MAC motorosztálya 

beadta javaslatát egy Országos Motoros Szövetség meg-

alakítása tárgyában a belügyminiszterhez és az Országos 

Testnevelési Tanácshoz. Egyúttal megkuldötte a terveze-

tet gróf Andrássy Sándornak, a Királyi Magyar Automo-

bil Club elnökének. (Két hónappal ezelőtt.) 

A MAC javaslatát 1928 január 28-án délután 5 óra-

kor tárgyalta az Országos Testnevelési Tanács teljes 

ülése. A javaslatot először az előadó, dr. Szukováthy 

Imre, az OTT ügyvezető titkára ismertette a Tanáccsal. 

Beszédében kifejtette, hogy úgyis mint orvos, úgyis 

mint az OTT titkára, intenzíven foglalkozik a sport-

ügyekkel és ezen kutatásai folytán állítja, hogy az 

automobil- és motorkerékpárversenyzé3ben kivétel nél-

kül, akár hivatásos, akár amatőr versenyzők állanak 

starthoz, óriási szerep jut az idegeknek, az energiának, 

a sportratermettségnek, a bátorságnak és a testi kon-

díciónak. Igen sok sport van, ahol különböző eszközök, 

mint gerely, diszkosz, csónak és evező, kerékpár, cél-

lövőfegyver stb. állanak a versenyző rendelkezésére. 

A motorkerékpár- és automobilversenyeknél a motor-

kerékpár és az automobil az eszköz. Ahol a gépek 

egyenlők, ott mindig az győz, aki sportratermet-

tebb, akinek több az idegenergiája, aki merészebb. 

Az amatőrök versenyében — nálunk pedig mindezideig 

csak erről van szó — mindenki csak a sportért ver-

senyez és nem a gyárért vagy a márkáért. Teljes 

egészében a javaslat mellett foglal állást. Utána dr. 

Szabó Gusztáv műegyetemi tanár szólalt fel a javaslat 

ellen. Kifejtette, hogy szerinte aggályos a motorsporto-

kat elismerni embersportnak, mert itt legtöbbször a re-

kordokról van szó, ő pedig ellenzője minden rekordnak. 

Az OTT is az egyetemes sportért van, nem pedig a re-

kordokért. Egyebekben sem tartja az Országos Testne-

velési Tanácsot kompetensnek ebben az ügyben való 

ítéletre. Nézete szerint az automobilversenyeknél fő a 

„henger meg a benzin"! Utána Sztankovits Szilárd szó-

lalt fel. Ő az OTT-ban mindig ellenzék. Sohasem azt 

akarja, amit az elnöki tanács, tehát már csak azért is 

ellenezte. A harmadik ellenző a Magyar Sí-Szövetség 

elnöke és egyben az egész vita legérdekeltebb személye, 

a KMAC diktátora, dr. Szelnár Aladár volt. Kijelen-

tette, hogy a versenyzésben csak 1% a sport, a többi 

99% a géptől függ. Mindenről beszélt, csak a kérdés-

ről nem. Beszélt a KMAC múltjáról, a kereskedelemről, 

a forgalomról, a közlekedésről, csak éppen arról nem, 

amiről kérdezték. Miután látta, hogy ügye elveszett, el-

kezdett fölényeskedni, amivel azután végleg el is 

intézte az ügyet. A tónus, ahogyan beszélt, inkább 

illett a KMAC kétliteres vacsoráira, de nem az Orszá-

gos Testnevelési Tanácsba. Utána Demény Károly ál-

lamtitkár emelkedett szólásra. Mint a BBTE elnöke, a 

szemébe cáfolta meg a hűségnyiiatkozatot. Kijelentette, 

hogy kívánja a Szövetséget és semminemű hűségnyilatko-

zatot nem tett a KMAC-nak. Végül a legjobban a fején 

találta a szöget Rakovszky István. Kifejtette, hogy mi-

után a KMAC vezértitkára szintén elismerte, hogy az 

automobil- és motorkerékpárversenyzés csak 1%-ban 

sport, úgy minden rendben van és miután a KMAC a 

sporttal nem óhajt foglalkozni, úgy a Testnevelési Ta-

nácsnak eo ipso kötelessége, hogy a motorsportokkal 

foglalkozzon. Különben is csodálja, hogy miért expo-

nálja mégis magát a sportért annyira a KMAC. Itt va-

laminek rejlenie kell a háttérben. (Ha minket megkér-

deztek volna, azonnal megmondtuk volna neki, hogy bi-

zony rejlik, az a valami az: üzlet. Később azután kel-

lően informáltuk is a dologról, amikor azután minden 

tiszta lett előtte. A szerk.) 

Végül a belügy-, kereskedelemügy- és a honvédelmi 

minisztérium képviselőit hallgatták meg. Dr. Issekutz 

Aurél államtitkár a belügyminiszter úr szavait tolmá-

csolta, mely szerint ő nem kíván az üggyel érdemileg 

foglalkozni, csupán azt köteles leszögezni, hogy a köz-

lekedési és rendőri ügyekben a régi helyzet ne érintes-

sék. Ugyanígy nyilatkozott dr. Gáspár Elek miniszteri 

tanácsos a kereskedelmi miniszter megbízásából, míg de 

Scardelli Cézár, a hadügyminiszter megbízottja egyene-

sen kívánja a Motoros Szövetség felállítását. Ezek után 

szavazásra tették fel az ügyet, melynek eredménye 30:5 
az előadó javaslata mellett. Végeredményben tehát az 

Országos Testnevelési Tanács megállapítja a motoriz-

mus sportértékét és a motorkerékpár-, valamint az 

automobilversenyeket embersportnak minősíti, ebből ki-

folyólag kívánatosnak tarja a Szövetség megalakítását. 

Eszerint a legközelebbi időkben az OTT közvetítése 
mellett, valószínűleg dr. Karafiáth Jenő személyes el-
nöklete mellett összehívják az ankétot, melyre az összes 
érdekelt felek meghívást kapnak és meg fog alakulni a 
Magyar Motoros Szövetség. Megnyugtatunk ezúttal 
mindenkit, a kereskedőket, az iparosokat és az összes 
érdekelteket, hogy jogaikat a Motoros Szövetség nein 
bántja. Ha valamiről lehet szó, úgy csak őreájuk nézve 
is jó lehet. Ha más nem, megszabadultak örökre a 
KMAC pressziója alól. A mumus hatásköre alaposan 
megcsökken és felvirrad a motorizmusban az egyenlő-
ség és a szabadság korszaka. 

j-lulóruíyázzal Wesxely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerület, Vád-utca 9 
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Szenzációs részletf.ze-
tési kedvezmény foly-
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otorkerékpárt 
Kérjen ajánlatot! 
Meg lesz lepve! 
Havi részlet 40—50pengőtől 

GILLET 
SAROLEA 
MOTO GUZZI 
WINDHOFF 
• 

Vezérképviselet: 
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vezérképviselet 
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F O R D személy- és teherautomobilok 
ORDSON traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
Budapest, VII., Rákúczi-út 19. 

Telefon: József 460-38 és József 428-40 

Tyrjxrz 
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Füzessi rajza. 

A kitűnően sikerült rajzot a Nemzeti Sport engedte át lapunknak. A nagy szivaros, monoklis alak dr. Szelnár 

Aladár, a KMAC vezértitkára, a Szövetség megalakulásának legfanatikusabb ellenzője. 

Sport-e az automobil és motocikli verseny? 

3000 kilométer Ausztria és Svájc hegyei között 
Két szombathelyi motorkerékpáros viszontagságai és kalandjai 

Irta':' Petrovics Ernő 

Nem is tévedtünk. Fogaskerekű vasúton megyünk, 

amely állandóan erős emelkedéseken visz bennünket 

sziklákon, vízeséseken, viaduktokon keresztül. Lent a 

völgyben kegyetlen hőség. Amint lassan emelkedünk, el-

tűnnek a lomblevelüek, majd a törpefenyők, utána á 

cserjék. Nagy kiterjedésű hegyi legelők, majd kopár 

sziklák, nem telik bele egy óra és már kietlen pusztasá-

gon vagyunk. Az előbb említett hegyi legelőkön a híres 

svájci tehenek százai, egy-egy pásztor, vagy egy-egy 

pipázó pásztornő őrizetében. 

Hirtelen beborult az ég és vele a mi kedvünk is 

borúsra vált. Hogyne lettünk volna elkeseredve, mikor 

105 frankot kiadtunk és nem látunk semmit, mivel minden 

felhőben van. Elérünk Eigergletscher állomáshoz. Itt 

kezdődik a hosszú alagút. Kezdi már a hideg is éreztetni 

magát, felvesszük hát a magunkkal hozott bőrkabátot és 

így ülünk a kocsiban egymással szemközt, kérve a sor-

sot, hogy legyen velünk irgalmas és oszlassa el a felhő-

ket. Eigerwand állomás következik, mely a sziklába van 

vágva. Kis terraszszerű építmény az állomás mellett, a 

sziklafalban. A vidékből nem látunk semmit, mert min-

den felhőben van. Egyik sziklaablaknál a meteorológus 

ül bundájába burkolva műszerei előtt és csinálja jegy-

zeteit. Öt perc múlva a kalauzok beszállást dirigálnak, 

tovább folytatódik az alagút, míg el nem érjük az Eis-

meer állomást, mely ugyanúgy sziklába van vágva, mint 

az Eigerwand. Itt is feltűnik a meteorológus, de sajnos, 

a felhők sem hiányzanak. A legrosszabb hangúlatban 

ülünk be újból a vonatba. 

Elővesszük a vasút által ingyen adott ismertetést és 

"bből látjuk, hogy Eismeer állomástól felfelé a vonat 

adhéziós üzemmel megy. Adhéziós üzem szépen hangzik, 

de nem tudtuk, hogy mi az. Szépen megkérdezzük a leg-

illetékesebb tényezőt, a kalauzt, aki azután magyarázott 

annyit, hogy a végén alig értettünk valamit. Annyit 

mindenesetre sikerült kiihámoznunk, hogy az adhéziós 

üzem abból áll, hogy a síneket oldalról a kocsi kerekei 

összeszorítják, szinte rátapadnak és a hajtás a sínek 

oldalán futó korongok segítségével történik. 

Lassankint, igaz, hogy csak szemünkkel, összeismer-

kedtünk a fülke utasaival. Ültek vala pedig ebben a 

fülkében a következő nemzetiségek. Pipás angol a fele-

ségével, egy fiatal: francia, ugyancsak a feleségével, egy 

német, egész biztosan a feleségével, egy japán, Friedrich, 

mint az osztrák és én, mint a magyar nemzet képviselője. 

Mi hárman utóbbiak csupán kabátainkkal, minden más 

hozzátartozó nélkül. Nagyon érdekes vegyüléke a nyel-

veknek, egyik sem értette meg, hogy a másik mit beszél. 

Mi ketten is egész szabadon megkritizáltuk a nyápic 

franciát, hogy hogyan tudott nálánál öregebb és kimon-

dottan csúnya nőt feleségül venni. 

Végre azután utolsót zökkent a vonatunk, megálltunk 

Jungfraujochon, a végállomáson. Mozgalmas élet van itt, 

sürgő-forgó emberek az állomáson, a kilátó terraszon és 

éttermekben. Az ittlevők legnagyobb része levelezőlap-

írással van elfoglalva és egyenként mennek az automa-

tához, ahol 10 vagy 20 centimes bedobása után, megkap-

ják a megfelelő bélyeget. Rettenetes hideg van. Először 

a széltől meglehetősen védett terraszra mentünk. Ki írná 

le örömünket, felettünk szép tiszta kék az ég és mindent 

nagyszerűen látunk. A vasúttársaság által felállított táv-

csőn is a Jungfrau-csúcsot kerestük meg és nézegettük 

hosszan. A csúcs tetején egy hatalmas faoszlop, rajta 4 

deszkalap mutatja északot, keletet, délt és nyugatot. A 

távcsőben elvonultatjuk magunk előtt az összes látható 

csúcsokat. Mindmegannyi tele hóval és jéggel. Majd 

ugyancsak a vasúttársaság által felállított liftbe ültünk, 

mely felvitt bennünket az állomásnál magasabban fekvő 

piátóra. A nagy hideg miatt csak hárman merészkedünk 

ki. Bőrkabátainkat szorosabban szíjazzuk össze a szél 

ellen. Nagyon vigyázva lépünk, mert nincsenek szeges 

cipőink. Egy nagyobb csúszás hamar végzetessé válhat, 
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jobbra, balra 100 méteres szakadékok vannak, telve hóval 

és jéggel. 

Fenséges látványban volt részünk. Alig három órá-

val előbb nyári hőségben voltunk és most a hideg tél-

ben. Amerre a szemünk ellátott, mindenfelé csak jég és 

hó. Mellettünk a hatalmas Aletschgletscher, alattunk 

felhők, felettünk a tiszta ég. Orkánszerű szél, mely 

hordja a havat. Az emberen eddig még nem érzett érzé-

sek lesznek úrrá. Megérti azt, hogy csak porszemek 

vagyunk a természetben. Alaposan fáztunk, mégis úgy-

szólván a vonat indulásának utolsó percéig a 3467 méter 

tengerszínfeletti magasságú platón maradtunk. 

Innen a platóról még szebbnek látszik a Jungfrau. 

Addig nézegettük, míg egyszerre csak elszégyelte magát, 

különösen Friedrich tekintetétől, kölcsönkérte a felhő-

ket és elfedte vele arcát. Egy darabig felhőben vagyunk, 

majd a felhők fölénk szállnak és megnyílik alattunk a 

kilátás. A völgyben, ahol feljöttünk, meg tudjuk külön-

böztetni az egyes községeket egymástól. Látjuk a hóba 

épített kis menedékházakat és látjuk a vasútállomást, 

ahol keresztül jöttünk. 

Egy újabb orkán, a felhők gomolyognak és egy-

szerre csak megint alattunk vannak és felettünk megint 

tiszta az ég. Közelgett a vonatunk visszaindulásának 

ideje, visszatértünk hát az állomásra. Útközben jó mé-

lyen bemegyünk még egy jégbevájt folyosón és megcso-

dáljuk újból a kultúrát. A folyosón villanyvilágítás, a 

vezetékek rendes porcellánszigetelőkön a jégfalba sze-

relve. 

Negyed hat, indulunk visszafelé. Még lassabban jövünk 

lefelé, mint felfelé mentünk, szinte unalmas már az út. 

8 óra után visszaérünk Lauterbrunnenba, ahol „olcsó" 

túristaszobát veszünk magunknak. Az egész csak kilenc 

frankba került. Farkasétvággyal fogyasztjuk el vacso-

ránkat. 

Másnap reggel 5 órakor már újra útrakészen vol-

tunk. Mégegyszer, utoljára gyönyörködtünk a Jungfrau-

ban, mely most bontakozott ki igazán teljes pompájában. 

A reggeli nap sugarai visszaverődtek a fehér hóban, 

olyan volt a hegy, mintha egy csillogó drágakő lett volna. 

Nagyon hideg reggel volt, ugyancsak elkelt a bőrka-

bát. Forgalom még nem volt, így hát gyorsított tempó-

ban értük el Interlakent. Egy hangos reggeli szerenád 

után már tovább is mentünk. Utunk a Thuner-See mellett 

vitt, valósággal sziklasátorban mentünk, időnként egy-

egy rövidebb alagút. Az út kitűnő, azonban az egyszer 

igazán mérsékelt tempóban kellett haladnunk, mert na-

gyon sok a kanyarulat, azonkívül villamos is jár. A vil-

lamos csengetés helyett dudál, mint az autó. Valósággal 

örültünk, amikor végre véget értek az állandó kanyaru-

latok és beértünk Thun városkába, amelyről semmi külö-

nösebbet sem tudnék megemlíteni, mivel csak keresztül 

mentünk rajta, legfeljebb azt, hogy nagyon sok vize lehet, 

mivel utcái olyannyira fel voltak öntözve, mintha csak 

zápor esett volna. Thun után kezdődik túránk mondhat-

nám legjobb útrészlete. 10—12 m. széles út, újonnan 

aszfaltozva egészen Bernig. Meglátszik, hogy Svájc fő-

városa felé közelgünk, rengeteg út és vasút fut össze 

mindenfelől. A vasutak mind villamosítva. 

Bernbe érve, a villamossínek mellett haladunk és 

csakhamar a város szívében vagyunk. Bern gyönyörű 

fekvésű fővárosa Svájcnak, talán lehetne fekvését Buda-

• = 

Már több, mint 250 

Hudson-Essisx 
SUPERSIX 

automobil fut Magyarországon. 

Megérkeztek az 1928-as tipusu 

Wand s rer 
automobilok. 

Matcbless 
angol motorkerékpárok 

minden erősségben. 

BÁRDI 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 6. 

• 
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Értes í tem üz let fe le imet , hogy kép-
viseleteimet Budapest , IV. ker . , 
M a g y a r - u t c a 40. s z á m alá helyez -
tem át, melynek szomszédságában 
IV. ker . , Magya r -u tca 27. s z á m alatt 
m o d e r n m o t o r k e r é k p á r j a v í t ó -
ü z e m e t he lyeztem f o r g a l o m b a . 

HRD 
COTION 
VELOCETTE 
NEW-HENLEY 
motorkerékpárok 

cyclecarok 

LANTAI EDE 
Budapest, 

IV-, Magyar-utca 40 

pesthez is hasonlítani. A város szívében folyik az Aare-

folyó, nagyon mély mederben, rajta festői szép hidak és 

a víz partján szebbnél-szebb paloták, közöttük a remek 

parlament. 

Elértünk túránk legnyugatibb pontjáig, innen ismét 

visszafordultunk. Utunkat újból Zürichnek vettük. Kifo-

gástalan állapotban levő utak. Mindenütt aszfaltszerü a 

felső réteg, kivéve a községeket, ahol apró gránitkockák-

ból áll a fedőréteg. Aarau város érintésével korán dél-

után Zürichben vagyunk. 

Zürich nem nagy, de sokkal élénkebb, mint Buda-

pest. Imponáló az autóforgalom. Láttam egy hatalmas 

autót jönni, egy létrahosszúságú szenegál soffőrrel és 

nagyságban vele konkurráló néger inassal, keleties öltö-

zetben, fezzel a fejükön. A hátsó ülésen egy cingár ki.< 

emberke, valószínűleg valami keleti fejedelem. 

Másnapra ébredve augusztus 25-öt mutatott a nap-

tár. Vissza Schaffhausenbe irányítottuk kormányunkat. 

Zürich mellett Oerlikonban egy akkumulátorgyárban ki-

cseréltem akkumulátoromot s a régit javítás céljából 

otthagytam. Schaffhausenbe újból a német határ érinté-

sével jutunk el. 

Augusztus 26. Reggel korán kelve, hozzáláttunk gé-

pünknek a hosszú visszautazáshoz való előkészítésére. 

Üjból felraktuk csomagjainkat, a tartószíjjakat szoro-

sabbra húztuk, megolajoztuk gépeinket és búcsút mond-

tunk Schaffhausennek. 

Egymásután maradnak el Romanshorn, Arbon, Rohr-

schach városok. Rohrschachban alaposan felszereltük-

magunkat cigarettával, melyet raffinált módon dugtunk 

el az osztrák finánc szemei elől. Nem volt azonban rá 

szükség. A határon az osztrák vámőrrel hamar ismeret-

ségbe léptünk, kisüttettük vele, hogy volt Magyarorszá-

gon és annyit beszéltünk neki Pinkafőről, — hol egyik 

rokona is lakik — hogy egészen megfeledkezett a vám-

vizsgálatról. A határtól Bregenz felé tartunk. Magában 

Bregenzben jó néhány utca el van zárva a forgalom elől 

teljesen, viszont egyes utcákban csak motorkerékpárral 

nem szabad közlekedni. Valószínű, hogy az ilyen, a for-

galomtól elzárt utcákon egy-egy ideges városatya lakik 

Bregenztől többet vártunk, azt hittük, hogy egy kis világ-

fürdőt találunk itt, ezzel szemben meglehetősen elhanya-

golt, piszkos városka. Lehet, hogy csak nekünk tünt fel a 

svájci tisztaság után így. 

Bregenz és Feldkirch között erős tempóban azt ve-
szem észre, hogy leáll a motorom. Keresem a defekt okát 
és meglepetéssel látom, hogy benzinem az utolsó cseppig 
elfogyott. Szerencsére jött percek múlva egy teherautó és 
soffőrje nagyon szívesen kisegített. Nem volt ugyan meg-
felelő edényünk, de egy kis petróleumosdobozban nagy 
üggyel-bajjal sikerült egy-két decit átönteni és én meg 
voltam mentve. Jellemző eset, hogy az adott borravalót 
alig akarta elfogadni. Feldkirch, Bludenz, Stuben közsé-
gek érintésével újból az Arlberg-hágóhoz értünk. Most 
nem azt az utat választottuk, melyen jöttünk, hanem a 
sziklákba fúrt útvonalat. Hihetetlen éles hajtűfordulók 
és állandó erős emelkedések után körülbelül ezer méter 
magasságban vagyunk már. Jellemző az út veszélyessé-
gére és nehéz voltára, hogy felfelé az autóknak nem sza-
bad közlekedni. Ez a Flexenstrasse. Bámulatos egy út-
szakasz, lógó sziklák, alagutak és árkádok tömkelege. 
Végre elérjük a legmagasabb pontot, Zürsben vagyunk. 

(Vége következik.) 
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Az új automobilversenyző generáció 
Gróf Andrássy Imre. (Nem tévesztendő össze 

testvérbátyjával, Mihá l lya l , aki évek előtt MÁG- és 

Steyr-kocsikon versenyzett.) Gróf. Andrássy Imre csu-

pán 1927 óta vezet, de máris egyik legreménytelje-

sebb tagja az ú j magyar vezetőgenerációnak. Legelő-

ször a Tiszántúli Automobilclub vei-senyén tűnt fel, 

ahol báró L ip thay Anta l kétliteres Grand Pr ix Bu-

gatt i jával , k i tűnő 153 kilométeres átlaggal győzött a 

14 kilométeres sebességi síkversenyben. Legközelebbi 

versenye azután ;iz 1927. évi Svábhegy volt, ahol már 

;> tréningen nagy meglepetést keltett. A hozzáértők 

általános megállapítása szerint bravúrosan vezetett 

és mindenki k ivá ló helyezést jósolt neki. Andrássy 

eredménye megfelelt a várakozásnak, habár a kétlite-

res verseny-Bugattival elért 4:14.08 mp.-es időnél lo-

vag Hauptnak ugyanezen kocsival elért 1926-os ered-

ménye két másodperccel jobb volt. Nem szabad azon-

ban elfelejtenünk, hogy a kocsi azóta sok ezer kilo-

métert futott és bizton vesztett sebességéből. Ezen 

szempontból vizsgálva, kellően tudjuk méltányolni 

gróf Andrássy k i tűnő eredményét. Nyugodt, biztos-

kezű menő. aki kocsiját könnyed határozottsággal ve-

zeti. A fordulókban gyors és biztos. Kerü l minden fe-

lesleges kockáztatást. Szerintünk már most is egyike 

legkitűnőbb úrvezetőinknek, aki, ha szorgalmasan 

versenyez, rövidesen erősen bele fog szólni legjobb-

jaink küzdelmébe, 

Tványi Gyula. Először az 1927. évi túraút startjá-

nál jelent meg, mint versenyző. A parádi hegy.iver-

senyben és a Tát—Nyergesújfalu közötti síkversenv-

ben is szépen szerepelt. A gyorsasági versenyen el-

ért eredményei folytán a túraút túrakocsiosztályában 

a negyedik helyre került. Versenyvezetői képessége a 

Guggerhegyen bontakozott ki a maga egészében. Már 

a tréningen feltűnt merész fordulatvételeivel, míg a 

versenyen gróf Károly i Ferenc (Bianchi) mögött a 

második helyen végzett, de az őszinteség kedvéért 

meg kell á l lapí tanunk, hogy Káro ly i kocsija jóval 

gyorsabb volt. m in t Tványi Lancia-Lambdája. A M A C 

szentemberi jánoshegyi versenyén má r min t gvőztest 

üdvözölhetjük az ambiciózus úrvezetőt. Lancia-Lamb-

da-kocsijával nagy fölénnyel gvőz kategóriájában és 

az összosztálvozásban is jó helyen vécéz. Az őszi 

svábhegyi versenyen 5:30 mp.-es igen jó idővel máso-

dik. Tványi Gyula jóképességű vezető, akinek kezé-

ben egy gyors versenykocsi talán meglepetésekre vol-

na képes. Remél jük, hogy a jövő szezon versenyein 

már egy gyors kocsi kormányáná l lá t juk viszont. 

Ka lmár Tihamér. Egyike legmerészebb úrveze-

tőinknek. Számos verseny/en ért el jelentős eredmé-

nyeket. A K M A C V I I . Svábhegyi versenyén az út-

kaparóház előtti kanyarban kocsija kifarolt, úgy, 

hogy a versenyt fel kellett adnia. Ugyanezen év őszén 

starthoz állott a TTAC versenyén, ahol a 14 kilomé-

teres síkversenyen ki tűnő 111 kilométeres átlagsebes-

séget futott és a homokversenyen is fényesen megál-

lotta helyét. A M A C 1926. évi jánoshegyi versenyén 

balszerencsével küzdött. Kétízben startolt 4.5 literes 

Steyr túrakocsijával, de elsőízben az első, másodízben 

a felső haj tű kanyarban vesztett értékes másodperce-

ket. Ennek dacára 4:51.5-es k i t űnő idővel megnyerte 

kategóriáját. Ka lmá r merész, sőt vad vezető, aki túl-

sókat k íván magas és nehéz túrakocsijától. Sokkal 

jobban napfényre hozná képességeit egy alacsony 

versenykocsi, melynek kormányáná l merészsége reá 

lisan érvényesülne, l iemél jük viszontlátjuk a jövő 

szezon versenyein, egy gyors versenyautó boldog tu-

lajdonosaként. Visszavonulása esetén a magyar auto-

mobilsport szerintünk egyik legnagyobb reményét 

volna kénytelen feladni. 

Gróf Káro ly i Ferenc. Már az 1926. évi Magyar 

Túraúton sikeresen szerepelt 1.1 literes Salmson Grand 

Sport kocsijával, az összosztályozásban 30 induló kö-

zül a 4. helyet biztosítva magának Szini, Szmick és 

Delmár mögött. A szezon többi versenyein azután 

nem állott starthoz. Az 1927. évben először a TTAC 

túraversenyén lát juk viszont, egy Bianchi kormányá-

nál. A síkversenyen 105 km.-es átlagot ér el, míg a 

homok versenyen 33 km. átlagsebességével egyike 

azoknak, akik a legjobban abszolválják a Székely es 

Berkesz közötti nehéz homokos részt. A Magyar Túra-

út hozza meg a fiatal vezető versenykarriérjének 

egyik legszebb sikerét. A parádi versenyhen Bianchi 

túrakocsijával k i tűnő 9:04.0 időt fut és a síkverse-

nyen elért 102 kilométeres átlag becsületére vált 

m ind a vezetőnek, m ind kocsijának. Gróf Káro ly i Fe 

renc ezen eredményeivel a Magyar Túraút túrakocsi-

osztályának győztese lett. A Guggerliegyi verseny is 

mét egyik állomása győzelmi sorozatának. J ó idő alatt 

megnyeri kategóriáját, noha a haj tűkanyarokban 

kissé idegenül mozgott. Gyakorlott és ami a fő, szeren-

Thrófkiillös kere&eJc 
átalakítása 

SS és ballonabroncsú kerekekre 

Hivatalos Rudge-javítóműhely 

Dénes és Friedmann Rí. 
Budapest, VI., Dessewtty-u. 29. Telefon: 289-86, 144-71 
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cséskezű versenyző. Ha továbbra is szorgalmasan 
versenyzik, még sok szép eredményt fog felmutatni. 

Lyka István. Az 1925. évi Svábhegyi versenyen, 
majd az 1926. évi Magyar Túraúton startolt először, 
mérsékelt sikerrel. A túraút első napján, a parádi 
hegyiverseny alkalír ával nekiment kocsija első ré-
szével az utat szegéiyző partnak. Hűtője kilyukadt, 
úgy hogy a versenyt kénytelen volt feladni. Innen 
azután rohamosan felfelé ível Lyka versenykarriérje. 
Jóformán minden hazai verseny startjánál ott lát-
juk elmaradhatatlan OM-Superba kocsiján. A K M A C 
I. Guggerhegyi versenyén a 2000 kcm.-es sportkocsi-
kategóriában 2:19.38, akkor igen jó idő alatt győz. Az 
1926. évi Svábhegyi versenyen kerül először szembe 
erős ellenféllel, az olasz Archimede Bosa-val, akitől 
vereséget szenved. Kocsija ugyan nem volt teljesen 
rendben és ez menti a győztes és közötte levő 
nagy idődifferenciát. A M A C őszi Jánoshegyi verse-
nyén motor-overben futva, 4:30 ki tűnő idő alatt nyeri 
kategóriáját. Egyike azoknak, akik a hajtűkanyaro-
kat a legszebben és legsimábban veszik. Tgaz, hogy 
ebben az időben sokat és komolyan trenírozott. Ezen 
eredménye jelenti versenykarriérjének delelőjét. A 
következő esztendőben már igen erős ellenfeleket kap 
a 2 literes Bugatti-kocsikban. A TTAC versenyén 
kategóriájában gróf Zichy Tivadar, majd a túrako-
csin versenyző és így magasabban értékelt eredményt 
elérő Albrecht királyi herceg mögött mint harmadik 
végez- Az 1927. évi Magyar Túraút. alkalmával az erős 

versenyen is csupán egy-kétszer ment a tréningen és 

így nem ismerhette jól a pálya minden csinját-binját. 

l'edig a tréning elengedhetetlen kelléke a versenynek 

és egy ilyen gyors verseny kocsinál, melyből még 

hozzá ki akarjuk venni mindazt, ami benne van, két-

szeresen fontos. Reméljük, hogy Lipthayt ismét ott 

látjuk 1928-ban is a versenyeken és őszinte szívből 

kívánunk neki több sikert. 

Gróf Pálffy-Daun József. Az 1927. évi túraút volt 
debut-je. Mindjárt szép sikerrel kezdte. Jó l végzett a 
parádi nehéz szerpentinben és közel 125 kilométeres 
átlagsebességet ért a nyergesújfalui síkon. A vég-
osztályozásban Austro-Daimler 3 literes gépével a 17 
beérkezett sportkocsi közül a 6. helyen végzett. Noha 
a I I . Guggerhegyi versenyen erős ellenfelei nem en-
gedték érvényesülni, mégis kitűnt feltűnően sírna és 
nagy gyakorlatra valló kanyarvételeivel. A legnehe-
zebb hajtűkanyarokat is könnyen és igen gyorsan ab-
szolválta. Az 1927. évi Arlberg-hegyiversenyen elért 
második helyezés élénk fényt vet képességeire, nem-
zetközi viszonylatban is. Érdeklődéssel tekintünk 
1928-as szereplése elé. 

Vadász Miklós. A TTAC 1926. évi megbízhatóság! 

versenyén indult először, ahol végeredményben az 

összeosztályozásban a harmadik helyre került. A sík-

versenyben kis 1100 kcm. Amilcarjával szenzációs 99 

kilométeres átlagsebességet futott ki és bátran állít-

hatjuk, hogy ha az időjárás szeszélye folytán nincs 

azok között, akik a homokversenyben a hatalmas zi-

PNEU 
konkurrencia ellenére a sportkocsik között a végosz-
tályozásban a 7. helyre kerül. A parádi hegyiverse-
nyen kitűnő, 8:24.6-os idővel 43 automobil közül a 11. 
helyet éri el. A Guggerhegyi versenyen kategóriájá-
ban Heteés Sándor mögött a második helyen végez, 
de biztosan veri gróf Zichy Tivadart. Elért 2:09.44 
mp.-es ideje igen respektábilis. A szezon többi verse 
nyein nem állott starthoz. Lyka jóképességű, ambi-
ciózus versenyző, aki egy versenykocsi kormányánál 
sok meglepetést okozhatna. Mer és tud menni. 

Báró Lipthay Antal. Motorkerékpárversenyzőből 
lett automobilversenyző. Egyike azoknak, akiknek 
Magyarországon legrégebben van tulajdonukban gyors 
versenykocsi. Lipthay vette meg ugyanis az első nyolc-
hengeres Bugatti-versenykocsit, mely Magyarország-
ra keriilt. Lipthay olső startja az 1927. évi Magyar 
Túraút volt, ahol a körülményekhez képest gyengén 
szerepelt. A síkversenyen ki tűnő 140 kin.-en felüli át-
lagot ért el, de a parádi hegyiversenyben kénytelen 
volt meghajolni az 1.5 literes Bugatti-kocsikon ver-
senyző dr. Feledy Pál és gróf Széchenyi Miklós előtt. 
A Guggerhegyi verseny tréningjén egynéhány meg-
lepően jó fordulóvételt produkált, a versenyen azon-
ban már az első hajtűkanyart megelőző enyhe lapos-
fordulóban nekiütközött a járdának és tengelygörbü-
lés folytán kénytelen volt feladni a versenyt. Lipthay 
sajnálatos módon peches versenyző. Egyéni impresz-
sziónk szerint nem trenirozik eleget azon a pályán, 
melyen a verseny lefutásra kerül. A Guggerhegyi 

vatar után startolnak, úgy egészen biztos, hogy ab-
szolút elsőként fejezi be a túrautat. Tulajdonképea 
igen régi vezető, de versenyezni csak 1926-ban kez-
dett. Gyönyörűen szerepelt az I. Guggerhegyi verse-
nyen, ahol a kitűnő Salmson-vezető Szmik Viktor mö-
gött (2:13.4) minimál is idődifferenciával második lett, 
(2:18.9). Utolsó startja 1926-ban a Jánoshegyen volt, 
ahol azonban nagy balszerencse' üldözte. Mindjárt az 
első haj tűkanyart oly gyorsan vette, hogy csaknem 
elvesztette uralmát kocsija felett, majd közvetlenül 
a cél előtt h ibáján kívül pneudefekt érte és nekivá-
gódott egy fának. Szerencsére minden komolyabb kö-
vetkezmény nélkül úszta meg a balesetet. Az 1927. 
évi túraúton is résztvett kis Amilcarjával , de ott, 
mondhatni erősen lestrapált és régi sebességéből igen 
sokat vesztett kocsijával, bár mindent kivett belőle, 
helyezést elérni nem tudott. Mint hírl ik, rövidesen 
egy kompresszoros Amileart kap és az 1928. év verse-
nyein már ennek volánjánál fogjuk viszontlátni. 

Wolfner László. Egyike legjobb motorkerékpár 
versenyzőinknek, aki úgy látszik lassan, de biztosan 
átpártol az automobilversenyzők táborába. A K M A C 
tagja, üres óráiban többszörös békemilliomos, mind-
azonáltal csak egy százalókban sportember. (?) Most 
azt a kort éli, amidőn még motoron is versenyez és az 
automobilversenyeket sem hanyagolja el. Motor-
kerékpáron a Semmeringen és a Svábhegyen muta-
tott klasszikus formát. Mint automobilversenyző, bár 
már esztendők óta vezet, 1926-ban állott először start-
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hoz a Svábhegyi versenyen* ahol a budapesti Bianchi-

képviselet felkérésére egy kis 1290 kcm. Bianchi-túra-

kocsin indult és az 5:31 alatt győztes Zolnay (OM) 

mögött 6:39-es idővel második lett. A néhány héttel 

későbbi Jánoshegyi versenyen saját Il ignan sport-

kocsijával indul , de egy fordulóban kivágódik és ko-

csijával lezuhan a mélységbe. Csodálatosképen semmi 

baja sem történik, mert a fák felfogják. 1927-ben mái-

igen szép eredményeket ér el. A Magyar Túraúton a 

18-ik helyen végez, dacára magas hengerűrtartalmá-

nak. Itt már új, saját Steyr sportkocsijával indul. A 

síkon 124.4 kilométeres átlagot ér el, míg a parádi he-

gyen 7-ik lesz 7:58.6-os k i tűnő idővel. A TTAC verse-

nyén fényesen szerepel. A síkon 141 kilométeres át-

lagot fut a 14 kilométeres sebességi versenyben, míg a 

homokon báró Wentzel Mosau mögött második helyen 

végez az abszolút osztályozásban. A Guggerhegyen 

megnyeri Steyr-jével az 5000 kcm. sportkocsi kategó-

riát és a Svábhegyen mesés, ta lán soha meg nem dönt-

hető 4:36-os idővel Steyr Type VIL-jével a kategó-

riáját fölénnyel nyeri. Vakmerő vezető. Megállapíthat-

juk róla, hogy ha nem ideges és jó napja van, k i tűnő 

eredmények elérésére képes. Mestere Delmár Walter, 

akitől nagyon sokat tanult és ál landóan tanul. Mint 

hírl ik, 1928-ban egy sokkal gyorsabb Steyr-kocsin fog 

versenyezni. 

Kötelességszerűen megemlít jük még, hogy gróf 

Andrássy Imrétől és Lyka Istvántól többszöri levél-

beli, telefon- és személyes kérésre sem tudtunk fény-

képet kapni, tehát nem tudjuk őket bemutatni olva-

sóinknak. Nagyon sajnál juk, de ha nem vesznek ma-

guknak annyi fáradságot, hogy kérésünknek eleget 

legyenek, mi még nem rendelkezünk rádiófénykép-

felvevőkészülékkel. Ha majd abba a helyzetbejutunk, 

megígérjük, hogy ők lesznek az elsők, akiket ezúton 

fogunk bemutatni olvasóinknak. 

Wolfner László Gróf Károlyi Ferenc 

Vadász Miklós I f j . Horthy Miklós Kalmár Tihamér 

dr. gróf Pálffy Daun József Iványi Gyula 
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Gróf Kolowrat, a tragikusan elhúnyt kiváló osztrák automobilversenyző, kis Austro-Daimler ,,Saséba"-kocsiján a 

Semmering-verseny egyik fordulójában. 

Képünk a „Rallye de Monte-Carlo" két német résztvevőjét mutatja be. Jobboldalon a Hamburgból startolt és 
Holstein asszony által vezetett Adler-, baloldalon a német Kappler által kormányzott Simson-kocsi állanak. 
Mindkettő nem kimondott kiskocsi, tehát az abszolút helyezésben csupán a 27-ik, illetve a 24-ik helyet tudták 
elfoglalni. Kappler Berlinből startolt és 35.001 kilométeres átlagot futva, 252.025 ponttal a 24-ik helyre került, 
miq Holstein asszony 249.025 pontjával a 27-ik helyet biztosította magának. Képünk a montecarlói strandon 

készült. 

Q A I ^ P AUTOMOBILOK: APART AUTÓ R.-T. 
r n l V J t VID KER., ANDRÁSSY-ÚT 37. SZÁM 
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Jacques Bignan. a „Rallye de Monte-Carlo" győztese. Bignan a kis FIAT 509 típussal, 4 személlyel indult el 
Bukarestből és Belgrádon, Zágrábon, Trieszten keresztül jutott el a Riviérára. Bignan (FIAT) a távot 85 óra 
46 perc alatt tette meg, ami 35.328 kilométeren átlagsebességnek felel meg. Bignan (FIAT 509) pontszáma 
278.004 volt. Képünk a győztest a Riviéra egyik festői részletén, egy útbevágásban, közel Nizzához, mutatja be. 

A „Rallye de Monte-Carlo"-val kapcsolatban a franciák kocsi- és karosszéria-szépségversenyt rendeztek a Rivié-
rán. A „Concours d'Elégance" első diját a most bemutatott és a párisi Ottin-cég által karosszált csukott Delage-

kocsi nyerte. 
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Holzknecht a „Rallye de Monte-Carlo" hatodik helyezettje. Holzknecht Németország legészakibb pontjáról, 
Aonigsbergbol indult egy Steyr Type X I I . gyorsautóbuszon. A kocsi bámulatosan megállotta helyét és kis 
hengerűrtartalma dacára. 8 személlyel az előirt átlag alatt futotta meg a távot. A csillagtúra egij újabb 

bizonyítéka a Steyr Type X I I . jóságának. Pontszáma 273.154 volt. 

A szállításra kész Puch-motorkerékpárok a Puch-gyár raktártermében. A képen látható óriási mennyiségű 
gép fogalmat nyújthat nekünk a gyár nagy termeléséről. 
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FORGALMI HÍREK 
Az utóbbi időben határozottan abbahagytuk „Forgalmi 

Híre ink" címíi rovatunkat, mert egyrészt unalmassá vált a 

rendkívül sok eset feltárása, másrészt mintha enyhülést vet-

tünk volna észre. Sajnos, ez csak múló momentum volt, a 

helyzet csak igen kevéssé változott. Ma is naponta kapunk 

leveleket autó- és motorkerékpárvezetőktől, akik panaszaikat 

fe l tár ják előttünk. Az alábbi eset ismét pregnáns bizonyítéka 

annak, hogy a rendőrlegénység a motorosban „csirkefogót", 

„kapcabetyárt" lát, aki ellen olyan eszközökkel lépnek fel, amit 

nem tudunk másképen megmagyarázni , minthogy határozottan 

így lesznek kioktatva. Igazán ideje volna már , hogy ez a bal-

káni ál lapot megszűnjön. Felhív juk e sorokra az illetékesek 

figyelmét. 

Engedje meg az igen tisztelt szerkesztőség, hogy a 
rendőrség viselkedéséről velünk, motorosokkal szemben, 
a következő adatokkal szolgáljak és leírjam minden 
kommentár nélkül a tiszta tényállást. 

1928 j anuár 6-án este 7 órakor megál lottam motor-
kerékpárommal a Kirá ly Színház előtt. Az ott szolgála-
tot teljesítő 2701. számú közrendőrnek óvatosságból be-
jelentettem, hogy csak pár percig állok le, m íg kiváltom 
a pénztárnál fekvő jegyeinket és engedélyt kértem, hogy 
oldalt, az utolsó ajtóhoz állhassak le. melyhez ő bele-
egyezését is adta. Le nem írhatom elképedésemet, mikor 
valaki a pénztár mellől hirtelen karomnál fogva meg-
ragad és kifelé kezd tuszkolni. Csodálkozva megfordul-
tam és lá t tam, hogy a 2511. számú közrendőrrel állok 
szemben, ki éktelen kiabálással kezd a karomnál fogva 
a ki járat felé tuszkolni, illetve engem kivezetni, hogy 
kint igazoltathasson. A színház előtt az engem igazoltató 
rendőr megkérdezte kol légáját , hogy tényleg engedélyt 
adott-e nekem a színház előtti megállásra, aki ezt termé-
szetesen nem is tagadta és bár a gépem nem is úgy állott, 
hogy a forgalmat akadályoztam volna, a rendőr mégis 
megtette ellenem a feljelentést. 

Mikor az illetékes VI I . kerületi kapitányságnál az 
ügy i rán t érdeklődtem, az illető referens fogalmazó még 
csak meghal lgatni sem akart, azzal az indokolással, hogy 
én a rendőrnek azt mondtam volna, hogy a velem szemben 
tanúsított hallatlan magatartásáért felelősségre fogom 
vonni és ellene a feljelentést megteszem. 

Habár elismerem, hogy hibát követtem el azáltal, 
hogy a színház előtt megál lot tam, bár erre az ott szol-
gálatot teljesítő rendőrtől engedélyt kaptam, nem tudom 
elismerni azt, hogy engem, mint egy tettenért zsebmet-
szőt vezessenek ki a színház előcsarnokából ismerőseim 
szemeláttára, kik természetesen a történteket nem 
tudták mire vélni. 

Ha a rendőr udvariasan és tapintatosan felszólított 
volna, hogy ott megál lanom nem szabad, úgy én a gépe-
met a szemben levő kapuhoz ál l í tottam volna le, belátva 
azt, hogy lehetséges, hogy a forgalmat akadályoztam. 

Hal lat lannak tartom azonban, hogy engem a karom-
nál fogva ráncigáljon ki az előcsarnokból, mert moto-
rommal rossz helyen ál lottam és olyan hangot használjon, 
melyet intelligens ember létemre nem engedhetek meg. 

Tisztelettel kérdezem tehát a tisztelt szerkesztőséget, 
nem lehetne-e beadvánnyal fordulni az illető hatóságok-
hoz, hogy a rendőrlegénységet velünk motorosokkal szem-
ben kellő udvarias viselkedésre tanítsák ki, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy ezzel sokkal inkább lehetne 
a forgalom sima lebonyolításához hozzájárulni , mint el 
nem fogadható viselkedéssel a közlekedő publ ikummal 
szemben, a rendőrség ellen felbőszíteni, aki így akarva, 
nem akarva, megfizetett ellenségét lá t ja a szolgálatot 
teljesítő rendőrben és ettől a megindokolt ellenszenvtől 
vezetve, tényleg szabálytalanságokra ragadtat ja el ma-
gát, melyeket ugyan a hatóságok büntetésekkel megtorol-
hatnak, azonban a forgalom sima lebonyolításához sem-
miesetre sem járulnak hozzá. 

Viszont a rendőrségnek csak az lehet a célja, hogy a 
forgalmat simán lebonyolítsa, nem pedig az autó- és 
motorvezetők állandó molesztálása. 

Képünk dr. Bezsilla Nándort, a MAC motorsportosztá-

tyának kitűnő tagját mutatja be. Fényképét abból az 

alkalomból közöljük, hogy a klubja által legeredménye-

sebben szerepelt motorkerékpárversenyző részére kiírt 

kiilön díjat megnyerte. Dr. Bezsilla Nándor, mint tudjuk, 

győztesen került ki a Magyar Tourist Trophy Unlimitcd 

kategóriájából és az elsők között végzett a legnagyobb 

magyar megbízhatósági versenyen, melyet lapunk l'J27 

áprilisában rendezett. 

Ka rosszéria üzem 
Duco-tényezés 

G1RICZ 
Budapest, V., Zápolya-utca 23-25 
Telefon: Lipót 902-83 Maradok a tisztelt szerkesztőségnek kiváló tisztelettel 

Gárdonyi Pál, cégvezető. 



22 

AUSTRO-DAiMLER 

Pro és leoníra 
Milyen eszközökkel dolgozott a Királyi Magyar Automobil, fiogy megaka-
dályozza az Országos Testnevelési Tanácsot a fratározat kimondásában? 

kerékpárversenyzők. No és azután a Magomobil. Egy ma-

gyar automobil club vezértitkára úgy aposztrofálja a ma-

gyar gyártmányt, mint a leglassúbb és legrosszabb auto-

mobilt. Pedig az a kis sárga Magomobil milyen jó volt a 

vezértitkár úrnak még két évvel ezelőtt. Ma már a Mago-

mobil a világ leglassúbb automobilja, ami még Delmár 

kezében is reménytelen gépecske. És a hála?! Az meghalt! 

A kommunizmus. A január 25-iki kétliteres vacso-

rán felállott dr. Szelnár Aladár és hatalmas agitációs be-

szédet tartott az igazság 

érdekében. Már hogy is 

mondhatnak ilyet, hogy 

sport a motorcikli-, meg az 

autóverseny. „Tudjuk mi, 

hogy mi fáj az OTT-nak. 

A KMAC vagyona. Erre 

akarja az OTT rátenni a 

kezét. De elmúlt már a 

kommunizmus," Hát kedves 

vezértitkár úr, ez esetben 

egy kicsit elgaloppozta ma-

gát. Az OTT-nak éppen 

elég a pénze. Ami pénze 

van, azt hajszálig kiosztja 

az egyesületek között sport-

célokra. Az OTT-ban nem 

számolnak el 16—20 milliós 

havi fizetéssel bíró alkal-

mazottak újabb milliókat 

egy-egy Tourist Trophy 

vagy Svábhegyi verseny 

megrendezéséért. Ott nem 

számolnak el 50 milliókat 

egy-egy párisi útért az 

AIACR ülésre. Az OTT-ban 

ebből a pénzből négy em-

bert küldenek svéd- és 

finnországi 2—3 hetes ta-

nulmányútakra. Az OTT-

ban nem adnak 10 cm. ma-

gas ezüstkelyheket egy TT-

győzelemért az ötórás ver-

senyt megnyert versenyzőknek. A KMAC pedig igazán 

jobban vigyázhatna, hogy a felelős állásban levő vezér-

titkára miket mondogat azokon a kétliteres vacsorákon. 

Az Andrássy Géza-ügyet is jól befejezte maga 

Andrássy Géza gróf. A KMAC által informált sajtó sze-

rint a MAC elnökének, gróf Andrássy Gézának fogalma 

sem volt a MAC beadványáról. Hogy mennyire volt fo-

galma, megmutatta, mikor eljött az OTT ülésére és a 

MAC indítványa mellett adta le szavazatát. A TTC, meg 

a TTAC hűségnyilakozatainak sincs több értéke, mint 

egy darab papiros. Ahol az elnök, egy öreg bácsi, azt 

mondja: „Kérem, nekem idetolták, hogy írjam alá. Én 

nem szeretek veszekedni." A TTAC elnöke, derék Kállay 

főispán szintén nem szeret veszekedni, hiszen hogy is ve-

szekedhetne, mikor a KMAC elnökének, Andrássy Sándor 

Az OTT ülését megelőzően nagy v̂ olt az ijedelem a 

KMAC berkeiben. Miután a MAC mindennemű újságpro-

pagandát feleslegesnek tartott, hiszen nem olyan kérdés-

ről volt szó, amiről csak egy pillanatig is lehet vitatkozni, 

a KMAC felhasználta az alkalmat és az OTT ülés előtti 

napokban minden eszközt megragadott, hogy elferdítse a 

helyzetet. Soha el nem hangzott nyilatkozatok röpködtek 

a fővárosi sajtóban, soha meg nem tett hűségnyilatkoza-

tok özöne feküdt a KMAC asztalán, a „Nem, nem, soha"-

sürgönyök percenkint ér-

keztek az Automobilclubba. 

De hogy mi volt a kérdés, 

azt jobb nem elmondani. Mi 

mégis mindent elmondunk. 

Bláthy Ottó Titusz, a 

kiváló villamosszakember, 

alaposan elhajította a kala-

pács nyelét. Ö, a KMAC 

sportbizottságának elnöke, 

kijelentette, hogy az auto-

mobil- és motorkerékpár-

vezetésben csupán egy tö-

redék a sport, az oroszlán-

rész a motoré. Ugyan miért 

nem ül akkor Bláthy Ottó 

Titusz bácsi fel a Steyr 

versenykocsira, vagy egy 

Sunbeam nyergébe a Sváb-

hegyi versenyen és miért 

indul Delmár Walter, Ba-

lázs László és mások. Hát 

mi megsúgjuk neki, mert 

„ember legyen a talpán, 

aki négy percen belül fel-

megy a Svábhegyre", em-

ber kell oda, nemcsak gép. 

Egyébként a lapok hozták 

Delmár Walter és báró 

Wolfner András hasonló 

nyilatkozatait. A dologban 

csupán az az érdekes, hogy 

mikor megkérdeztük Del-

mártól, hogy ő tényleg nem sportember, kijelentette, 

hogy ilyen bula nyilatkozatot sohasem tett és ő csak azért 

versenyez, mert az sport és passzió. 

A vezértitkár úr szerint, mint az OTT ülésén mon-

dotta, szintén csak 1% a sport, a többi a gép. Ha felülte-

tem Klein Móricot egy Bugatti volánjához és Delmár 

Waltert egy Magomobil kormánykereke mellé, akármilyen 

művész és sportember Delmár, Klein Móric nyer a Bugat-

tival. Érdekes, a vezértitkár úr antiszemita lett. A jelző-

táblaügynöke és a gépirókisasszonya kivétel. Minden-

esetre a dolog nagyan szégyenteljes. Így lealacsonyítani 

Izrael fiait a sportban még a legelvakultabb keresztény-

nél sem láttuk. A vezéftitkár úr talán elfelejtette, hogy 

az 1928. évi kettős motorkerékpárbajnokságot és sok 

klasszikus versenyt nyertek már a zsidószületésű motor-

A világ legmoder 
nebb automobilja 

Vezérképviselet: 
Budapest,VI.. Liszt Ferenc-tér 9 
Telefon: Teréz 205-72 
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grófnak birtoka határos az övével. Legérdekesebb az 

automobilkereskedők nyilatkozata volt. Itt sürgönyök 

mentek ki, hogy az OTT be akarja őket olvasztani. Atlé-

tika-e az autóvezetés? „Nem" — jött a válasz és a két-

literes vacsorán büszkén mutogatták a tiltakozásokat. 

A miskolciak kötelességszerűen, mint affiliált club a 

KMAC mellé állottak, de a sürgöny tartalmában ott volt, 

hogy kérnek információt, mert fogalmuk sincs, hogy 

miről van szó. A budapesti BBTE-nek eszeágában sem 

volt hűséget vallani, sőt elnöke, Demény Károly állam-

titkár szemébe mondotta Szelnár dr.-nak, hogy igenis a 

BBTE kívánja a Szövetséget. 

Mi csak azt nem tudjuk megérteni, őszintén szólva, 

hogy a KMAC 1700 tagja mikor ébred fel végre. Jobbról-

balról támadják a Clubot önző, üzleti politikája miatt és 

ugyanakkor a tagok, kiknek hatalmas százaléka béke-

milliomos, ölbetett kezekkel nézik, mint veszti el varázsát 

a KMAC szó, mint válik nevetségessé. Mikor emeli fel 

már egyszer tiltakozó kezét a KMAC választmánya, 

igazgatósága és a közgyűlés. Mikor mondja már vezértit-

kárának, hogy elég. Az emberek nagy hibája, hogy nem 

veszik észre azt a pillanatot, amikor elég. Olyanok ők, 

mint a megcsalt férj, akiről már mindenki tud mindent, 

de ő maga még akkor sem iát semmit. Mi csak jóindulat-

tal ajánljuk a Királyi Magyar Automobil Clubnak, Ma-

gyarország eme legtekintélyesebb egyesületének, nézzen 

egy kissé körül. Mint hírlik, az Automobil Clubban sokan 

már ébrednek, sokan már látnak, a vezértitkár úr ellen-

zéke nőttön-nő. Mi megjósoljuk, hogy nincs már messze 

az idő, amikor nemcsak bukott miniszterek, bukott teno-

risták és művészek, de bukott vezértitkárok is lesznek. 

Azt mondja a közmondás: „Mindenki a maga sírját 

ássa meg." 

Képünk a „Rallye de Monte-Carlo" egyik érdekes jelenetét mutatja be. A bizottság mérlegre állítja a 69-es 

startszámú. Gibraltárból startolt Monsieur Duval kis léghűtéses francia SARA-kocsijának utasait. M. Duval 

kocsijával 266.725 pontot ért el és a 47 beérkezett közül tizennegyedik helyen végzett. 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA-HISPANO-SUIZA 
7i20 és TI25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, halhengeres. 

14/501 - M k ü l i Q7T?MT?T V K n C TK 'VSíkSáST 
hathengeres 1 1 / i * I „ I i I _ £ 0 . 1 JL RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképviselet: B U D A P E S T , VI., A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon : Teréz 8 - 1 4 -
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Joe Petralli, Amerika egyik legjobb motorkerékpárversenyzöje. Eddig ö nyerte a legtöbb USA-bajnokságot 

Harley-Davidson-gépével. 
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HARLEY-DAVIDSON 
Alig egy éve mult, hogy a fenti név felszínre került 

nálunk és ez a rövid idő elég ahhoz, hogy a motorkerék-
páros körökben foga-
lommá váljon. Meg-
késve érkezett hozzánk 
az utolsó évben eíen 
motorkerékpár világ-
márka, de annál bizto-
sabban hódította meg a 
motorkerékpárokat ked-
velő közönséget. Ma 
már úgy a városi, mint 
országúti forgalmunk-
ban a legnagyobb szám-
ban láthatók a Harley-
Davidson gyártmányok 
és állandóan rohamosan 
növekvő számukkal na-
gyon rövid időn belül 
teljesen meg fogják hó-
dítani ezen kedves és 
kellemes sport iránt 
érdeklődőket. 

Motorsportunk fej-
lettségének legjobb bi-
zonyítékát szolgáltatja, 
hogy a mi vásárló kö-
zönségünk mennyire 
tudja értékelni egyes 
gyártmányok jó tulaj-
donságait és elég jó ér-
zékkel bír a gépek tech-
nikai előnyeinek felis-

merésében. Ha ez nem állna fenn, az esetben nem 
volna lehetséges, hogy egy eddig ismeretlen 
gyártmány alig pár hónap alatt néhányszáz olyan 
hívet szerezzen magának, akiknek a legjobb meg-
győződésére válik ezen gyártmány jósága. 

Nálunk még azonban elég széles körökben 
bizonyos idegenkedés nyilvánul meg az amerikai 
gyártmányok iránt. Nem egy esetben hallani az 
amerikai gyártmányok jellemzésére különös meg-
jegyzéseket, mint például: „amerikai pléh, préselt 
tömegmunka" és főleg a jóakaró, érdeknélküli 
szakértő elmaradhatatlan érvelése, hogy rengeteg 
benzint fogyaszt. Ha ezt megveszi, akkor mind-
járt benzinkútat is rendezzen be magának. Ter-
mészetesen ez csak akkor lesz hangoztatva, ha az 
érdeknélküliség megfelelő honorálása nem lett 
kilátásba helyezve az eladó részéről. A szakértő-
nek, aki valóban tisztában van a gépek konstruk-
cióival, természetesen nem kell magyarázni, hogy 

ezek az érvelések csak a konkurrencia fegyverei 

és csakis a laikus közönséggel szemben. Az ame-
rikai gyártmányokon semmivel sincsen több, úgy- ~ 
nevezett „pléh", mint bármelyik európai gyárt-
mányon. Ami pléhnek nevezhető, az a sárvédő, 
láncvédőszekrények. Ezek a részek pedig más 
gyártmányokon sincsenek ébenfából kifaragva, 
hanem szintén pléh-, illetve vas- és acéllemezekből 

préselve. Hogy talán súlyban több ilyen anyag van ezen 
amerikai gyártmányokon, az csak előnyös lehet részükre. 
Mert ha így van, akkor vagy vastagabb anyagból készült, 
vagy nagyobb méretezése van annak a sárvédőnek, ami 
szintén nem hátrányos, mert nem egy esetben láttunk 
sáros időben nagyon kedves kis sárvédőket motorkerék-
párokon, melyeknek tulajdonosai kevésbé honorálták 
gépjük sikkes formáját és ruházatuk állapotán nagyon 
siralmasan volt látható a kis kedves „sárvédő" szolgálati 
hanyagsága. Ilyenkor nem hinnénk, hogy a jóízlésü moto-
ros nem szívesen tűrné meg gépén azt a kis pléht, amit az 
amerikaiaknak állandóan bűnül rónak fel. 

A benzinfogyasztást illetőleg szintén nem olyan vesze-
delmes a helyzet. Akinek már volt motorkerékpárja, az tel-
jesen tisztában van azzal, hogy mennyit szabad, illetve kell 
egy motorkerékpárnak fogyasztania. Aki az arányt érté-
kelni tudja, az teljes mértékben igazat fog adni állítá-
sainknak. Ha tudniillik egy 500 kcm. szóló-motorkerékpár 
elfogyaszt 100 kilométerenkint 4 liter benzint, az oldal-
kocsival minimum 5 liter benzint fog fogyasztani. De ez 
még a legjobb eset, mert tudunk eseteket, ahol az 500-as 
gépek a legjobb beállítás mellett is jóval többet fogyasz-
tottak 5 liternél. Ha most ehhez arányítjuk az amerikai 
gépek fogyasztását, úgy semmiképen sem fogjuk soknak 
találni a két nagy erős hengerrel dolgozó Harley-Davidson 
1000—1200 kcm. hengerűrtartalommal biró motorjának ol-
dalkocsi használattal együtt való 7—8 literes fogyasztását. 

A hozzáértőit előtt nem lehet kétséges, hogy a benzin-
mennyiség elhasználását nem az egyes gyártmányok nem-
zetsége szabja meg, hanem elsősorban a motor hengerei-
nek űrtartalma, másodsorban pedig annak fordulatszáma 
és természetesen megterhelése. Ezenkívül még ami számí-
tásba jöhet, a gázosító rendszere és beállítása is. 

Az amerikai rendőrség használatában. 

Ideális Harley-Davidson 
szólónwdell. 



26 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 február 12. 

1000 kcm. Harley-Davidson oldalkocsival, teljesen 

felszerelve. 

A Harley-Davidson-gyártmányok pedig, melyek ná-
lunk forgalomban vannak, majdnem mind 1000 és 1200 
ccm. hengerürtartalmaúak, tehát a legerősebb túragépek. 
Ennek dacára a benzinfogyasztása egy 1000 kcm. gépnek 
6 liter, 1200 kcm. gépnek pedig 7 liter 100 kilométeren-
kint, egy helyesen beszabályozott és normális használatban 
lévő gépnél, ami nem, hogy soknak mondható, de még lé-
nyegesen kevesebb, mint bármelyik másik kisebb űrtar-
talmú motorkerékpárnál. A benzinköltség különben is 
mindig a legkisebb kiadást jelenti a motorkerékpár-
tulajdonosának és ha gépje kívánalmának teljes mértékben 
megfelel, úgy annak költségét szívesen viseli, még ha 
esetleg számításánál valamivel többe is kerül. Sokkal érzé-
kenyebb kiadások azok, melyek egy váratlanul szükséges 
javítás következtében előállhatnak. Egy kevésbé komoly 
és a célnak meg nem felelő gépnél, ami rendesen be szokott 
következni, ha a motorkerékpárunkat nem jól választottuk 
meg a vásárlásnál. Érdemes gondolkozni azon, hogy a kül-
földi nagy városokban miért dominálnak főleg a nagy 
gépek, melyeket nemcsak oldalkocsi, de szóló használatra 
is előszeretettel vásárolnak. Nem ok nélkül használ az 
amerikai rendőrség 1000 és 1200 kcm. 9 és 12 lóerős 
gépeket még oldalkocsi nélkül is. Akinek már volt motor-

kerékpárja, az tisztában 
van ve'.e, hogy mi az 
előnye egy nagy gépnek 
a kisebbel szemben. Már 
az utóbbi időben nálunk 
is tapasztalható, hogy a 
nagy gépek felé orientá-
lódik a közönség te-
kintélyes része és fő-
leg azok, akik már bír-
tak motorkerékpárral. 
Óriási előny egy jár-
műnél, akár autó, akár 
motorkerékpár legyen 
az, ha olyan erősségű 
motorral rendelkezik, 
hogy még a legnagyobb 
igénybevétel esetén sem 
kell túlerőltetni és min-
dig van legalább 20— 
30% tartalékerő, amit 
nem veszünk igénybe. 
Ezzel a motor óriási 
mértékben van kímélve, 
ami a tartósságnak és 
állandó üz=mbiztonság-
ság főfeltétele. Orszá-Harley-Davidson első villarugó-

zás keresztmetszete. 

gunkban, rossz utaink folytán is olyan terepeken 
és utakon kell közlekedni, ahol egy melléküléses 
motorkerékpár feltétlen előnyben van a szólógéppel 
szemben. Ha pedig mellékkocsival járunk, feltétlen 
csak nagyürtartalmú motorkerékpár felel meg 
azoknak a követelményeknek, amit" utaink meg-
kívánnak és a tulajdonos is elvár gépétől. Arra 
még nem volt eset, hogy egy motorkerékpáros 
azért panaszkodott volna, hogy nagyon erős a 
motorja, ellenben állandó az az eset, hogy kis 
gépet vásárolnak és fokozatosan térnek rá a na-
gyobb gépre, míg végül, ha egy 1000 kcm. gépnél 
tantanak, sajnálják, hogy miért nem 1200 kcm.-est 
vásároltak. Természetesen ez elég költséges iskola 
és az jár legjobban, aki már az első alkalommal a 
helyes irányt választja és ha oldalkocsis gépet 

akar venni, ne keressen egy kis hengerűrtartalmú motort, 
hanem vegye mindjárt a céljainak valóban megfelelőt. 

Még nem is olyan régen általános volt a felfogás, hogy 
az amerikai gyártás tömegcikkeket tud csak produkálni és 
közönségünk bizony eléggé elidegenkedett az amerikai gé-
pek vásárlásától. Ez az alaptalan idegenkedés már régen 
megszűnt és mint a statisztikák is mutatják, az automobi-
lokat is beleértve, az összes eladások 52%-a esik amerikai 
gyártmányokra és csak 48%-a az összes európai gyártmá-
nyokra. A bizalom teljesen megjött a vásárlók részéről, 
mert a hozzánk forgalomba került gépek mind beiga-
zolták, hogy az olcsóbb ár nem a gyártás rovására 
megy és az amerikai gépek olyan előnyök felett rendelkez-
nek, ami más gyártmányoknál nem érhető el. 

Hogy ennek dacára mégis árban is fel tudják venni a 
konkurrenciával a versenyt, ez az amerikai gyártási rend-
szer tökéletességének eredménye, ami semmiesetre sem 
káros a közönség zsebére. 

Az amerikai gyártási rendszer legfőbb erőssége, hogy 
minden újítást, amelynek szükségessége felmerül, a leg-
rövidebb idő alatt tudnak megvalósítani és gépeiken alkal-
mazni. A Harley-Davidson motorkerékpárok az utóbbi 
években néhány olyan újítást nyertek, amelyek egy más 
ifépen sem találhatók. Közismerten legkényelmesebb oldal-
kocsijuk, autórendszerű Cantilever-rugózással van ellátva 
és a motorkerékpárokhoz gömbcsuklórendszerű tartó-
részekkel van hozzáerősítve. Ennek előnyeit a gyakorlott 
motoros tudja csak értékelni a rossz országutakon s járatlan 
terepeken való használatnál, mikor az oldalkerékkel kényte-
len a rendes keréknyomnál mélyebben, vatry magasabb tala-
jon menni és ilyenkor egy fixkapcsolású génnél már tanasz-
talta az állandó felborulás félelmének kellemetlen érzését. 
A Harley-Davidson-rendszerű csuklós ("flexibilis") felkao-
p«olá« pzt kiküszöböli és a terepnek megfelelően tartja 
állandóan a crénet biz-
tos stabilitásban. Ezen 
renszer óriási előnye 
métf. hotrv kizária a 
váztöréseket és állan-
dóan kíméli génünket 
az út eirvenetlenséce 
folytán fellénő lökések-
től és rázkódtatásokt.ól. 
melyek sok kellemetlen 
defektust idéznek elő és 
nem egy esetben zavar-
iák meg a kellemesen 
indult nyári kirándu-
lást. .A Harley-David-
son motorkerékpárokon Elsőkerékfék. 
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Az ideális oldalkocsis Harley-Davidson túramodell. 

az összes bowden-vezetékek ki vannak küszöbölve és így 
az elég gyakori ilyen vezetékelszakadások és megnyúlások 
nem történhetnek meg, ami szintén nagy mértékben hozzá-
járul a gép üzembiztonságához. Űjabban már nagyhatású 
elsőkerékfékkel vannak az összes modellek ellátva és a 
gázosító légtisztítókamrával felszerelve, ami szintén nem 
lényegtelen újítás. Ismerve poros országutainkat, ez nagy 
mértékben hoszabbítja meg a hengerek élettartamát, mert 
a por behatolását megakadályozza. 

A forgattyús gázszabályozóval egybekapcsolt automa-
tikus o'.ajozószabályozás szintén olyan újítás, amely a ve-
zető kényelmét szolgálja és a motorfordulatszámnak meg-
felelő olaj automatikus adagolásával mentesíti a vezetőt a 
pótolajozás gondjától. Számtalan olyan előnye van még 
ezen gyártmányoknak, melyek egy más gépen sem találha-
tók fel. Felszerelésük a legtökéletesebb, teljes villany-
tdinamós) világítás, városi és országúti használatra, külön 

1200 kcm. 9/12 LE. Harley-Davidson szóló-modeU. 

keresőlámpáva!, szám- és jelzőlámpával, villany-
kürttel, ampéremérővel, napi és összteljesítményt 
mutató sebesség- és kilométermérővel, kettős ben-
zintartály, nagyméretű ballongumik, elsőrangú 
rugózás, mind azok az előnyök, amelyek a Harley-
Davidson-gyártmányokat sok más gyártmány fölé 
helyezik és biztosítják a legszélesebb körben való 
elterjedésüket és a közönség szeretetét. 

A Harley-Davidson motorkerékpároknak egy-
és kéthengeres típusai ismeretesek. Az egyhenge-
res, úgynevezett „kis" Harley, egy 73 mm. furatú 
és 82.5 mm. löketű 345 kcm.-es motor, mely álló-
szelepes és függőszelepes kivitelben szállítható. 
Rendkívül kényelmes ülés, nagy kormány és igen 
masszív váz jellemzik elsősorban ezt a modellt, 
mely főképpen városi és túrahasználatra 
alkalmas. A motor gyújtása eredeti Harlev-
Davidson akkumulátorral kombinált dinamó, 
melyek szükség esetén egymást helyettesítik. Egy 
beépített ampéremeter segítségéve', állandóan 
ellenőrizhető az akkumulátor állapota. Minthogy 
az akkumulátor, mely a gép beindításánál a 
gyújtószikrát szolgáltatja, azonnal erős, intenzív 
gyújtást tesz lehetővé, a gép hideg időben a leg-
nagyobb könnyűséggel, erőlködés nélkül megindít-
ható. A gyújtószerkezet egy kulcs kihúzásával — 
hasonlóan az automobilokhoz — üzemen kívül he-
lyezhető. Kívánatra az összes Harley-típusok 

Bosch-gyújtó világító-
dinamóval is szállítha-
tók. A világítóberende-
zést dinamó és egy igen 
nagy kapacitású (26 
amp. órás) akkumulá-
tor alkotja. A kerékpár 
első részén elhelyezett 
fényszóró városi és or-
szágúti fényerősségre 
állítható be. A gép 
hátsó részén elhelyezett 
szám és jelzőlámpa, va-
lamint egy erőshangú 
elektromos kürt egészí-
tik ki a gép tökéletes-
nek mondható villamos 

felszerelését. Külön kapcsolószekrény található a 

világítás, kürt és gyújtás számára. 

A motor olajozása központi, teljesen automa-

tikus. Rendkívül erős és hosszú emelkedők, vala-

mint nagy sebességek alkalmával a pótolajadago-

lás külön kézi olaj szivattyúval végezhető. A kerék-

pár összes külső súrlódó és mozgó részei magas-

nyomású „Alemite" zsírzószivattyúval kenhetők. A 

háromsebességes váltómű, mely olajban fut, szin-

tén Harley-Davidson-gyártmány. A kupp'.ung 

lamellás, működtetése pedig lábpedállal esz-

közölhető. Az erőátvitel erős görgőslánccal 

történik a hátsó meghajtókerékre. Igen célszerű 

és a hazai útviszonyok mellett sokszor megbecsül-

hetetlen szolgálatokat nyújtó berendezés a motor 

karterje alatt elhelyezett páncél védőlemez. A villa 

a Harley-Davidson-gépek egyik legkitűnőbb, köz-

ismert alkatrésze, egyenesen rossz utakra van mé-

retezve és magas sebességeknél is teljesen sima. 

rezgés és oldallengés nélküli haladást biztosít. 

1000 kcm. motor: gázosítón lég-

tisztítóval. 
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A gép fékezéséről egy hátsó- és egy elsőfék gondoskodik. 
A hátsókeréken elhelyezett fék lábpedállal, az elsőkerék-
fék a kormányra szerelt emelővel működtethető. A gép ké-
nyelmét a kitűnő, nagyméretű és lágyrugózású nyergen és 
az előbb említett villán kívül még az óriási „26X3.30" 
méretű ballonabroncsok is emelik, melyek a legrosszabb 
utakon is sima, rázkódásmentes haladást biztosítanak. Az 
első- és hátsókerék állvánnyal van felszerelve. 

Két egymástól független, egybeépített 8 és 3.8 liter be-
fogadására képes benzintartály, valamint egy 2.5 liter űr-
tartalmú olajtartály tartalmazzák a gép üzemanyagkészle-
tét. Széles, préselt acél, oldalt védőlapokkal ellátott sárvé-
dők, a hátsókerék felett elhelyezett csomagtartó, a túra-
modellnél gumiszőnyeggel borított lábdeszkák, a sport-
modellnél rövid gumi lábtartók alkotják e típus további 
felszerelését. Az állószelepes modell sebessége óránkint 
85—90 km., a függőszelepesé 115—125 km. Fogyasztás: 
100 km.-kint 2.8 liter benzin. A gép teljes súlya (teljesen 
felszerelt túramodell) körülbelül 115—120 kg. Teljes szer-
szám- és pneumatikragasztókészlet minden gép standard-
felszerelését képezi. A gépek a jólismert Harley olívzöld 
alapszín, arany- és bordó vonalozással ellátott zománco-
zással kerülnek piacra. 

A kéthengeres, 988 és 1200 kcm.-es Harley-modellek 
olyannyira elterjedtek és közkedveltek, hogy bővebb ismer-
tetésre nem szorulnak. 

Egyebekben erősebb váz és villa, elasztikus alacsony-
fordulatszámú kéthengeres motor és nagyobb sebesség 
jellemzi ezeket a típusokat. Kül- és belföldön egyaránt a 
legkedveltebb nehéz oldalkocsis gépek, de mint szóló túra-
gépek is kitűnően beváltak. Az 1000 kcm.-es gép garantált 
fogyasztása 6 liter benzin 100 km.-re. Sebessége szólóban 
120 km. oldalkocsival 90—95 km. óránkint. 

A Harley-Davidson-gépek versenyeredményei fényes 
tanújelét adják teljesítményüknek. A legnehezebb, leg-
megerőltetőbb megbízhatósági versenyeken a Harley-
Davidson-gépek mindig kitűnően megállták helyüket és 
nem egyszer, mint egyedüli célbaérkezők arattak fényes 
győzelmet. Masszív építésük folytán élettartamuk igen 
nagy, úgyhogy hosszú évek múlva is üzemképesek és hasz-
nálhatók. 

Komondy Zoltán műegyetemi adjunktus mult szá-

munkban megkezdett és nagy feltűnést keltő cikkének: 

„A spiritusz mint motorikus tüzelőanyag" folytatását a 

következő számunkban közöljük. 

K n v o f o l i o a z »"íóját vagy traktorját ja 
^ U V U I C I J C vítótól, hogy gépe csapágyait 

CARMOBIL 
speciális autó- és traktor-csapágyfémmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baja a csapágyakkal. Főelárusitó: 

i N A G K E I , S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . , CSÁKY-UTCA 15. 

T E L E F O N : T. 133-66 

Ugyanitt Kaphatók: phosphorbronirudak, angol ón, lorrasiló ón, 
alumfnlumlemezek stb. 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VI11., Óriás u. tő. Telelőn-. J. 303—45. Alapítva 1903 

MEGNYÍLT 

vitéz Kaszala Károly 
ÉS vitéz Antal János 

műszaki 
olajvállalata 

Budapest, VI., Jókai-utca 
29. (Jókai-utca és Pod-
maniczky-utca sarok) 
Telefon: Teréz 106-44 

99 TEVES 99 
dugattyúgyűrűk,ola]lehúzógyü-
rűk. zslrzócsapszegek minden 
kivitelben. - Dugattyúcsapok edzve és köszöriilve. — 

Nyersszelepek, zsírzóprések. — Nagy raktár! 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-körút 27. Tel. 295-39 
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Vigyázat! Hölgy vezető! 
Irta: ifj. Fekete Géza 

Lilike zsúrjai híresek voltak a környéken. Eltekintve 

attól, hogy a kerület aranyifjúsága itt látta el magát 

egy hétre való trafikkal, még arról volt nevezetes, hogy 

a fentnevezett aranyifjúság kényre-kedvre kitombolhatta 

magát, agyonverhette a zongorát, kiégethette az asztal-

terítőt, zúzhatta a teáscsészéket, össze-vissza provokál-

hatta magát s végül az elsózott teasütemények miatt 

sértődve távozhatott. Ezenkívül mi kell még az arany-

ifjúságnak? 

Hogy én is megjelentem Lilike zsúrjain, annak 

oka nem az előbb elsorolt specialitásokban rejlik, mert 

azok engem — a likőr korlátlan igénybevételén kívül — 

teljesen hidegen hagytak, hanem kizárólag Lilike júnói 

termetével, arany hajával, gyönyörű kék szemével (töb-

bit lásd Kurtz-Mahler) magyarázhatók. Mit tagadjam, 

annyira belebolondultam Lilike imént ecsetelt bájaiba, 

hogyha azt mondotta volna, hogy ugorjak le a Ferenc 

József-híd turul-madaráról, talán (előre értesítve a tűz-

oltóságot) felmásztam volna a hirhedt madárig. 

Egy ilyen zsúron, végezve a megszokott üveg likő-
römmel, fagyos mosollyal ültem háziasszonyom legfél-
tettebb diványpárnáján, adva a cinikus világfit, don-
zsuáni tekintettel fixirozva a jelenlevő hölgyeket, mikor 
mint mennyből leszálló angyal, elibém toppant Lilike 
őnagysága és a világ legbájosabb mosolyával megszólított: 

— Fici, maga az előbb azt mondotta, hogy autója 
van?! ! 

— Igen? (Csak tudnám, hogy még mit mondottam 
öt perccel ezelőtt.) 

— Akkor egy kérésem volna magához, — folytatta 
korunk legszebb lábainak büszke tulajdonosnője. 

— Ó, csak tessék, —• böktem ki büszkén, miközben 
gondolatom egyre a turulmadáron, de különösen az előre 
értesítendő tűzoltóságon járt. 

— Tanítson meg autót vezetni, — csicseregte boly-
gónk legetonebb frizurájának még büszkébb birtokos-
nője. 

Az tény, hogy egy üveg potya likőrrel végeztem. 
Az is tény, hogy a legjobb akarattal sem lehetett volna 
engem tökjózannak nevezni, de megállapíthatom, hogy e 
kérésre kiszállt minden mámor a fejemből. Szívem verése 
elállt és önkénytelenül a likőrös üveg felé nyúltam, --
de már nem volt benne semmi. Kénytelen voltam tehát 

ökörszemeimet Lilike felé fordítani. A lila állólámpa 

f p 

== A JAMES 
RUDGE 

MOTORKERÉKPÁROK 
A SIX-DAYS TRIÁLOKNAK 

ÁLLANDÓ GYŐZTESEI 

Vezérképviselet: Bruck Nándor és Fiai 
Budapest, VIII., József-körút 21. (1928. 
évi február hó 1-től VI., Jókai-utca 21.) 

Telefonszám : József 325 -82 

BMW 
Magyarországi vezérképviselet : 

MAGAZ1NER ÉS STRAUSZ 
Budapest, V., Balaton-utca 10 
Telefon: Teréz 151-84 

fényében úgy állt ott, mint egy istennő. (Júnói termet, 

kék szem stb.) 

Ez döntött. 

— Igen, — rebegtem elhaló hangon. 

— Holnap délben a köröndnél. Jó lesz? — hangzott 

az Istennő szava a félhomályból. 

— Igen! Hogyne! . . . Persze! . . . Fényes! Szóval 

12 órakor. 

— Jó, de pontos legyen . . . — hallottam távolról, 

azután csend lett. 

Hogyan jutottam haza? Azt még meg kell kérdez-

nem barátaimtól. Én csak annyit tudok, hogy amikor 

szobámban felébredtem, már reggel volt. 

Talán jobb lesz kihagynom azoknak az érzéseknek, 
mondhatnám közérzéseknek ecsetelését, melyek ekkor 
dúltak bennem és célszerűbb lesz ott folytatnom, hogy 
Lilikének tett könnyelmű ígéretem ólomsúllyal neheze-
dett lelkemre. Végiglapozva a kalendáriumot, az ott 
található összes állatneveket kóválygó fejemre szórtam. 
De ez már mind hiába volt. Valamit cselekednem kellett. 
Azt mindenki sejtheti, hogy autóm abban a pillanatban 
talán még az óceánon úszkált hadihajó képében. 

Hosszas gondolkodás után arra az egyetlen meg-
oldásra jöttem, hogy kölcsön kérem egyik barátom 
autóját. 

Ügy látszik, hogy barátom a sorssal együtt ellenem 
esküdött, mert minden ellenvetés nélkül rendelkezé-
semre bocsátotta csézáját. 

Tizenkettőkor már festői pózban vártam Lilikét a 
köröndön. Őnagysága 40 perces késéssel (talán a fagy 
miatt) meg is érkezett, mire bepattantunk a batárba és 
kirobogtunk a „víztoronyhoz". 

Ez a víztorony a jelen korban nem vízéről, de nem 
is a tornyáról nevezetes, hanem arról, hogy itt hallani 
a legszomorúbb kapcsolásokat, lévén ez a hely a vezetni 
tanulók Eldorádója. (A köztisztaság naponta egy kocsi 
fogaskereket söpör össze.) 

Ide karikáztam ki Lilikével én is. Itt kiszállítottam 
a kocsiból és hanyag elegánciával nekidőlve „kocsim" 
sárhányójának, az autó alapvető tulajdonságainak ma-
gyarázatába kezdtem. (Falra hányt borsó!) 

Látva Lilike érdeklődését, mind jobban és jobban 
belemelegedtem a magyarázatba, nem látva azt, hogy 
érdeklődése a kardánról és a kerékfékről lassankint a 
szomszédban tanuló monoklis fiatalemberre irányúit. 
Szerencsére a fiatalember a monoklitól nem látott sem-
mit. 
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1927 
Magyarország motorkerékpár 

gépállományának h iva ta los 

statisztikájában a 

MERAY 
vezet. 
Ez bizonyítja legjobban, liogy 

a magyar utak legmegbízha-

tóbb, legideálisabb tiíragépe. 

• 

• • 

A Magyarországon 1927-ben 

rendezett összes megbízható-

sági versenyeken a team-díjat 

MERAY 
moto rke r ékp á r ok nyerték. 

• 

Mit vá l asz t tehá t l ^ - r a ? 

MERAY,, 
A nagyobb termelés folytán 

erősen redukált árak ! 

Méray Motorkerékpárgyár r.-t. 
Budapest IV., Váci-utca 1-3. sz. 
Telefon: T. 224-99 és 226-65 

jjlltiillllliiiilllliiiilllliiiill^iiiilllliiiilllliiiilllliiiiM 

— Én már vezetni akarok, — vágott magyaráza-

tomba Lilike határozott hangon, épp akkor, amikor 

nagy részletességgel a differenciál bolygó fogaskere-

keinek szerepénél tartottam. 

— Ja úgy, tessék beülni, angyal, -— mondám szo-

morúan, látva, hogy gyönyörű szónoklatom nem tette 

meg várt hatását. 

Lilike elhelyezkedett a volán mellett. 

— Merre kell ezt forgatni ? — kérdezte 

— Mindig arra, amerre fordulni akar. 

— I gen ! . . . és ha nem akarok fordulni? 

Erre a kérdésre igazán nem számítottam. Mintha 

fejbevágtak volna. Válasz helyett megnyomtam az ön-

indítót, miáltal a karosszériát csendes rázkódásba 

hoztam. 

— Most mit csináljak? 

— Figyeljen ide! Nyomja le a kuplungot, igen azt, 

amin a bal lábacskája van — a szoknyáját húzza lejjebb, 

mert nem látok semmi mást jobblábát rakja a gáz-

pedálra, igen, arra, okosan! most adjon egy kis gázt, 

kevesebbet, kevesebbet, jó, eressze fel lassan a kuplun-

got. Laaaasssaan! 

Pokoli zökkenés, a kocsi megállt (mielőtt elindult 

volna). 

Üjból az előbbi magyarázat, ugyanazzal az ered-

ménnyel. 

Harmadszorra, negyedszerre, ötödszörre szintén. 

Szerencsére nem számoltam tovább, a felénél amúgy is 

abbahagytam volna. Lilike minden harmadik sikertelen 

kísérletnél tollászkodott, ami alatt a púder és a rúzs 

korlátlan használata értendő. (Közben a monoklis fiatal-

ember ott karikázgatott mellettünk rozzant tragacsán.) 

— Nagyon vicces a vezetés, — kuncogott Lilike, 
szoknyácskáját nem megengedett magasságokban fe-
lejtve. 

— Igen, mormogám, no de folytassuk. Próbálja 
meg most segítség nélkül. 

Mialatt én a Seregek Urához fohászkodtam, ő jobb-
lábával a féket fenékig lenyomja, ballábával a gázra 
lép (kuplung fennt), majd felengedi a féket, vollgázt 
ad és berántja a sebességet. 

Fülsiketítő reccsenés. — Jaj nekem! Megál l jon ! . . . 

— ordítottam. 

Utána még egy lökés. Szent Isten, mi ez? Semmi, 
csak az a monoklis bitang hátulról belénkszaladt, azzal 
a teknővel. Szerencsémre a számtáblán és a jobb hátsó 
sárhányón kívül nem lapult össze semmi. Legjobban sze-
rettem volna sírva hazaszaladni, de nem lehetett. Lilike 
mindenáron vezetni akart. A kis antitalentum! Mit te-
hettem egyebet, visszaültem a kínpadra. Begyújottam 
a motort és elindítottam a kasznit, neki már csak kor-
mányozni kellett. 

Talán mondanom sem kell, hogy olyan menésre a 
legöregebb kígyók sem emlékeznek. Állandóan kapkod-
tam a kormányhoz, a sebességváltóhoz. Elnyúlva az 
ülésen, lábammal hol a kuplungot, hol a gázt tapostam. 
Neki más dolga nem volt, mint mindig a lábamra lépni. 
Dicséretére legyen mondva, ezt sikeresen megoldotta. 
Közbe majdnem elgázoltuk a rendőrt, a monoklis fiatal-
embert, a soffőrjét, az autót, a víztornyot.. . 

Lilike közben felfedezte a tülköt és állandóan azt 
nyomogatta. Szólt, mint 1 jerikói kürt és én már vár-
tam a jogosan következő rombadőlést is. Szerencsere a 
kürthangra távolról csak egy bús tehénbőgés felelt. 
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AUBURN 
automobilok LANDY ISTVÁN 

V., Országhaz-tét 9 
Teleion: Lipót 973-43 

Legnagyobb munkám közben Lilike szirénhangja 
riasztott meg: 

— Most talán „abbahagyom" a „vezetést". Köny-
nyebbnek gondoltam. De azért, úgy-e, jól megy már? 
Mikor vezethetlek a Váci-uccában ? . . . Mi van magával, 
beszéljen! 

— Igen, rögtön, csak kiszámítom, — motyogtam, 
miközben magamban gyors valószínüségszámítást vé-
geztem 71 év jött ki. Hm. Ennyit nem mondhatok neki, 
mert akkor legközelebb likőr helyett szódavizet kapok. 
Nemsokára — hangzott végül is diplomatikus vála-
szom. 

— Jaj, de jó — lelkendezett Lilike. (Brávó, a likőr 
meg van mentve.) — Holnap ráér? 

— Holnap . . . nem . . i z é . . . itt a nénikém 
Grácból. 

— És holnapután? 

— Akkor . . . visszamegy Grácba. De tudja mit, én 

majd telefonálok magának, ha ráérek. 

Ebbe maradtunk. Ő korzózni ment, én pedig haza-

csörögtem. A sebességváltót legszívesebben a klinikára 

vittem volna. Az alagútban felírt a rendőr, mert, mint 

mondotta, „kimerítettem az alagútban való zenélés tény-

álladékát". Hiába magyaráztam neki, hogy az nem jazz-

band, hanem sebességváltó. 

A barátom még nem tud semmit, mert a kocsit 
egyenesen a garázsba vittem. A további fejleményekre 
magam is kiváncsi vagyok, ha lesz, majd azt is leírom. 
Addig is felkérem azon ismeretlen egyéneket, akik előbbi 
cikkeimért agyonveréssel fenyegettek, hogy tegyék azt, 
legalább megkímélnek engem egy öngyilkosságtól. Meg-
nyugtatom őket, hogy a revolveremet már eladtam. 

Világrekordok 
Befejező közlemény. 

Oldalkocsis motorkerékpárok 1000 kcm hengerűrtartalomig (Class G) 

1 áv Hely Kel t Név Gyártmány 
Henser. 

Ult i d i 
Sebesség 
km- ben 

1 km. R. S. At'pajon 192(5. IX. 5. C. F. Temfele O. E. C. Temple 996 21.49 167.560 
1 „ A. S. Brookland 1927. X. 19. E. C. Baragwanath Brough-Superior Jap 996 29.84 120.640 
1 mid R. S. Arpajon 10215. IX. 5. C. F. Temple O. E. C. Temple 996 34.80 166.480 
1 „ A. S. Brookland 1927. X. 19. E. C. Baragwana li Brough-Superior Jap 996 44.72 129.550 
5 km R. S. 

» 
1927. X. 29. F. W. Dixon 99 ff ft 99(5 1:48.33 166.160 

10 „ Á. S. 1927. X. 29. 99 M H 99 79 99 99(5 3:50.0(5 156.480 
50 ,, A. S. 192(5. VII. 14. J. S. Wright Zenith-Jap 988 20:20.44 147.450 

100 „ Á S . Monthléry 192(5. V. 4. c. F. Temple (). E. C. Temple 996 41:55.44 144.260 
500 „ A. S. Brookland 1924. X. 23. R. Harte és S. Glanfield Coventry-Eagle Jap 988 4:42:45.31 106.090 

1000 „ Á. S. 99 1927. V. 20. A. Denly és C. S. Staniland Norton 5C8 9:49:53.00 101.710 
5 mid R S. » 1927. X. 20. F. W. Dixon Prough-Superior Jap 996 2 54.68 165.830 

10 „ Á. S. Monthléry 1926. IX. 9. C. F. Temple O. E. C. Temple 996 6:08.37 157.280 
50 „ A. S. Brookland 192(5. Vil. 14. J. S. Wright Zenith-Jap 988 32:55.46 146.640 

100 „ A. s. ,f 1925. XI 14. 99 » » 99 99 988 1:09:57.29 138.030 
200 „ A. s. Monthléry 192(5. V. 20. C. F. Temple O. E. C. Temple 996 2:34:26.08 125.050 
500 „ A. S. Brookland 1924 X. 23. R. Harte és S. Glanfield Coventry-Eagle Jap 988 7:85:54.08 105.890 

1 óra Monthléry 1926. V. 4 C. F. Temple O. E. C. Temple 996 143.880 143.880 
2 

» Brookland 1926. X. 30. G. W. Patchett Mc. Evoy Jap 988 262.750 131.350 
3 »» »» 1926. \. 27. F. W. Dixon Douglas 596 373.110 124.370 
4 „ 99 1926. X. 27. 99 »» 99 99 596 454.160 113.540 
5 

« »» 1924. X. 23. R. Harte és S. Glanfield Coventry-Eagle Jap 988 534.400 106.480 
6 »> »> 1924. X. 23. 99 99 99 99 99 Í9 99 99 988 641.580 106.930 
7 n 99 1924. X. 23. 99 99 99 99 ;» Í9 99 99 988 744.520 106.360 
8 

»» 99 1924. X 23. 99 99 99 99 99 19 99 99 988 844.560 105.570 
9 JJ ** 1924. X. 23. 99 99 »» »• 99 •» 99 ff 988 950.940 105.660 

10 
»» 99 1927. V. 20. A. Denly és C. S. Staniland Norton 588 1017.900 101.790 

11 99 1927. V. 20. »> 99 99 99 99 99 it 588 1121.890 101.990 
12 

»» ff 1927. V. 20. 99 99 99 ff 99 »» 
588 1226.520 102.210 

MÜLLER mérnök A k k u m u l á t o r - e l a d á s , töltés és javítás-
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON 

149 03. 
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Nébel és Szirmai 

autóüzeme 

Budapest, VI., Csengery-utca 74 

Teleion: Teréz 147-27 

BOSCH 
lökhárítóval (silentblok-
kal) kocsija rossz úton 
sem ráz. Csapágyai zaj-
talanok és nem kopnak 
el. Páronként 54 pengő-
től kapható a szaküzle-
tekben 

UöviiI Jt>irek 
A Svájci Automobil Sportbizottsága, mely nem tagadta 

meg a sportot, beleegyezését adta, hogy a kitűnő francia ve-
zető: Marchand, Voisin-kocsijávai megpróbálkozzon a svájci 
kilométerrekord megdöntésével. Marchand kísérletét a Gu-
biasco melletti egyenesen akarja keresztülvinni február 27-én. 
A jelenlegi rekordot Thomas (Delage) tartja. — Július 
1-én lesz a francia Pyreneusokban, a Comminges fürdőhelyen 
a francia Automobilclub sportbizottságának díja. A versenyt 
a franciák óriási módon készítik elő és remélik, hogy min-
den tekintetben helyettesíteni fogja a Grand Prix-t. — 
Az Európa motorkerékpár Grand Prix-t idén a svájciak ren-
dezik Genf mellett, a Meyrin-körön. A versenyt 5 részben bo-
nyolítják le. Szombaton délután lesz a 350 kcm. Vasárnap 
délelőtt a 175—250 kcm., délben a sidecar-verseny és délután 
a verseny clouja, az 500 kcm. kategória. — Az Union Moto-
cycliste Suisse, magyarul Svájci Motorkerékpárszövetség (te-
hát ott is van) február 5-én tartotta Bernben évi közgyűlését. 
Itt állapították meg az idei svájci versenyterminusokat, ame-
lyeket a jövő számunkban közlünk. — K. Lee Guiness, a híres 
angol versenyző, akiről a KLG-gyertyákat elnevezték, a na-
pokban tartotta esküvőjét Miss Josephine Strangmann-nal. 
— A Francia Automobil Club sportbizottságának díja, me-
lyet július 1-én futnak a Pireneusok északi lejtőinek lábánál 
levő Cominges-körön, limitált üzemanyaggal történik. A táv 
500 km. Az elhasználható benzin- és olajmennyiség nem lehet 
több, mint 50 kg. — A Steyr-gyár legújabb jelentése szerint 
eddig 34 pálya-, illetve hegyiverseny-rekordot tart és 218 első 
díjat nyert. Olyan szám ez, amivel csak igen kevés európai 
gyár tud dicsekedni. I t t említjük még meg, hogy a gyár 
Londonban hatalmas méretű képviseletet rendezett be és 
hogy február 4-én Wienben álarcosbált rendezett, amelyen 
bajnokunk, Delmár Wallter d's résztvett nejével együtt. — 
A svájciak elhatározták, hogy Basel és az olasz határ között 
egy izélés és tisztán személyautomobilforgalom lebonyolítá-
sára szolgáló autóstrádát építenek. Az utat hír szerint a Jura 
mentén vezetik, a Genfi-tó keleti csücskének érintésével. Hogy 
az út melyik alpesi hágón fog keresztülfutni, azt még nem 
tudni. Valószínűleg' a Grand iSt. Bernardon. — Ausztria fej-
lett automobiliparára jellemző, hogy 1926-ban Angliából csu-
pán tíz kocsit hozott be. 1925-ben ötöt és 1924-ben 38 darabot. 
Három év alatt tehát összesen ötvenhármat. Ausztria egész 
behozatala az olasz, frai.cia, valamint a német és amerikai 
kocsikkal együtt 1926-bn 918 darabot tett ki. Ausztriában, 
ahol két olyan világmárka autógyár van, mint az Austro-
Daimler és a Steyr, tényleg nem is fontos a behozatal. — 
Érdekes statisztikát adtak ki a németek az 1926. évről. Né-
metországban 679 különböző modell fut, ami 305 gyár pro-
duktuma. A kocsikat hengerűrtartalmuk szerint csoportosítva 
a következő százalékok adódnak: 1100 kcm. alóli kocsik 15.6%, 
1100—2000 kcm.-ig 22.1%, 2000—3000 kcm.-ig 15.6%, 3000— 
4000 kcm.-ig 12.7%, 4000--5000 kcm.-ig 6.8%, míg az 5 lite-
ren felül kocsikra 3.3% jut. — 1926 december 31-én Ausztrá-
liában 321.091 automobil futott. 1923 június 30-án 130.096 
volt az autók száma, amiből következik, hugy két és fél év 
alatt a szaporulat nem kevesebb, mint 146%. — Az „Auto-
car" legújabb száma egy érdekes képet közöl az afrikai Dur-
banból. A képen egy zulukaffertörzsbeli néger szandálkészítő 
műhelyét látjuk, aki elhasznált automobilpneukból készíti a 
négerek cipőit. — J . M. White, az amerikai konstruktőr 
három óriási Liberty repülőmotort állított össze és ezzel a 
gépkolosszussal óhajtja megdönteni Segrave rekordját. A gép 
a napokban készült el és valószínűleg Lockhardt, az 1926. évi 
Indianopolis-győző fogja vezetni. — Wakefield, a híres angol 
Castrol-olajgyár tulajdonosa 1000 fontot (350 millió, vagyis 
28.000 pengőt) tűzött ki annak az automobilvezetőnek, aki a 
Segrave-Sunbeam sebességi világrekordját megdönti. — l)r. 
Porsche érdekesen nyilatkozott az új Grand Prix-szabályok-
ról. Az új Grand Prix-szabályok ugyanis szabad hengerűr-
tartalmat engedélyeznek, limitált súllyal. Ezáltal a gyárak 
erős motorokat fognak beépíteni, lehetőleg könnyű vázakba 
és a versenyzés erősen veszélyesebbé lesz téve, tanulmányokra 
pedig vajmi kevés alkalom fog nyílmi. A mostani 1500 kcm. 
rendszer szerinte sokkal jobb volt, mert itt mindenki igyeke-
zett technikai újításokkal emelni kocsijának sebességét. Ez 
most elmarad. Sok igazság van dr. Porsche beszédében. — 
Momberger, a híres német versenyző, aki a német kilométer-
r.apon kétliteres Bugattijával 193 kilométerrel a nap legjobb 
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idejét futotta, a Steyr-gyár versenyosztályában állást vállalt 
és ezentúl a németországi versenyeken Steyren fog részt-
venni. — A Steyr-gyár a nagy „Coupe des Alpes" versenyen 
két teamot indít. Valószínűleg mindkét team a Type Xll.-böl 
fog kikerülni. Delmár valószínűleg teámon kívül indul most 
xeszülő Type XIL-jével a sportkocsik között. — Huldreich 
Heusser, aki az utolsó években Steyr versenykocsijával szám-
talan nagy győzelmet ért el Németországban, hűtlen lett a 
Steyrhez. A mult évben lennt járt Szicíliában és azóta leg-
nőbb vágya a Targa Florión való részvétel lett. A jeles német 
Steyr-vezető Einsiedel grófnővel mindent elkövettek, hogy a 
Steyr-gyár hivatalosan résztvegyen a versenyben, de miután 
a gyár erre nem mutatott hajlandóságot, Heusser megvette a 
svájci Merz 2.3 literes Bugattiját és azzal indul az 1928. évi 
Targa Florióban. Gépét már be is küldte Molsheimbe, amit 
most ott szétszednek és az esetleges kopott részeket újakkal 
helyettesítik. Huldreich Heusser annyira ambicionálja a ver-
senyt, hogy kijelentette, miszerint vissza akar vonulni a ver-
senyzéstől és vagy megnyeri a Targát, vagy meghal. Inkább 
tegye meg az előbbit. •— Az új Peugeot motorkerékpárok. 
Már a mult számaink egyikében megírtuk, hogy Landy Fe-
renc megszerezte a francia világmárka Peugeot vezérképvi-
seletét. A Peugeot új típusai a napokban érkeztek meg Buda-
pestre és határozottan a legjobb benyomást keltették ben-
nünk. Maga a motor úgy a túra, mint az ohv. sporttípusnál 
egy blokkban van a sebességváltóval és cirkulációs olajozás-
sal bír. Furata 72 mm. Lökete 85 mm. Hengerűrtartalma 
348 kcm. A motor 4000 percenkénti maximális fordulatszám-
nál 10 lóerőt ad le a fékpadon, ami igen szép teljesítmény. A 
motor lőerőszáma eszerint 4/iu HP. A benzintank 11 liter be-
fogadására képes. A Puegeot motorkerékpárok cserélhető ke-
rekekkel és ballonpneumatikokkal kerülnek forgalomba. Mind-
két keréken kitűnő, nagyra méretezett féket találunk. A váz 
háromszögalakú bölcsőváz, ami lehetővé teszi, hogy az ülés a 
lehető legmélyebbre kerüljön. Ezáltal a Peugeot-gépek sta-
bilitása igen nagy. A teljes gép súlya 130 kg. — A Francia 
Grand Prix-t helyettesítő „Coupe Comission Sportive", mely 
július 1-én lesz a Cominges Circuiten, európaszerte nagy ér-
deklődéssel találkozik. A pálya ideális helyen fekszik, a 
Pireneusok északi lejtőinek lábánál. Egy kör 2» km. 300 m. 
A táv 19 kör, vagyis 499.700 km. A verseny kiindulópontja 
St. Gaudens, mely a Toulouse—St. Gaudens—Tarbes—Lour-
des—Bayonne—Biarritz útvonalon fekszik. Aki a nagyjelen-
tőségű versenyt meglátogatja, összeköthet' útját a világhírű 
francia lourdesi búcsújáróhely megtekintésével. — Németor-
szágban Oberste Natonale Sportkomission intézi a motoriz-
mus legfelsőbb ügyeit. Az Automobil Club von Deutschland, 
a rivális ADAC és a többi kartellklubok felhívására alakí-
totta meg az Oberste Nationale Sportkoinissiont, melyben 
csak három helyet biztosított magának. A többi hat hely a 
német automobilklubbok között oszlik meg. A fenti tényt 
csak azért regisztráljuk, hogy dacára annak, hogy az Auto-
mobil Club von Deutschland képviseli Németországot az 
AIACR-ben, mégis a főhatalmat a Nationale Sportkomission 
tartja a kezében. — Louis Delage, a híres francia gyáros 
rektifikáló nyilatkozatot tett közzé a párisi „L'Auto"-ban, 
amiben kijelenti, hogy nem mondotta, miszerint nem verse-
nyez többé. „Louis Delage n'a pas dit: Je ne courrai plus" — 
írja a franciák legnagyobb sportlapja. Hogy mennyire tartja 

D-Kad vezérképviselet. 

AVjIHT AUTÓ K.-I. 
E u t í c j-e i / , VI., Andrássy-úí 37. 

Teleton ! T. 289- 44. 

meg szavát Monsieur Delage, azt nem tudni. Mindenesetre az, 
hogy Róbert Benoist a Chrysler franciaországi képviseleténél 
vállalt állást, nem valami bíztató jelenség. 

Balázs László, a kitűnő motorkerékpárversenyző a na-
pokban megkapta az angol Sunbeam-gyártól a „gyár" nagy 
aranyérmét, amit osak kivételes klasszísú versenyzők kaptak 
meg eddig. Balázs, a magyar kilométerrekord és különösen 
a Svábhegyi abszolút győzelem, valamint a leggyorsabb 
magyar TT-kör elérésért érdemelte ki a nagy kitüntetést. — 
Kalázs László 1928-ban főleg a nagy külföldi hegyiversenye-
ken indul. Nézetünk szerint ez igen helyes, mert ez felel 
meg legjobban karakterének. Hír szerint, részt fog venni a 
Klausenpasson is, ahol igazán Európa legjobb versenyzői 
szoktak találkozni. — A Magyar Atlétikai Club, mint tudjuk, 
a tavasz folyamán különböző díjakat írt ki versenyzői szá-
mára, az 1927. évi versenyeken elért eredményekre. A pon-
tozást a napokban ejtették meg a MAC motorsportosztályá-
ban, ahol a számítások alapján dr. Bezsilla Nándor érte el a 
legjobb helyezést, aki tudvalévően megnyerte az Unlimited 
Tourist Trophyt, valamint az Automobil-Motorsport verse-
nyén is az elsők között végzett. A második helyen a szintén 
kitűnő szóló-versenyző Hűmmel Endre végzett. Bezsilla dr. 
New-Imperiálon, Hűmmel Velocetten érte el kitűnő ered-
ményeit. — Színt kell vallani a motorkerékpárversenyzőknek 
a tavasz folyamán. Az új licenszek kiadasánál a KMAC, 
mint motoros fennhatóság, szigorúan megkívánja, hogy min-
denki jelentse ki, mely klub színeiben kíván versenyezni. A 
hirtelen jött kívánság, sok versenyzőnket nagy dilemma elé 
állította és nagyon sokan vannak, akik több egyletnek lévén 
tagjai, „egyleten kívül" fognak versenyezni, nehogy az 
egyik, vagy a másik nehezteljen. Sokan mindazonáltal nem 
törődve a pro és kontra véleményekkel, már színt vallottak, 
így Kaszala Károly, egyike legjobbjainknak a MAC -színei-
ben fog versenyezni. Ugyancsak a MAC-versenyzőik táiborát 
erősíti Puch János is, akinek sezmélyében a MÁC igen erős 

HUPMOBILE 
6 és 8 hengeres 

SZEMÉLYAUTÓK 

LUXUSAUTÓK 

4, 6 és 8 hengeres 

SZEMÉLYAUTÓK 
1, 2, 5 és 10 tonnás 

TEHERAUTÓK 

Magyar gyártmányú 
24—45 személyes 

AUTÓBUSZOK 
3, 5, 10 tonnás 

TEHERAUTÓK 
továbbá 

ÖNTÖZŐ AUTÓK 
TŰZOLTÓAUTÓK 

Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T., Budapest, 
V., Vilmos császár -út 26. és 32. — Telefon: Angol-Magyar Bank 
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versenyzőket kapott. Mindenesetre, ez a kívánság igen helyes 
és tiszta vizet önt a pohárba. Nagyon helyes lenne, ha a Mo-
torkerékpárszövetségben való képviselet is résziben azon ala-
pulna, mennyi taggal vettek részt az egyesületek az 1928. 
év versenyeiben és milyen eredményeket értek el. — Elma-
radt a M A G O S I X tervbevett indulása a montekarlói túraúton. 
Hogy mi volt az elmaradás oka, azt nem tudjuk, de minden-
esetre az 11)28. év ismét magyar versenyző nélkül maradt. Pe-
dig nagyon kívánatos volna, hogy végre magyarok is meg-
jelenjenek a versenyben és természetesen, még kívánatosabb, 
ha magyar gyár tmányon vennék fel a küzdelmet. Remél jük , 
hogy 1929-re, az akkor má r teljes egészében kibontakozó 
Weisz-Manfréd-gyár ál l í t egy pár kocsit a versenyre, ahol 
kis hengerűrtarta lmánál fogva, igen szép eséllyel vehetné fel 
a küzdelmet. — Belgiumban, Liége (Li i t t ich) mellett egy 
óriási autódrom épiil a nyár folyamán. A belgákat különösen 
az F. N. 1927. évi vi lágrekordjai késztetik az autódrom meg-
építésére, mely hivatva volna megadni a lehetőséget ú j , nagy-
stílű eredmények kifutására. Mint értesülünk, a belga gyá-

Híreik 
M E R C E D E S - B E N Z . Jobbról-balról a h á romágú 

csillag ötlik a szeműnkbe, ha Budapest legforgalma-
sabb területén, a belvárosi Váci-utca 24. számú négy-
emeletes palotája előtt megállunk. A ház egész frontját 
betölti ez a két szó, melynek látása minden autoniobi-
istában Csodálatot és lelkesedést vál t ki. Elénk vará-
zsolja egy pillanatra az első német motoros járművöt, 
a világrekorder Benz-et, Lautenischlagert, amint első-
ként fut át Lyonban Mercedesével a- Francia Grand 
Prixben, a hatalmas munkástömeget, amikor ujjongva 
fogadja Untertiirkheimben a Targa Florióról győztesen 
hazatérő Wernert, a mosolygó SaTzert a svábhegyi győ-
zelme után és Carraciolát, mint tör előre a Klausen 
szerpentinjein. Aki lelkesedni tud, akiben még van 
némi ideálizmus, annak könnycsepp gördül e két név 
láttára szemébe .A csodálat és az együttérzés megnyil-
vánulása ez. Üj helyiségekbe költözött a Mercedes— 
Benz. Megkívánta e két szó. Amilyen komolyak és szó-
lítlak a kiváló német gyár produktumai, olyan egy-
szerű, de ízléses lesz a Benz—Mercedes ú j helyisége is, 
a város centrumában, a Váci-utcában. Földszinten van 
a bemutatóterem, míg az első emeleten a táiras és mo-
dern irodák egész sora. Azi új, hatalmas helyiségekre 
azért is szükség volt, mert, mint értesülünk, itt lesz a 
vezérügynökség© a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gép-
gyárak Autóosztályának is. Innen fogja a köz-
pont ellátni az országot az új MAVAG—Mercedes— 
Benz autóbuszokkal és téliéi-automobilokkal. Mint hír-
lik. ez a terjeszkedésnek csupán az első stádiuma, mert 
amint értesülünk, a Mercedes—Benz megvette a Béke-
téren levő Herkules-művek egy részét,, ahol a tavasz 
folyamán nagy mintatermet, garage-ot és medern ja-

rak fogják összeadni a szükséges pénzt és így az autódrom 
létrejötte már garantá lva van. Mint külföldi forrásunk jelzi, 
az autodróm lesz a vi lág legyorsabb pá lyá j a és sebesség te-
kintetében még az amerikai fapá lyákkal is felveszi a ver-
senyt. — Január 16-án volt az Osztrák Motorkerékpárszövet-
ség évi közgyűlése. A mul t cv december 31-én a Szövetség-
nek 60 alapító tagja , 120 tag ja és 49 egyesülete volt. Mikor 
lesz a Magyar Motorkerékpár Szövetségnek ennyi ? Bocsá-
nat! iMkor lesz Magyarországon Motorkerékpárszövetség í — 
A Dcutscher Motorrad Vcrband az összes kebelébe tartozó 
egyesületek tagja inak teljesen ingyen adja, illetve bocsátja 
rendelkezésére a versenylicenszeket. A tagoknak csupán arra 
kell kötelezniök magukat , hogy legalább egy versenyen 
starthoz ál lanak. — A Terézvárosi Torna Club motorkerék-
párosztálya 1928. évi jubi lár is t ú raú t j ának terminusául már-
cius 15., avagy 18-át kérte. A terminusról a közeli napokban 
dönt a K M A C sportbizottsága. A jubi láris t ú raú t egynapos 
lesz és nagyrészt a Budapestről északra elterülő terepen fog 
lefolyni. 

PNEU 
vítóműhelyt rendez be. Őrömmel üdvözöljük ezen ki-
váló német gyár munkáját, melyben nemcsak üzletet, 
hanem a magyar nép megbecsülését is látjuk. A Mer-
cedes—Benz tökéletesen akarja szolgálni magyar 
vevőkörét és az a nézete, hogy a nexus a gyár és a 
vevő között csak akkor lép életbe igazán, mikor ez 
utóbbi a kocsit megvette. Erre garancia a Mercedes 
—Benz magyarországi képviseletének vezetője, Jakab 
Tivadar. Egyike azon embereknek, akik a pontos mun-
kát még a katonai autócsapatoknál szokták meg. Bár 
izig-vérig magyar ember, sokat járt Untertiirkheimben 
és igazi német alapossággal, pontosságai végzi fel-
adatát. Száz százalékban az ő érdeme, hogy a budapesti 
Mercedes—Benz-képviselet kiheverte a háború utáni 
nehéz időket, ma újra elfoglalta azt a poziciót. amit a 
békeévekben kiküzdött magának. Sok szerencsét kívá-
nunk a Mercedes—Benznek új otthonában. 

Új olajképviselet. Csillaghy Miklós megszerezte a 
kiváló amerikai „Alligátor"-olajok magyarországi ve 
zérképviseletét. Az .Alligátor" ricinusaos n;ivényi 
ola.i. kitűnő kenőkópességgel. A képviselet, Csillaghy 
és Társa, VIIT., Kisfaludy-ucca 7. sz. alatt rendezte b" 
eladási helyiségeit, ahol az olajok mellett még autó-
alkatrészeket, különösen pedig az összes FIAT autó-
akatrészeket árusítja. 

W. D. Marchant, mint az olasz „Gazetta dello Sport" ír ja 
továbbra is a svájci Motosacoche gyár szolgálatában marad , 
mint konstruktőr és a versenyosztály vezetője. Marchant eb-
ben az évben ismét fog versenyezni a gyárnak, de nem csak 
a rekordkísérleteken fog ja vezetni a híres MAG-motorokat, 
hanem indul több Grand Prixben és Tourist Trophyn. Mar-
chant most egy olyan 250 kcm. motort akar konstruálni , amely 
IfiO és egy olyan 500 kcm.-est, ami 190 kilométeren felüli se-
besség kifutására képes. 

{Jeu<|eot 
Túramodell 

348 kcm. 

Motor- és sebességváltó 

egy blokkban. 

Levehető hengerfej. 

Cirkulációs olajozás. 

Bölcsóváz húzott acélcsö-

ho'- , , m o t o r k e r é k p á r o k , 1928. év i t í p u s a i . 
Cserélhető kerekek. 

Ballon-pneumatik ^ z ° s s z e s alkatrészek raktárról azonnal szállíthatók. 

90 kilóméteres sebesség Vezérképviselet: 

Fogyasztás három liter L A N D Y F E R E N C Budapest, VII. ker., Kertész-utca 43 . sz 
100 kilométerre. Telefon: Lipót 921-67. 

Sportmodell 

348 kcm. 

Motor- és sebességváltó 

egy blokkban. 

OHV szeleoelrendezés. 

Cirkulációs olajozás. 

Váz, húzott acélcsőből. 

Cserélhető kerekek 

Ballon-pneumatik. 

120 kilóméteres sebesség. 

Fogyasztás három és fél 

liter 100 kilométerre. 
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Igen kedves jelenetnek voltunk szemtanúi a minap. 
Éppen jelen voltunk az Itala-Brennabor képviselet Andrássy-
úti bemutatóhelyiségében, amikor behozták az első amerikai 
Peerless kocsit, amit a vállalat legújabban szintén a vezér-
képviseletei közé szerzett meg. A szerelők gyorsan hozzáláttak 
a kocsi rendbehozásához, amidőn az egyik szerelő a kocsi bel-
sejében lévő szőnyeg alatt egy kis cédulát talált. A cédula 
egy kis gyári lap volt, melyen nyomtatva a következő szöveg 
állott: Expense Matcrial Requisüion Peerless Motor Car 
Corp. A papírszeleten a következő sorok állottak ceruzával. 
„Tisztelt megtaláló! Aki megtalálja ezt a pár sort, az majd 
tudomásul veheti, hogy ezt a kocsit magyar emb?rek készítet-
ték. Ugyanis a Peerless gyár munkásainak hatvan százaléka 
magyar és mink büszkén nézünk erre a kocsira, mert a mi 
szülőföldünkre megy és magyar ember lesz a gazdája. Mara-
dok honfitársi üdvözlettel Pápay Sándor lakatos. 9904. Cum-
jerland Que. Cleveland O." Mélyen megilletődve vettük körül a 
kocsit és a kis írást és könnycsepp jelent meg szemünkben. 
Sok minden jutott eszünkbe ebben a pillanatban. 

Érdekes és pikáns hátterű terjeszkedés. A Liszt Fe-
renc-tér 10. szám alatt levő Biró Jenő motorkerékpár-
alkatrészüzlet a közeli napokban helyet cserél. Az ed-
digi üzlethelyiséggel szemben, a Liszt Ferenc-tér 3. sz. 
alatt, a volt, illetve megbukott Vas Géza és Fia hatal-
mas méretű helyiségeiben nyílik meg Biró Jenő új al-
katrészraktára. A közeljövőben, mint hírlik, a Méray-
motorkerék párgyár fiókja is elhagyja a Liszt Ferenc-
teret és akkor az egész kettős helyiséget Biró Jenő veszi 
át. Az ambiciózus kereskedő, Biró Jenő valamikor, 
1906-ban a Vas-cégnél tanult. Már akkor maga tartotta 
fenn magát. Délelőtt a Röserbe járt és tanult, délután 
pedig praktizált. Huszonkét év után annyira jutott, 
hogy ma volt főnöke egész üzlete az övé lett. Erre az 
időre nyúlik vissza az Automobilia keletkezése is. Az 
Automobilia először egy pneujavító-üzem volt, melynek 
tulajdonosa szintén Vas Géza volt. Ezt az üzletet vette 
meg akkortájt a még marhakereskedő Kemény Ignác 
ós az automobilszakma felé orientálódván, megvetette 
alapját a mai Automobiliának. 

Az „Automobil-Motorsport" versenye iránt érdek-
lődőknek ezúton felelünk. Indulási készségüket köszö-
nettel tudomásul vettük és amint a feltételek ki lesznek 
nyomva, azonnal megküldjük őket. Versenylicensz-
biankettákat készséggel küldünk. Legmegfelelőbb azon-
ban. ha azonnal a Kiráyi Magyar Automobil Clubhoz 
fordulnak versenyzői licenszek ügyében. 

Utaink állapota a tél folyamán nagyon sok helyen 
rosszabbodott. Felhívjuk az Államépítészeti Hivatalok-
figyelmét. hogy a tavaszi munkáknál rögtön jó anyag-
ból és bő vízzel készítsék az ú j utakat, nehogy két—há-
rom hónap múlva újra a gödrök halmaza borítsa az 
utakat. 

Új forgalmi lámpák. A Rákóczi-út és Nagykörút ke-
reszteződésénél elhelyezett háromszínű forgalmi lámpa 
kitűnően bevált. Ennek folytán a rendőrség a közeljövő-
ben még kb. 10—15 forgalmi lámpa felszerelését vette 
tervbe. Az új lámpák a forgalmas utcakereszteződésekre 
és terekre kerülnek. Örömmel vettük a hírt, melyn'k 
megvalósulása esetén Budapest forgalmának rendezése 
ismét egy nagy lépéssel .int közelebb a tökéletesedéshez, 
örömmel láttuk, hogy végre kezdünk európai nívóra 

Gyakorlott üzletszerző tisztviselő 
sport- és üzleti motoros járművek eladására azon-
nali belépésre kerestetik. Ajánlatok fix- és jutalék-
fizetési idények megjelölésével „Világmárka" jel-

igére e lap kiadóhivatalába kéretnek 

1927. évi modell „DIATTO" háromüléses 

SPORTKOCSIMAT ELADOM 
Nyolchónapos használat után kifogásta-
lan állapotban van, teljesen uj gumikkal 
felszerelve. Érdeklődők leveleit kérem 

„DIATfO ' jeligére a kiadóhivatalba. 

AUTÓSZALONNAK 

kiválóan alkalmas üzlethelyiség az 
Opera mellett azonnal kiadó 

VI., HAJÓS-UTCA 25 

501. FIAT keveset használt, újonnan 
fényezve, amerikai oldal-

f a l a k k a l OLCSÓN ELAÜO 
Cim : dr. Komonyi Sándor 
Budapest, 
III., Szentendrei-űt 70 

A Biró Jenő cégnél tett látogatásunk alkalmából 
emelkedni. A cég főnöke mosolygó arccal mutatta be 
legújabban érkezett Sturmey-Archer és Moss sebesség-
váltó alkatrészeit. Végre elérkezett az idő. amikor egy 
törött vagy kopott fogaskerék miatt nem kell új sebes-
ségváltót venni. Ezt is megértük. Igen érdekesek az új 
Fibrax-fékbetétek. Minden motorkerékpárhoz, legyen az 
BSA. AJS, Norton, külön dobozban, az illető márka fel-
tüntetésével kaphatunk a fékpofákhoz megfelelő betétet. 
Tehát mindenképen halad a kor és mi is haladunk 
abban. 

Kapható az augol OK-Supreme-képviselet. Felhív-
juk a motorkerékpárkereskedelemmel foglalkozó cé-
geket vagy magánosokat, hogy a kitűnő angol OK-
Supreme-motorkerék párok magyarországi képvisele-
tére átvevő kerestetik. Érdeklődni lehet délelőtt 10—l-ig 
szerkesztőségünkben. 

H o t c h k i s s DONNET-ZEDEL nsA 
AUTO-PALOTA 

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

Telefon : T. 125-68 

AUTO-PALOTA 

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

Teleion : T. 125-68 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Dohány-u. 22. 

Telefon: T. 125-68. 
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Előfizetési kedvezmény! 

Mindazon új előfizetőiuknek, akik 1928 január 1-től 
lapunkra egy évre előfizetnek és beküldik az egyévi 
előfizetési dijat, az egész 1927. évi évfolyamot díjtalanul 
bocsátjuk rendelkezésükre. Kérjük azokat, akik erre 
igényt tartanak, hogy szándékukat minél előbb jelent-
sék be szerkesztőségünknek, mert az 1927. évről igen 
korlátolt mennyiségben maradtak fenn lapjaink, úgy 
hogy legfeljebb nyolcvan—száz ú j előfizetőt tudunk a 
fenti kedvezményben részesíteni. 

Újabb ostrom a sebességi világrekord ellen. Emlé-
kezetes marad még 1927 március 29. Ezen a napon állí-
totta fel H. 0. D. Segrave az 1000 lóerős Misteryvel fe-
nomenális kilométer-rekordját repülő starttal Floridá-
ban a Daytona Bcacb előtti tengerpart homokján. 
Segrave akkoriban a „kilométeren" 326.678 km. sebessé-
get ért el, míg a mérföldön 327.972 kilométerig vitte. 
Akkoriban azt hittük, hogy Segrave rekordja hosszú 
ideig fog tündökölni a automobilvilágrekordok tábláza-
tában és hosszú ideig nem lesz senki, aki ezen kolosszá-
lis eredmény megdöntését megkísérelné. Tévedtünk. 
Nemcsak Amerikában, ahol némi féltékenységgel néz-
ték a Sunbeam-rekordot, hanem az ó-világban is mesr-
kezdték a munkát, hegy vissza- vagy elhódítsák 
Segrave-től és a Sunbeam-től a legnagyobb dicsőséget. 
Közben voltak lényegtelen kísérletek is, mint az olasz 
Foresti-é, aki Djelaleddin herceg „D j el mo"-jávai akar-
ta túlszárnyalni Segrave rekordját. Csaknem ráfizetett. 
A Pendinei homokon bukott és a csodával határos mó-
don menekült meg a biztos haláltól. Ezalatt a Napier-
gyárban folyt a legnagyobb munka. Az ex-világrekor-
der, Captain Malcolm Campbell, az angol Bugatti-expo-
nens érintkezésbe lépett az angol hadügyi kormányzat-
tal és kieszközölte, hogy rendelkezésére bocsássanak 
egyet azok közül a Napier-repülőgépmotorokból, me-
lyek egyikével Webster hadnagy a Schneider Cup al-
kalmával Velencében hidroplánjával 453.205 kilométeres 
sebességet ért el. A beépítés megtörtént és Campbell a 
..Blue Bird"-el (Kék madár), mint angliai tudósítónk 
írja, a Berengária fedélzetén már át is hajózott Flori-
dába. A kísérletek február hó közepén fognak kezdődni. 
A szakemberek 350 kilométeren felüli sebességet várnak 
a Napier-Campbelltől, melynek 12 hengeres motorja 
(140 mm. furat, 130 mm. löket) 22 liter és 299 kcm. hen-
gerűrtartalommal bír. Motorjának adólóereje 145, míg 
az effektív fékpadon leadott teljesítmény 900 lóerőt mu-
tat fel. Kíváncsian várjuk az eredményt. Mi őszintén 
szólva, nem bízunk annak sikerében. Következő szá-
munkban részletesebben fogunk foglalkozni a kék ma-
dárral. 

Képviseletet kapott Budapesten a svájci Motosa-
coche-gyár. Az európai világmárkák újra megszaporod-
tak eggyel fővárosunkban. A közeli napokban nyílik 
meg Budapesten a VI.. Jókai- (Gyár-) utca 14. szám 
alatt a Mot< sacoche-képviselet. A Societe Anonyme Mo-
tcsuccche. Genéve, Acacias-t nem kell bemutatni a ma-
gyar közönségnek. Egyike Európa legnagyobb gyárai-
nak. Nemcsak motorkerékpárjai és könnyű szállító-
koesiai híresek, hanem e'gyike azon gyáraknak, melyek 
speciálisan beépítésre is készítenek motorokat. A svájci 
MAG-mctorek ma az angol JAP-, Blackburne és Vil 
liers-készítményekkel, bátran mondhatni, egyenran-
gúak. Hogy ezt csak némiképpen illusztráljuk, elég ha 
megírjuk, hogy az angol REX-ACME-gyár idei típu 
sainak egy részébe svájci MAG-motorokat fog beépí-
ti ni. MAG-niotorokat építenek be a német gyárak leg-
jobbjai. valamint a francia gyárak nagyrésze. A Mo-
tosacoche leghíresebb típusa az 1000 kcm. kéthengeres, 
melynek motorja annyira elismert, hogy az összes nagy 
típusokat gyártó angol cégek katalógusaiban olvashat-
juk. hogy gépiik kívánatra MAG-motorral szállítható. 
A Motosacoche-gyártmányok versenyszempontból is ki-
tűnő helyen állanak. Szinte köztudomású az a sok ki-
váló eredmény, amit a gyár versenyzője az olasz szár-
mazású Franconi a klasszikus európai versenveken el-
ért, de a gyár legszebb eredményeit az angol W. D. Mar-

chant mutathatja fel, aki mióta a genfi gyár konstruk-
tőrje és verseny osztályának vezetője, a világrekordok 
egész halmazatát futotta ki Monthléryben Motosa-
coche-on. Marchant, mint azt az általunk közölt rekord-
táblázatokból is látjuk, 350 kcm. Motosacoche-gépen 
szenzációs 170 kilométeren felüli sebességeket ért '"1. 
Minden MAG-motorral felszerelt gépet a legnagyobb 
mértékben ajánlhatunk olvasóinknak. 

Öt százalék lesz a luxusadó, amint a pénzügyminisz-
térium legközelebb kiadja új rendeletét, mely szerint a 
tíz százalék luxusadót öt százalékra redukálják. Fenti 
körülmény nagy befolyással lesz automobilkereskedel-
münkre. Ugyanis a nagy luxusadó erősen megdrágí-
totta az automobilok árát. Egy 1000 pengős ára a luxus-
adóval 1100 pengőre emelkedett, ami lényeges árkülön-
bözetet jelentett. Itt az 50 rengő is nagy megtakarítást 
fog jelenteni. A rendelet főképen néhány országgyű-
lési képviselőnknek köszönhető, akik éles kritikával 
illették a luxusadótörvényt a parlamentben, ahol bebi-
zonyították, hogy az automobil nem „luxuscikk" többé, 
hanem a modern emberek gyors közlekedési eszköze. 
A rendelet legközelebb életbe lép. 

Tervbevették a halálsorompök eltüntetését. Minden 
autós előtt jólismertek azok a vasútátjárók, melyek 
Budapest külvárosában az élénk forgalmú utakat ke-
resztezik. Egyik legismertebb ilyen „halálsorompó" a 
Ferenc József-laktanyánál volt, ahol a MÁV-sínek ke-
resztezik a Külső Kerepesi-utat. A város mcst tervbe-
vette e sorompók eltüntetését, olymódon, hogy a vasúi-
vonalat átépítve, vagy az úttest alatt vagy pedig fölötte 
fogják elvezetni. Ezek közül a megoldások közül min-
den valószínűség szerint az utóbbi fog megvalósulni, 
mert az aluljáró vasútvonal építése óriási kiadásokat 
jelentene. Nézetünk szerint a kiadások csak másod-
rangú fontossággal bírnak. Az első és legfontosabb 
ténykedés a sorompók mielőbbi eltüntetése és ezáltal a 
balesetalkalmak megszűr.tettse. 

Minden kocsiba 
Bosdfí 
Dewandre 

servo-feket! 
Nagyobb kényelem! 

Magasabb sebesség! 

Nagyobb biztonság! 
KnphtitO a üzitkiizluu-khi'ii ! 

Bosch Róbert k . U f iókja 
Budapest , V I I I , V a s - u 16 
Telefon J ó z s e f 4 5 5 4-6 
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Olaszország motorkerékpáriparában újabban csak a 
Guzzi, Frera és a 'Biia.nöhi szálmát. E.z a három gyár majdnem 
az egész olasz piacot ellátia. A külföldiek aránylag nagyon 
keveset tudnak elhelyezni ítáliában. Anglia vezt 2396 motor-
kerékpárral. Utána Amerika következik 362 darabbal, majd 
Belgium 165, Németország 35 drb-al és így tovább. 

Az olasz motorkerékpárok árai a mult évihez viszo-
nyítva alaposan estek. A nagy drágaság ugyanis a lira ma-
gas állásával keletkezett. Ez volt az oka, hogy az olasz gyá-
rak Magyarországon mindezideig alig voltak képesek üzlete-
ket csinálni. Tájékoztatóul álljon itt egypár motorkerékpár 
olaszországi ára: DKW 500 kcm. világítás nélkül 7500 lira 
(2272 pengő), Guzzi 500 kcm. túratípus sv. hátsórugózással 
8650 lira (2619 pengő), Indián Scout 45. 744 kbcm. !»000 lira 
(2727 pengő). 

Vitéz Kaszala Károly és vitéz Antal János két kiváló 
sportember a napokban nyitotta meg a VI., Jókai-utca 29. sz. 
alatt (Podmaniczky-utca és Jókai-utca sarok) műszaki- és 
olajvállalatát. Mindkettőjük neve ismeretes az autós és moto-
ros közönség, valamint a sporttársadalomban. Kaszala Károly 
a kiváló világrekorder repülőnk, sokszorosan kitüntetett harci 
pilótánk, kiváló autó- és motorkerékpárversenyzőnk, vitéz 
Antal János a háború előtti évek neves atlétája, többszörös 
magyar bajnok. Vállalatuk főként az olajárukban, valamint 
más műszaki cikkekben és később alkatrészekben is kívánja 
kiszolgálni a magyar automobilista és motoros társadalmat. 
A közeljövőben benzinkút is fog állani az üzlet előtt, úgy, 
hogy az mindenben ki fogja elégíteni a vevőközönség igé-
nyeit. Meleg szeretettel ajánljuk őket az autósok és motor-
kerékpárosak figyelmébe. 

Anglia és az orosz benzin. Angliában pár nap óta senki-
nek sem kell az orosz benzin, bármilyen olcsón is árulják. A 
helyzet annyira elmérgesedett, hogy az orosz benzint áruló 
vállalatok már bizományi árust sem kapnak. Az angolok 
ugyanis kimondották az orosz benzinre, hogy el van komrnu-
nizálva. A régi vállalatok tulajdonosairól megírták az angol 
lapok, hogy nyomorban vannak. A Shell Company kútjaira 
kiírták, hogy itt nem árulunk lopott benzint és ez végképpen 
megpecsételte az orosz szovjet benzinjének sorsát. 

Január 22-én a Wiener Motorsportliche Herrenfahrer 
Vereinigung által rendezett „Téliverseny" fényesen sikerült. 
123 motorkerékpár, sidecar és automobil állott starthoz és 
113 befutott a célba. A versenyzők a terepet nem ismerték és 
csak a startnál tudták meg. A terep inkább sáros volt, mint 
havas. A „Sport Tagblatt" szerint a verseny semmi különös-
séget nem mutatott, mert a rendezők dátum szerint rendez-
ték, nem pedig az időjárás szerint. Egyszóval nem volt hóver-
seny. Legjobban a kiskocsik jártak, amik könnyen mozogtak 
a sáros, nehéz talajon, ellentétben a nagy kocsikkal és a mo-
torkerékpárokkal . 

Ariel nyerte a Maudes Trophyt. Az angol Autó Cycle 
Union évente a legnagyobb motorikus teljesítményre dijat 
tűz ki a motorkerékpárgyárak számára. A díjat legutóbb két 
éven keresztül a Norton-gyár nyerte. Most az Ariel elhódí-
totta az értékes trófeát. Emlékezetes még a mult év októberé-
ben, amikor a gyár egyik vezetője az ACU hivatalos ellenőr-
zése mellett 557 kcm. sv. Ariel-sidecaron egyfolytában, anél-
kül, hogy a vezetők a motort leállították volna 5000 angol 
mértföldet, azaz 8045 kilométert tettek meg egyfolytában. 
Miután a gépen a teljesítmény után a kopásnak és rongáló-
dásnak a legcsekélyebb nyomai sem voltak láthatók, az ACU 
az 1927-es Maudes Trophyt az Ariel-gyárnak ítélts oda. 

AZ 
ALLIGATOR 
CARWOLING OIL 
AZ AUTÓ MO 3ILIST A ÉS MOTORKERÉK-

PÁROS IDEÁLJA 

Télen és nyáron egyformán, minden 

gyártmányú és típusú kocsihoz egyaránt 

használható, ricinuszolajjal kompanzált 

automobilolaj. 

LUXUSMINŐSÉG! 

NORMÁLÁRAK! 

CSILLAGHY és Társa fi 
MŰSZAKI KERESKEDELMI TÁRSASÁG fi 

BUDAPEST, VIII., K1SFALUDY-UTCA 7 | | 

TELEFON: JÓZSEF 441-44 

Kérjen ingyen mintát! Tegyen kísérletet! ^ 

Január 20-án nyílott meg az amsterdami automobilkiállí-
tás. A kiállításon a francia gyárak csaknem mind ugyanazon 
alvázaikat mutatják be, mint Párisban az ősz folyamán. 
Hatalmas anyaggal vonultak fel németek, kik a semleges ál-
lamokban remélnek talajt gyártmányaiknak. így elsősorban a 
Benz-Mercedes, melynek standján a kiváló és nálunk is jól 
ismert mérnök Alfréd Neubauer igazítja útba és látja el in-
strukciókkal az érdeklődőket. A 8 hengeres Horch standján 
a gyár egyik exponense Baubach báró informálja a vendége-
ket. Ott látjuk a teljesen amerikai kocsiutánzatot, a német 
Cyklont, melyet az eisenachi Dixi-gyár hoz forgalomba. Meg-
jelent a kiállításon az új F IAT 52§ is, valamint nagy tömeg-
ben az új Ford. A nagy soros nyolchengeres amerikai gyára-
kat az Auburn, Chandler, Elcar, Hupmobile, Marmon, Paige, 
Rickenbacker, Studebaker és a Stutz képviseli. A V alakú 
nyolchengeres motorokat a La Salle, Cadillac és Lincoln állí-
totta ki. A hollandusok csupán ízléses és masszív karosszériá-
jukkal tűnnek ki. A Weymann licensze Weth karosszériagyár 
nagyon szép példányai ékesítik az amsterdami Salont. Az an-
golok csupán a Bentley által vannak képviselve, míg a spa-
nyolokat a Hispano (Barcelona) képviseli. 
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S t u r m e y - A r c h e r é s M o s s 
s e be s s égv á l t ó k , AMAC-por-
l a s z t ó k és ezeknek alkatrészei, 
valamint az összes motorkerékpár-
felszerelési cikkek óriási raktára! 
• • 

• • 
• . • 
B I R Ó J E N Ő , Budapest, VI. Liszt 
Ferenc-tér 10. Telefon: Teréz 280-96 

M c E V O Y 
A Z A N O O L E t I T E M O T O R K E R É K P Á R 

TELEFON 
TERÉZ 263-77 

VEZÉRKÉPVISELET S 
V . , J Ó Z S E F - T É R I I 

A német A I JAC Fl inburg (Isergebirge) fürdőhelyen téli 
hegyiversenyt rendezett, mely igen szép eredményeket hozott. 
Az abszolút győzelmet a 2 kilométeres távon Werner Hu tn 
(Bischofswalde) szerezte meg Harley-Davidson 1000 kcm. 
szólógépén. Az oldalkocsik legjobb idejét Koeh futotta AJS-
gépen. K i tűnő időt futott még a BMW-vezető Kluger is. A 
részletes eredmény a következő: 250 kcm.: 1. Brückner 
( D K W ) 2:18.1. 500 kcm.: 1. Kluger ( B M W ) 2:04.3. 100U 
kcm.: Werner Huth (Harley-Davidson) 1:53.4. Oldalkocsik 
(iOO kcm.: 1. Koch ( A J S ) 2:06.2. 600 kcm. felül: 1. Fl ier 
(Eber) 2:40.4. 

A Fenag-világítások nagy sikere a frankfurt i és berlini 
éjjeli versenyeken és világítási megbizhatósági vizsgákon 
január 15-én. Az ötödik téli megbízhatósági éjjeli versenyt, 
melyet a f rankfur t i „Motorclub" rendezett, az összes Fenag-
vi lágí tó berendezésekkel felszerelt versenyzők büntető pont 
nélkül abszolválták. A győztesek nagy száma kétségtelenül 
igazolja azt, hogy ezen győzelmeknél nem a versenyzők 
ügyessége, hanem elsősorban a Fenag-világítóberendezések 
feltétlen megbízhatósága döntötte el a helyezést. A berlini 
„Motorrad Sportclub" ugyanekkor tartotta „éjjeli ú t j á t " kü-
lönleges vi lágí tási versennyel egybekötve és ezen alkalommal 
szintén az összes Fenag-berendezésekkel ellátott gépek bün-
tető pont nélkül kerültek ki a versenyből. A Fenag-berendezé-
sek hazánkban is nagy közkedveltségnek örvendenek magas 
biztonsági koeficiensüknél fogva. A gyár készülékeire hosszú 
időbeli garanc iá t nyú j t és a vezérképviselet, Urtier és Ber-
kovits vil lamos autóberendezések, V., Pozsonyi-út 4/f, telefon: 
T. 148—84. készséggel szolgál felvilágosítással. 

Ettore Bugatt i különös terve. Mint tudjuk, a nyár folya-
mán a Bugatti-gyár kiírt® a „Bugat t i Grand Prix"-t. Ezen a 
versenyen csak Bugatt i tulajdonosok vehetnek részt verseny-
kocsijaikkali A tervet most Ettore Bugatt i egy ú jabb ideával 
bővítette. Meg akarja hívni „név,szerint" a szerinte legjobb 
10 európai versenyzőt és mindegyiküknek rendelkezésére bi-
csát egy darab 2 literes kompreszoros versenykocsit. A ko-
csikat sorsolás ú t j án osztanák szét az indulók között . A terv 
érdekes, mert egy teljesen hű képet adna a versenyzők tudá-
sát illetőleg. 

Mint tudjuk, a kiváló Bugatti-versenyző: Emi l io Mater-
assi önállósította magá t , az 1928. évi versenyeken teljesen a 
saját számlá jára fog versenyezni. Két év alatt annyi va-
gyont gyűj töt t a versenyeken nyert dí jakból, hogy most 
megvette a francia Talbot-gyár három versenykocsiját. 
Materassi a közelmúlt napokban volt Párisban és a kocsikat 
kipróbálta Monthléryben, ahol a belső körön 190 kilométert 
hozott ki a 2 literes gépekből. A kocsikat a napokban szál-
l í t ják le I tá l iába. Materassi első start ja Talbot-kocsin a 
Grand Prix Tripolisban lesz. Nézetünk szerint nem jósolunk 
neki sokat. Aki f igyelemmel kísérte a 2 literes Talbot Grand 
Prix-kocsik szereplését, az osztani fog ja nézetünket. A Tal-
bot-ok minden versenyben, ahol indultak, rendkívül gyorsak 
voltak, de egyetlenegy versenyben sem bírták végig a távot. 
Ez volt tulajdonképpen akkor az oka, hogy Segrave és társai 
abba is hagyták a versenyzést. Kíváncsiak vagyunk, hogy 
jóslatunk be fog-e válni. 

Jóleső' örömmel konstatál juk, hogy végre a magyar-
országi versenyterminusokat is lá that juk a 'külföldi lapok-
ban. A „L 'Auto" legutóbbi száma közli az 1928. évi magyar 
versenyeket. Concours d'endurance de „Automobil-Motor-
sport", Tourist Trophy Hongrois, Epreuve du MAC , Concours 
International de Tourisme de l 'ACR Hongrois stb. A hegyi-
versenyeket a franciák Course de Cote du Mont Gugger stb. 
nevezik. A „Calendrier Hongrois" ismertetése a külföldi la-
pokban semmiképpen sem árt, csak használ. A „L 'Au to " 
akár a saját iniciatívájából, akár a magyar lapokból hozta le 
a magyar versenynaptárt, csak hálásak lehetünk érte. 

Az új Ford Svájcban. Csodálatos, hogy Magyarországot 
mindenben megelőzik. A svájci ú jságok má r tele vannak az 
új Ford zürichi és berni bemutatójával . Ná lunk még híre-
hamva sincs az ú j Fordnak. A svájci lapok szerint, bár az 
ú j Fordot mindenki 6 hengerrel várta, ennek meg nem tör-
ténte mi t sem von le annak jóságából. Az ú j Fordon egy 
egész csomó újdonság van" és határozottan remélik, hogy 
megjelenése a svájci piacon nagy üzletet fog eredményezni. 
Zürichben a Tonhalle-Pavillonban hemzseg a tömeg az ú j 
Fordok körül és Zürichben egyébről sem beszélnek, m in t az 
ú j Fordról. 

I 

Az angol Champion márka a 

GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet,: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó -Hafy 
Autókereskedelmi Rt. 

Budapest, V., Nádor-utca 5. szám 
Teleion. Teréz 130-24 
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Üj helyiségekben a Lantai Ede-cég. Mikor e 
sorok napvilágot látnak, a Lantai Ede-cég, mely 
eddig a Révai-utcában egy meglehetősen kis he-
lyiségben bonyolította le a kiváló angol világ-
márkák: a HRD, Cotton és Velocette forgalmát, 
a IV., Magyar-utca 40. szám alatt szép, teljesen 
modern keretek között nagy mintatermet rende-
zett be. Képviseletei is megbővültek, amennyi-
ben az eddigiek mellé még az angol New-Henley--
motorkerékpárokat, valamint a háromkerekű 
Morgan cyclecarokat is megszerezte. A szeren-
esés véletlen folytán az üzlettel szemben, a Ma-
gyar-utca 27. szám alatt lesz a képviselet modern 
berendezésekkel bíró, tökéletesen felszerelt ino-
torkerékpárjavítóniűhelye, melynek vezetését a 
a mult évben oly sikeresen szerepelt motorkerék-
párversenyzőnk, Hűmmel Endre fogja átvenni. 
Mint a fentiekből j s látjuk, motorkerékpárkeres-
kedelmünk a megfelelő keretek között épül és 
lassan, de biztosan elérkezik az idő, amikor csak-
nem minden képviselet márkáinak a világpiacon 
elfoglalt helyéhez mérten szép bemutató helyi-
ségekkel és tökéletesen felszerelt javítóműhely-
lvel fog bírni. 

Hihahelyesbités. Mult számunkban gróf Ká-
íolyi Gyula méltatásánál a szövegben súlyos 
hiba látott napvilágot. Uróf Károlyi Gyula az 
1927. évi guggerhegyi versenyen igenis, starthoz 
állott és kitűnő idővel (1:59.20 mp.) in ig 
nyerte 3 literes Austro-Daimler ADM-kocsijával 
a versenykocsikategóriát. A tévedés alapjául 
szolgált az a tény, hogy a verseny előtti napon 
még úgy állott a helyzet, hogy gróf Károlyi nem 
indul és csupán közvetlenül a verseny előtt má-
sította meg elhatározását. 

A Motoros-Szövetség ügyében értekezlet volt 
február 4-én a Kirá lyi Magyar Automobil Club-
ban. Az értekezlet délután 5 órától este 8-ig tar-
tott, de az igazat megvallva, semmi eredményt 
sem hozott. A KMAC-ot az értekezleten őrgróf 
Pallavicciní és Schimanek Emil alelnökök, vala-
mint Bláthy Ottó Titusz, a Sport bizottság elnöke 
képviselték. A MAC részéről Máry Dezső alez-
rendes. Kelemen Aurél és Brunswick százados 
voltak jelen. Részünkről az a megjegyzésünk, 
hogy a KMAC-nak a fiatalabb generációból kel-
lene delegálnia a megbízottait. Schimanek Emil 
műegyetemi tanár és Bláthy Ottó Titusz kifeje-
zetten konzervatívok ebben az ügyben, őrgróf 
Pallaviccinl pedig oly keveset törődik ezekkel az 
ügyekkel, hogy a legnagyobb jóakarattal sem 
mondhatjuk el róla. hogy tökéletesen informálva 
lenne. Általában észlelhető, hogy a KMAC ré-
széről senki sincs tisztában a dolgokkal. A Moto-
ros-Szövetség lényegét és annak következmé-
nyeit tisztán csak a sportot megtagadó vezér-
titkár látja, aki érzi, hogy ezáltal kihúzzák alóla 
a pokrócot, amin áll. Mi részünkről a modernebb 
és inkább a sportemberek közül szeretnénk látni, 
egynéhányat a tárgyalásokon. Delmár Waltert, 
Wolfner András bárót, Andrássy Imre és Mihály 
grófokat, Wolfner Lászlót, Gyurkovich Bélát és 
n.ásókat tartanánk erre alkalmasoknak, akik 
ízígvérig sportemberek és teljesen tudatában 
vannak a Motoros-Szövetség lényegének. Annyit 
már elértünk, hogy a monokli és a nagyszivar 
már száműzve lett az első összejövetelről, sőt 
mint biztos forrásból tudjuk, már a KMAC leg-
legutóbbi igazgatósági ülésén sem volt jelen a 
vezértitkár úr. aki nagyon „túlexponálta" ma-
gát a Motoros-Szövetség elleni akcióban. 

A kitűnő rajzművész és festő Füzessy Árpáil 
egyik legjobb karrikatúráját találjuk a Nem-
zeti Sport február 5-iki számában. Á rajzon kö-
zépütt az OTT elnöke, dr. Karaliátli Jenő áll. 
Jobbra tőle egy pár motoros versenyző áll, bukó-
sisakkal fején, balra dr. Szelnár Aladár nagy 
szivarral és monoklival, kezében egy hatalmas 
pénzeszsákkal. Körülvéve a foto- és kínóriporte-
rek tömegével. A kép címe: Sport vagy üzlet az 
automobilizmus? A feleletet dr. Karafiáth Jenő 
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V e z e r k é a v i s e l e i 
VI. kerület, 

Podman.czky-
utca 18. 

adja: Neked üzlet, — mondja Szelnár dr. felé, 
— nektek sport. — mutat a marcona motorver-
senyzők felé. Soha jobbat, Füzessy Árpád bará-
tunk! Ebben a kis karrikatúrában benne van az 
egész Motoros-Szövetség körül dúló háború. 

Megérkeztek a várva-várt 250 kcm. kis AJS-
motorkerékpárok, melyek az első pillantásra is 
a legjobb benyomást keltik. Kiáll ításuk csaknem 
mindenben egyezik a nagyobb testvérével, sőt 
mondhatnánk, hogy a gyakorlatlan szem nem 
igen tudná az első tekintetre megkülönböztetni 
a jól ismert és nagyszámban forgalomban levő 
350 kcm. testvéreitől. Ezen kedvelt gyártmányok 
nagy népszerűsége és alacsony ára biztosítja, 
hogy ezen új modell is kedvelt lesz a közönség 
körében. A közismert teljes megbízhatóság, amit 
ezen gyártmányok az utóbbi években megszerez-
tek, az ú j modellre is teljes mértékben előlegezve 
van a közönség részéről, ami lényegesen segítsé-
gére lesz a budapesti vezérképviselet, Majláth 
M. cégnek, az új modelhi AJS-gyártmányok 
nagyszámú eladásában. 

A francia TecalemU-találmányok, a külön-
böző igen praktikus zsírzókészülékek óriási mér-
tékben terjednek el Budapesten. Ma már alig 
van automobil vagy motorkerékpár, melyeknél 
a zsírzás nem a rendkívül célszerű Tecalemit-
tVjecskével történne. Az összes Teealemit-alkat-
részek kaphatók az Automobil és Pneumatik Rt. 
(ezelőtt Vajda—Hollán), Szilárd Bélánál, Bíró 
Jenőnél, de különösen Nagy Józsefnek van ha-
talmas Tecalemit-raktára. 

Mennyibe kerül az új FORD Olaszországban? 
A napokban hozta az olasz „Gazetta dello Sport" 
az új FORD hatalmas 1 oldalas hirdetését az új 
árakkal. Ebből megtudjuk, hogy a legolcsóbb 
típus a 2 üléses (1 pótülés) Spider ára Olasz-
országban 18.000 lira, ami magyar pénzben 5472 
pengő, azaz körülbelül 68.3 mill ió papírkorona. 
A négyüléses nyitott kocsi ára magyar pénzre 
átszámítva 5672 pengő, míg a legdrágább típus, 
a négyüléses csukott FORD 24.500 líra, ami már 
közel 100 millió, mert pengőben kifejezve 7418-at 
tesz ki. 

Az Austro—Daimler ADR, melyről Budapes-
ten mi hoztunk először hírt egy próbaút után, 
hogy egyike a legtökéletesebb modern automobi-
loknak, nagy sikereket ért el a magyarországi 
piacon. Albrecht főherceg nővére, Gabriella fő-
hercegnő rendelte meg a napokban ADR cabrio-
letjét. Ugyancsak ADR-t vett Semsey Andor, az 
osztrák h. követ is, valamint Tagányi Sándor bé-
késcsabai földbirtokos és Popper Zsigmond rész-
vénytársasági igazgató, Szent-Iványi Ferenc 
apci földbirtokos, dr. Darányi Béla és Moór Ar-
thúr, az első magyar ADR-vevők már boldogan 
használják pompás kocsijaikat. 

* Champioii-gyújtógyertyával elért világ-
rekord. Donáti olasz repülő legutóbbi felszállása 
alkalmával, amikor is Milánó felett Romeo Jupi-
ter-gépével 12070 méter magasságot ért el és ez-
zel új világrekordot állított fel, Chainpion-
gyertyát használt. A Champion Spark Plug Co.-
l.oz, Toledóba intézett sürgönyök jelentik, hogy 
a gépbe felszerelt hőmérő 50° Celsiust mutatott 
a 0 alatt. A Champion-gyertyáknak rövid há-
rom hónap alatt immár a második légi diadala 
ez. Az elmúlt ősszel Mario de Bernardi őrnagy 
Velence közelében egy kimért területen speciális 
Fiat—Macchi-gépével 479.4 kilométert tett meg 
egy óra alatt, mely teljesítményével az összes 
addigi rekordokat felülmúlta. A Champion-gyer-
tyáknak ezen egészen rendkívüli teljesítményei 
legékesebben bizonyítják, hogy milyen abszolút 
tökéletességű a speciális elektródokkal és külön-
leges szigeteléssel ellátott kettős Champion-
fíyújtógyertya konstrukciója. A Chanipion-gyer-
tyák képviseletét, mint ismeretes, Dénes és Fried-
mann Rt. (Budapest, VI., Dessewffy-u. 29.) birja. 
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Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vilmos csá-
szár-út 45. Telefon: T 144—72 és T 272—67. 

Ismét megjelennek a német Wanderer-automobilok Ma-
gyarországon. Emlékezeteseik még bizton olvasóink előtt a 
háború alatt, de még inkább közvetlenül a háború után a kis 
kétszemélyes egymás mellett és egymás mögött elhelyezett 
ülésü német Wanderer-autók. Nagy volt bennük akkoriban 
a kereslet, szívesen vette mindenki, mert nem volt velük 
semmi baj és bármikor volt rá szüksége a gazdájának, ott 
állott, készen bármilyen hosszabb vagy rövidebb útra. Jósá-
gukat és tartósságukat mi sem bizonyítja jobban, hogy sok 
közülük még ma is vígan szalad Budapest utcáin. A német 
ipar nehéz napjai alatt nem igen jöttek be Magyarországra 
a Wandererek. A márka magas állása folytán túldrágák vol-
tak a magyar piacra. A gazdasági viszonyok javulásával a 
németek is engedtek az árakból, míg a magyar valuta is ja-
vult, úgy, hogy a Wanderer-gyár régi képviselete, a Bárdi 
József-cég újból elérkezettnek látta az időt, hogy megkezdje 
a Wanderer-kocsik importját. Az új Wandererek némileg el-
térnek a régitől. Nagyobb, négyüléses kivitelben kerülnek 
piacra. Preciz német munka, egyesítve az európai masszivi-
tás és kidolgozás az amerikai építési elvekkel. Az első Wan-
derer-szállítmány már meg is érkezett Budapestre. 

A Terézvárosi Torna Club motorkerékpáros szakosztálya 
1928. évi március hó 18-án, vasárnap reggel 7 órai kezdettel 
szóló és oldalkocsis motorkerékpárok részére tavaszi meg-
bízhatósági túraversenyt rendez. A túra útvonala kb. 232 
kilométer. A túraverseny útiránya: Start a gödöllői országút 
0. km.-es jelzőkövénél innen: Mátyásföld—Kerepes—Gödöllő 
Aszód — Kartal — Verseg — Zagyvaszántó — Apc — Szurdok-
püspöki — Pásztó — Alsótold — Felsőtold — Nagylóc — Szé-
csény — Balassagyarmat — Érsekvadkert — Rétság — Vác 
— Göd — Dunakeszi — Alag — Fót — Mogyoród — gödöllői 
országút — Kerepes — Cinkota — Mátyásföld — Cél: a gö-
döllői országút 6. km.-es jelzőkövénél. A szólógépek 5 'kate-
góriába osztatnak. A) 175 és 250 kcm.-es gépek. Itt a betar-
tandó átlagsebesség 38 kilométer. A befutási idő 6 óra. 
B) 350, 500 és azon felüli hengerűrtartalmú gépek. Itt a betar-
tandó átlagsebesség 46 kilométer, ami 5 óra. Az oldalkocsis 
motorkerékpárok két csoportban indulnak. A) 350 kcm. Be-
tartandó átlagsebesség: 36 kilométer. 6 óra 25 perc. B) cso-
port. 500 kcm. és azon felüli motorkerékpárok. Óraátlag: 40 
kilométer. 5 óra 50 perc. A menetidőhöz plusz és minusz 5 
százalék toleráncia engedélyeztetik. Értékelés: A tolerancia 
minusz-idején belül érkezők elsősorban. A toleráncia plusz-
idején belül érkezők másodsorban. Az ezen időt túliépök har-
madsorban lesznek értékelve. Díjazás: Mindazon indulók, kik 
a toleráncia minusz-idején belül érkeznek be, arany (vermeil) 
plakettet, a toleráncia plusz-idején belül befutók ezüst-pla-
kettet nyernek. A menetidőt túlllépő, de 8 órán belül beérkezett 
tek a TTC bronz emlék-plakettjét kapják. Az oldalkocsi utasa 
is díjazva lesz. Nevezési díj: szóló-gépeknél 8 pengő, oldal-
kocsis gépeknek 12 pengő. Nevezési határidő: 1928. évi már-

cius hó 15-én este 10 órakor. Utónevezés: 1928. március hó 
17-én este 10 órakor. Nevezések: a klubhelyiségben (VI., 
Szekfű-u. 5. sz.) intézendők el. Tiszteletdíjak csak az esetben, 
kerülnek kiosztásra, amennyiben ilyenek ónként felajánltat-
nak. Az „Autnomobil-Motorsport" szerkesztősége kötelessé-
gének tartja, félreértések elkerülése végett közölni a verseny-
zőkkel, hogy miképen értelmezendő az 5 százalék toleráncia, 
valamint minusz és plusz toleránciahatár. Vegyük például a 
szólógépek 350, 500 és azon felüli kategóriáit. Itt a befutandó 
átlagsebesség 46 kilométer, ami a TTC vezetősége által 5 
órában lett megállapítva. A megengedett 5 százalék tolerán-
cia 5 óránál (egyenlő 300 perc) 15 perc. Tehát szabad be-
futni 4 óra 45—5 óra 15 perc között. Legelsősorban azok ér-
tékeltetnek, akiknek ideje 5 órán belül van és a legközelebb 
esik a 4 óra 45 perchez. Másodsorban azok, akiknek ideje 
.meghaladta ugyan az 5 órát, de legközelebb van hozzá, míg 
harmadsorban azok, akik az 5 óra 15 percen kívül érnek be 
a célba. Ezek, ha idejük jobb, mint 8 óra, szintén díjaztat-
nak. Nézetünk szerint a kiírás elég igazságos és elég nehéz 
is. A fentieket csak azért voltunk bátrak leírni, mert a ma-
gyar motorkerékpárversenyzők legtöbbje nem igen olvassa 
el a versenykiírásokat és ha el is olvassa, úgy igen sokszor 
egészen helytelenül értelmezi. (A szerkesztőség.) 

A Svájci Automobilklub országos sportbizottsága január 
28-án tartott ülésén Bernben elhatározta az 1928. évi verseny-
terminusokat. Sajnálattal vették tudomásul, hogy a Section 
Zürich tagjai belefáradtak a Klausenpass hegyiverseny ren-
dezésébe és kijelentették, hogy egyévi szünetet kérnek. Mi-
után senki sem vállalta a verseny megrendezését, az ACS 
tudomásul vette, hogy a nagyjelentőségű Klausenverseny 
1928-ra kimarad a versenykalendáriumból. Minden remény 
megvan azonban arra nézve, hogy a zürichiek egyévi pihenő 
után 1929-ben ismét megrendezik a versenyt. Az 1928. évre 
csupán két nemzetközi versenye lesz a svájciaknak. Már-
cius 18. Kilométerverseny, Genf és a négy ország (Olasz-
ország, Svájc, Németország és Ausztria) által rendezendő 
Alpesi Túraút, augusztus 7—12-én. Az országos svájci ver-
senyek a következők: Június 3. Grafenort—Engelfoerg hegyi-
verseny (Section Luzern). — Június 17. Dornich—Gempen 
hegyi verseny (Section Besel). — Július 8. Zugerberg hegyi-
verseny (Section Zug és Zürich). — Július 22. Reineck— 
Walzenhausen hegyiverseny (Section St.-Gallen—Apenzell). 
— Szeptember 9. Kilométerhegyiverseny. Grand Saconnex. 
Genf. — A bajnokságra kötelező: Kilométerverseny, Genf, 
az Engelberg hegyiverseny, a Domach—Gempen hegyiver-
seny és a Zugerberg hegyiverseny. 

Felelős szerkesztő és kiadó: D É V A N 1 S TV A N 
Budapest, II., Margit-kőrút 64/a. V. em. 2. Tel.: T. 1J2—64. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buiapest, VI., Rózsa-idea 

111. I I . emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: Teréz 136—64. 

Stádium Sajtóvállalat Rt. — Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

motorkerékpárok 

Rotholcz Frigyes 
Budapest, V., Vilmos császár-út 66. 

Telefon T 128-29 
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Nézze meg a világhírű fí ésShengeres 

automobilokat 

(JORDÁN 

PneumatiU Árusító R . -T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 27 

II miilllll lllliiiiimiilllll lllliiiiiiiiiil 

III III 

Legjobb amerikai pneu 

FISK 
lllllllllllll 

• 
Próbálj a ki! 

Sohasem fogja megbánni! 
Tartós! 
Olcsó! 

• 

Detail árusítás: 

Nagy József, Budapest 
VI., Andrássy-út 34 

Ha megbízható és igazán gyors 
versenykocsit akar az 1928-as 
szezonra, ha sima járású, jól 
fekvő, ideális túra- vagy sport-
kocsit szeretne, úgy tekintse meg 
a raktáron levő nyitott és csukott 

BUGATTI 
automobilokat 

Az 1927. évi győzelmek: 
Targa Florio 
Freiburg kilométerverseny, 193 km. 
Boulogne kilométerverseny, 198 km. 
Klausenpass hegyiverseny 
Svábhegyi verseny 
Magyar Túraút 
Új 1 órás világrekord 
Brookland 200 miles 
Királydij, Róma 
Coppa delle 1000 miglia 
Circuito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 
Német sportkocsi Grand Prix 

Bugatti automobilok 
vezérképviselete: 

Budapest, V., József-tér 11. szám 

Telefon: Teréz 263 -77 

Kedvező fizetési feltételek 
i 
• 
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