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2 1928 július 19. 

DACÁRA AZ ÓRIÁSI 
konkurrenciának a 

Magyar Automobílbajnokság mindhárom 
kategóriá jában az élen vannak 

WOLFNER LASZLO 
( S T E Y R ) túrakocsin 141 km pom-

pás eredménnyel győz a T T A C 10 kilométeres sebességi versenyén 
WOLFNER ANDRÁS B Á R Ó ( S T E Y R - S P O R T ) ÚJ 

sportkocsi-rekorddal győz a G u g g e r h e g y i v e r s e n y e n 
r 

DELMAR WALTER 
( S T E Y R ) dacára kompresszor 

nélküli kocsijának a versenykocsibajnokságban e l s ő h e l y e n á l l 

Vegyen STEYR TYPE XH-öt! 
Ez a lengőtengelyes 6 hengeres 1'6 literes kitűnő 
átlagtartó, alacsony építésű kiskocsi csak 5% luxus-
adót fizet! A S T E Y R T Y P E XII. a magyar utak 
igazi k i s k o c s i j a . O l c s ó ! Ü z e m b i z t o s ! S z é p ! 

I f l V I MŰVIK M/UÜT/AK K E R I S K K D H M I 
l E S X V É N V I Í K S I f l i 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 2 1 9 - 4 5 
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Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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

Autóköpeny 19*80 P 
Autóhaube 4-50 P 
Szemvédő —"80 P 
Speciális motoros csizmacipők különféle minőségben. 

M o t o r s a p k a , svájc i fo rma , 
m i n d e n sz inben 2-50 P 

A l lower 18"— P 

H A A S S P O R T H Á Z 
B U D A P E S T , V I . , A N D R A S S Y - Ú T 13. 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

:; G Y Ő R :: B U D A P E S T 
Teleionok 201, 2(J'i, 2u.i R ^ B A 

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

Teherautók Speciál-és 
Autóbuszok m f f i m Pótkocsik 
A magyar utaknak leg- ^ H H B H H r A magyar utaknak leg-
jobban megfelelő autó lobban megfelelő antó 

Szolid kivitel, gazdaságon Özem, e lönyöi árak éa teltételek. 
Ajánlati felhívások cégllukhöz clmzendök. képviseletünk nincsen. 

Karosszériaüzem 
Duco-tényezés 

GIRICZ 
Budapest, V., Zápolya-utca 23-25 
Telefon: Lipót 902-83 

EMMAG 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

VERSENYEKRE 
motorkerékpárok leggondosabb előkészítése. 

Prec íz iós mo to rke r ékpá r j a v í t á sok ! 

Alkatrészek készítése * Hengerek fúrása. 

LÖR INCZ BÉLA , VIII., C O N T I - U T C A 28. 
Telefon : J. 410-17. 

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

Nyersszelepek, zsírzóprések. — Nagy raktár! 
„Kérji n árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei." 

Vezérképvise lő : 
Ba logh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., IJ pót-kör út 27. Tel. 295-39 

J l l . 

Serlegek és tiszteletdíjak dúsan felszerelt 
raktára. Sportkörökben országosan elis-

mert arany- és ezüstművesnél 

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

(Saját műhely) Egyesületek kedvezmény-
ben részesülnek. 

- i n - ni 

L e g j o b b a m e r i k a i p n e u a 

FISK 
Próbálja ki! Sohasem 
fogja megbánni. Tartós! 

Olcsó! 
D e t a i l á r u s í t á s : 

N A G Y J Ó Z S E F 
Budapest , Andrássy-út 34 
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a v i l á g r e k o r d g é p V 1 \ I 1 / a v i l á g r e k o r d g é p 

F. N. 350 kcm Type Sahara 1398 p e n g ő F. N. 500 kcm. M. 67. B. 1850 p e n g ő 
Motor egy blokkban a sebességváltóval, Bosch mágnes. Levehető henger-
fej, belső expanziós fékek, ballonpneumatik, 2'5 liter benzinfogyasztás. 

18 havi részletre azonnal szállítható! 

Halmos Testvérek. Budapest V., Szabadság-tér 18. sz. Telefon: Teréz 159-93 

l í I L A G R E K O R D í h s h h ? 

L í c í Motosacoche Zamecsnik Gyula 
BUDAPEST , VI., JÓKAI -UTCA 14 

250 cm3 túragép (i. o. e.) P 1550.— 
350 cm3 túragép (i. o. e.| P 1710.— 
500 cm3 túragép (i. o. e.) P 1893.— 

250 cm3 supersport (ohv.) 
doubleport 

350 cm3 supersport (ohv.) 
P 1900.-

doubleport P 2050. 
500 cm3 supersport (ohv.) 

doubleport P 2350. 

U. S. A. C leve land négyhengeres, oldalkocsis modell világítással, 
kompletten fe lszerelve P 3700.— 

Kedvező részletfizetési feltételek 
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Ismét 5%-kal olcsóbbak lettünk! 

A 2 literes, 8/38 lóerős 

MERCEDES-BENZ 
csak 5% luxusadót fizet 

Mercedes-Benz Automobil r.-t. Budapest, IV., Váci-utca 14 
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A MAC f u t á r v e r s e n y e 
bebizonyította a Magosix 

megbízhatóságát. 

G 

a l 
U H ! 

MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
MAGOSIX 

MAGOSIX 
A T T A C 10 kilométeres 
sík sebességi versenye 
bebizonyította a Magosix 
gyorsaságát, munkabírá-

Magyar ember csak Magosix-et vásárol. sát és üzembiztosságát. 

Eladási központ: Budapest, IV., Váci-utca 1—3. 

fi 

0 1 



III. évfolyam. Budapest, 1928 július 19 13. szám. 

Auiomobil-Molor sport 

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

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : D É V Á N I S T V Á N 
H e l y e t t e s s z e r k e s z t ő : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 

Budapest, VI., Rózsa-u. 111 sz, II. em. 

T e l e f o n : T e r é z 138—64 H i v a t a l o s o r a k d é l e l ő t t 9 — 1 - l g . 

P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l a : 34240, 

Előfizetési d i jak : 
B u d a p e s t e n é s v i d é k e n : év i 20 p e n g ó 

A u s z t r i á b a : év i 35 s l l l lng 
J u g o s z l á v i á b a : év i 300 d i n á r 

C s e h s z l o v á k l á b a : év i 160 c s e h k o r o n a 
R o m á n l á b a : év i 1200 lel 

A k ü l f ö l d i e l ő f i z e t é s e k b e n a p o s t a k ö l t s é g Is b e n n f o g l a l t a t l k . 

"•lllM*'aillM*'aill|iB"i|||l>'">aiiaa',iaillia''aill|i>**IIJI>*''ailHa*'atllia>'ai|||Ja><ltllt--t|||ia'<ai|||a-aaHiia*'aiiiiJ--aai||ia-<ai||ia-'aij|M->ai||i<> 

Versenyeredmények 
A Grand Prix de la Marne. 

Abszolút győztes: Chiron (Bugatti). 

Július 8-án került lefutásra a Reims melletti 8 km.-es 
körpályán a Grand Prix de la Marne. A verseny távja 400 
km. volt, ami 50 körnek felel meg. A verseny érdekességét 
nagyban emelte a körpálya rövidsége és jó áttekinthetősége. 
Eredmények a következők: 2000 kcm.: 1. Chiron (Bugatti) 
3:00:47.4. Átlagsebesség: 132.750 km. 2. Gauthier (Bugatti) 
3:21:03.8. Átlagsebesség 119.365 km. 1500 kcm.: 1. Auber 
(Bugatti) 3:25:01.2. Átlagsebesség: 117.061 km. 2. Tersen 
(Bugatti) 3:36:44.2. Átlagsebesség: 110.735 km. 3. Delaroche 
(Bugatti) 3:40:28.6. Átlagsebesség: 108.050 km. 1100 kcm.: 
1. Scarron (Amilcar) 3:34:50.4. Átlagsebesség: 111.711 km. 
2. Valette (Amilcar) 3:36:13.4. Átlagsebesség: 110.996 km. 3. 
d'Havrincourt (Salmson) 3:59:42.2 km. Az 1500 és 2000 kcm. 
kategóriákban csak Bugattik állottak starthoz. 

A Zugerberg hegyiverseny. 

Stuck (Austro-Daimler). Új útvonalrekorddal a nap legjobb 
idejét futja. 

A Zugerberg-hegyiverseny, mely a tavalyi Gurnigel-ver-
senyt volt hivatva a bajnoki versenyek sorában pótolni, július 
hó 8-án került lefutásra. A versenyre igen nagy tömegben 
kivonult nézők a rendezést nagyon megnehezítették. A verseny 
mindazonáltal kifogástalan rendezésben ért véget és váratla-
nul jó eredményeket hozott. A 3.5 km.-es 13 százalék átlag-
emelkedésű pálya rendkívül erős próba elé állította a menő-
ket. A régi, még Lepori (Bugatti) által felállított 4:03.8 per-
ces útvonalrekordot nem kevesebb, mint háromszor döntötték 
meg. A nap hőse Stuck (Austro Daimler) volt, ki a régi re-
kordot 52.2 mp.-el, tehát majdnem egy egész perccel multa 
felül. Eredmények a következők: Túrakocsik: 1100 kcm.: 
1. J. Dogwiler (Fiat) 6:41.2. 1500 kcm.: 1. A. Scheibler 
(Fiat) 4:52.00. 3000 kcm.: 1. P. Steinbuck (Fischer) 5:44.2. 
5000 kcm.: 1. J. Büttikofer (Martini) 4:36.00. A túrakocsik 
legjobb ideje. 8000 kcm.: 1. A. Veladini (Packard> 4:48.6. 
Sportkocsik: 1500 kcm.: 1. A. Schneider (Bugatti) 4:20.2. 
2000 kcm.: 1. A. Weber (Bugatti) 4:21.4. 5000 kcm.: 1. J. 
Gacon (Martini) 4:25.6. 8000 kcm.-en felül: 1. A. Blattler 
(Mercedes-Benz) 4:01.2. Legjobb sportkocsi-idő. Rekord. Ver-
s°nvkocsik: 2000 kcm.: 1. E. Probst (Bugatti) 3:57.4. Re-
kord. 3000 kcm.: 1. Stuck von Villiez (Austro-Daimler) 
3:51.6. Rekord. A nap legjobb ideje. Átlagsebesség: 54.500 
kilométer. 

Németország Motorkerékpár Nagy Díja. 

Kategóriagyőztcsek: Franz Heck (Harley-Davidson — Dodson 
(Sunbeam) — Ghersl (Norton) — S. A. Crabtree (Excelsior-

Jap) — Geiss (D. K. W.). 

Óriási érdeklődés mellett futották le július 8-án a Nür-
burgringen Németország Nagy Díjá-t. A németek és az ango-
lok párharca volt ez a verseny. Revánsmérkőzés az angolok 
tavalyi győzelmére. Ám a németek reményei nem teljesedtek 
be, mert az angolok ismét nagy fölénnyel győztek. Egyszerre 
indult az 1000 kcm. és az 500 kcm. kategóriák 36 gépe. Mikor 
a nagy gépek csoportja Craig vezetése mellett a kiskört le-
futotta, indult a 350 kcm.-es kategória 17, a 250-es 14 és a 
175-ös 5 versenyzője is. A tömegstartok impozáns látványt 
nyújtottak. A második csoportban is az angolok vették ma-
gukhoz a vezetést. Már az első körben kiesett Kari Gall, a 
németek egyik fő reménysége. Gall szerencsétlen bukása kö-
vetkeztében kulcscsontját törte. Müller, a jónevü Grindley-

* Péerless-menő is bukott és combcsonttörést szenvedett. Az első 
körben Woods (Norton) ragadta magához a vezetést, közvet-
lenül mögötte állt Bauhofer (B. M. W. ) , akit rövid időközök-
ben Stegmann (B. M. W.) és Dodson (Sunbeam) követtek. 
A 350-es csoport élén Ghersi < Norton) feküdt, erősen szoron-
gatva Guthrie (Norton), Rowley (A. J. S.) és Gerlach (Stan-
dard-MAG)-tól. A 250-es kategória vezetését Warrington 
(Excelsior) vette magához, míg a 175 kcm.-ben Geiss (D. K. 
W.) volt elől. A verseny pokoli irama sok bukásnak volt oko-
zóia. Nemkevesebb, mint 37-en buktak. Nagy veszteséget 
jelentett a németek részére Köppen (B. M. W.) és Winkler 
(D. K. W.) kiesése. Közben már Dodson veezt. Közvetlenül 
mögötte Rnuhofer és Henne, a két híres B. M. W.-menő. Utá-
nuk iött Woods és Stegmann. A második csoportban továbbra 

Ghersi (Norton) és Guthrie (Norton) vezettek. A 250-ben 
Crabtref és Longmann (O. K.) voltak az élen, míg a 175-ös 
kategóriában Geiss feküdt elől. 

A harmadik körben Dodson lassít, a vezetést Bauhofer 
VPSZÍ át, nyomon követve Woods és Dodsontól. A németek ki-
látásai ekkor még nem voltak rosszak. Amikor azután a 7-ik 
körben ismét Dodson meffv az élre, még reménykedni lehetett 
Könpen, Henn<> és Dom jó helyezésében. A 350-es csoportban 
a Norton-menők. Guthrie és Ghersi már az első csoportba nvo-
mnltak fel. A 10-ik körben Dodson 40 másodperces előnyben 
van Bauhoferrel szemben. 

A két ellenfél ekkor egyszerre tankolt. Mindketten egy 
perc alatt végeztek. Bauhofer azonban kénytelen volt gépén 
még kisebb javításokat eszközölni, minek következtében egy 
egész percet veszített. A remény, hogy a BMW-menő esetleg 
mégis feljuthat még a 11-ik körben, Bauhofer kiállásával 
(motordefekt) végleg megsemmisült. Köppen is kiesett egy 
bukás következtében, úgyszintén bukott Henne is. Ebben a 
csoportban mindössze Soenius (BMW) maradt meg német 
részről. A többi kategóriákban, a 175-től és 1000-től eltekintve, 
szintén az angolok vezettek, olyan előnyre téve szert, hogy 
győzelmükhöz kétség már nem fért. Egyedül a 175 és 1000 
kcm.-es csoportban maradt felül Németország. A verseny 
eerdményei a következők: 

1000 kcm. Táv 424 km. 15 kör: 1. Franz Heck (Harley-
Davidson) 4:51:38.2. Átlagsebesség 87.341 km. 2. Anton 
Gosse (Tornax-Jap) 4:58:34.3. 3. P. Rüttchen (Harley-Da-
vidson) 5:06:51. 500 kcm. Táv: 424 km. 15 kör: 1. Dodson 
(Sunbeam) 4:18:48.1. A nap legjobb ideje. Átlagsebesség 
98.420 km. 2. Walker (Rudere) 4:25:25.1. 3. Nott (Rudge) 
4:25:27. 350 kcm. Táv: 396.2 km. 14 kör: 1. Pietro Ghersi 
(Norton) 4:16:41.1. Átlaetsebessée: 92.581 km. 2. Guthrie 
(Norton) 4:18:39.4. 3. Himing (Zenith-Jap) 4:24:14.2. 250 
kcm. Táv: 368 km. 13 kör: 1. S. A. Crabtree (Excelsior Jap) 
4:08:01.3. Átlagsebesség 89.100 km .2. Longman (OK-Supre-
me) 4:11:35.1. 3. Sprung (DKW1 4:15:23.1. 175 kcm. Táv: 
393.6 km. 12 kör: 1. Geiss (DKW) 4:14:19.3. Átlagsebesség 
81.392 km. 2. Crabtree (Excelsior-Jap) 4:16:43.1. 3. Friedrich 
(DKW) 4:25:17.3. 
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Cseh Motorkerékpár Grand Prix. 

Győztesek: Trlumph — AJS — DKW. 

A Prága—Jungbunzlau műút mellett, Klivornál alkotott, 
8960 méteres kerületű körön folyt le július elsején a cseh TT , 
amit a csehek Grand Prix néven hirdettek. A verseny, dacára 
a kánikulának, hatalmas nézőközönség előtt folyt le kitűnő 
angol, magyar és német versenyzők résztvételével. Mindezek 
közül azonban csak a német DKW-vezető Sprung tudott ka-
tegóriájában győzni. A versenyben igen sok motordefekt for-
dult elő, ami annak tulajdonítható, hogy a versenyzők túl-
gyors iramban kezdték a versenyt. A magyar részről indult 
dr. Feledy Pál több körön át vezető pozicióban volt, majd mo-
tordefekt miatt kénytelen volt feladni a reá-nézve kitűnő ki-
menetelűnek Ígérkező versenyt. Az abszolutgyőzelem a cseh 
Tureknek jutott, aki egy Triumph nyergében szép, 89 km.-en 
felüli átlaggal nyerte a nehéz versenyt. Részletes eredmények 
a következők: 

500 kcm. Távolság 358.5 km. 40 kör: 1. Turek (Triumph) 
4:01:19.6. Sebesség: 89.576 km. 2. Gmelch ( D K W ) 4:13:57.4. 
15 induló, 2 beérkező. A táv elején Evans (Triumph), Kucka 
( B M W ) és dr. Feledy (Norton) vezettek felváltva, majd át-
engedték a vezetést Tommy Spannak, aki azt a befejés előtti 
3 körig tartotta. Itt kiesett és Turek jött az élre. — 350 kcm. 
Távolság: 304.6 km.: 1. Rallv (AJS ) 3:29:47.7. Átlagsebes-
ség: 84.278 km. 2. Hajek (Chater-Lea) 3:46:23. 3. Lischka 
(Prrmier) 4:03:31. 12 induló, 3 beérkező. — 250 kcm. Távol-
ság: 250.5 km.: 1. Hans Sprung ( D K W ) 3:08:18. Átlagsebes-
ség: 79.6 km. 2. Vyhotil (Coventry-Eagle) 3:16:38. 3. Tichy 
(Terrot) 3:25:03. 

A francia Motorkerékpár Grand Prix. 
Abszolút győztes: Stanley Woods (Norton). 

Június 30-án futották le Bordeaux mellett a „Quatre 
Chemins" Circuiten a L'Union Motocycliste de Francé (Fran-
cia Motorkerékpár Szövetség) Nagy Díját. A versenyben az 
abszolút győzelmet a kitűnő angol Norton-vezető Stanley 
Woods szerezte meg kitűnő, közel 110 kilométeres átlagsebes-
séggel. A versenyben 24-en, köztük több angol indult. Gyö-
nyörű időjárás és 20.000 főnyi nézőközönség előtt folyt le a 
klasszikus verseny. A franciák csupán 1 kategóriát tudtak 
megnyerni. A 350-es csoportban egy versenyző sem tudott 
standardon belül befutni. A részletek a következők: 

500 kcm. Távolság 328 km.: 1. Stanley Woods (Norton) 
2:50:00.2. Sebesség: 108.827 km. 2. Dodson (Sunbeam) 
3:05:52.2. — 350 kcm. Nem volt befutó. — 250 kcm. Távol-
ság: 270.6 km.: 1. S. A. Crabtree (Excelsior-Jap) 2:52:03.2. 
Átlagsebesség: 94.366 km. 2. Porter (New-Gerrard) 2:54:08.4. 
3. Lemasson (Alcyon) 2:59:00.4. 4. F. W. Clarck (New-Impe-
rial) 3:05:08.4. 5. Davison (Levis) 3:14:14.6. — 175 kcm. 
Távolság: 246 km.: 1. M. Jolly (Alcyon) 2:49:02.3. Átlagse-
besség: 87:310 km. 2. Hommaire (Monet-Goyon) 2:51:13. 3. 
L. C. Crabtree (Excelsior) 2:51:51. 4. Sourdout (Monet-
Goyon) 2:52:34. 

A francia Sportkocsi Grand Prix. 
Abszolút győztes: Williams (Bugatti). 

A Stutz és a Chrysler ismét kikaptak. 

Június 1-én folyt le a Cominges Circuiten, a Pyreneusok 
északi lábánál a francia Sportkocsi Nagy Díj, amit az ACF 
az elmaradt versenykocsi Grand Prix helyett vett fel a 
programmba. A verseny kitűnően sikerült. Ismét egy csomó 
amerikai kocsi is starthoz állott, természetesen francia veze-
tőkkel. A Stutz- és a Chrysler-gyár, úgylátszik rájöttek, hogy 
Európában versenyzés nélkül egy bizonyos foknál nem jutnak 
többre. Az amerikainak nem fontos, hogy a túrakocsi vagy 
sportkocsi gyors is legyen, de az öreg Európa erre nagyon 
néz. Az amerikaiak kategóriájukat meg is nyerték, de a 
döntőfutamban már nem birtak a Bugattikkal, dacára a tőlük 
kapott előnynek. A versenyt handicap formájában futották. 
A gyorsabb és kompresszoros kocsik hátrányt kaptak. A ver-
seny távja 10 kör, azaz 263 kilométer volt. A részletes ered-
mények a következők: 1. Előfutam. 3 literen felüli kocsik ré-
szére. 1. Brisson (Stutz) 2:30:16.4. Átlag: 105.008 km. 2. de 
Vere (Chrysler) 2:30:39. 3. Stoffel (Chrysler) 2:32:06. — 
II. Előfutam. 3 literig. 1. Drouet (Bugatti) 2:16:31. Átlag: 
112.150 km. 2. Williams (Bugatti) 2:20:42. Nem helyezettek: 
Laly (Aries) , Duray (Aries) , Lormand (Studebaker-
Ersikne), Velitchkovisch (Bugatti) . Lehoux (Bugatti ) , 
Jennky (Bugatti) . — I I I . előfutam. 1500 kcm. 1. Sabipa Cha-
ravel (Bugatti) 2:59:02. Nem helyezve: Doré (La Licorne), 
Gaupillat (Bugatti) . — IV. előfutam. 1100 kcm. 1. Casse 
(Salmson) 2:38:39. Sebesség: 99.460 km. 2. Rousseau (Salm-
son) 2:39:49. 3. Guy (Lombard) 2:43:18. 4. Rigai (Aries) 
2:43:30. Feladták négyen. A döntőre 12 versenyző lett kvali-
fikálva, akik a megállapított időelőnyökkel indultak. — Döntő-
futam: 1. Williams (Bugatti, 2 liter-kompresszor) 32:08 hát-
rány. Idő: 2:27:40. Tiszta idő: 1:55:32. Sebesség: 136.568 km. 
2. Rousseau (komp. nélküli Salmson), hátrány nélkül. Idő: 
2:30:04. Sebesség: 105.146 km. 3. Brisson (5 literes Stutz, 
komp. nélkül), hátrány 10 p. 36 mp. 2:31:28. Tiszta idő: 
2:20:37. Sebesség: 112.219 km. Stoffel Chryslerje 10 perc 
36 mp. hátránnyal csak a 6-ik helyre tudott befutni. Tiszta 
ideie 2:29:38 volt. Érdekes megemlíteni, hogy az ötödiknek 
befutott komn. Salmson Casse-vezetővel csak 6 perccel jobb 
időt ért el, mint Rousseau a komp. nélküli Salmsonnal. 

A. Susa-Mont Cenis hegyiverseny. 
Abszolút győztes: Cainpari (Alfa-Romeo). 

Július 8-án futották le a híres Susa-Moncenisio hegyi-
versenyt 22.1 kilométeres távon. Az Olaszországot Francia-
országgal összekötő hágón már évek óta rendezik az olaszok 
szokásos hegyiversenyeiket, amely hosszban és a fordulók ne-
héz voltában egyike Európa legjelentősebb hegyiversenyeinek. 
Az idei Mont Cenis-verseny ismét kimagasló eseménye volt 
az olasz automobilizmusnak. A Gazetta dello Sport értesítése 
szerint az összes rekordok megdőltek. A pompás formában 
lévő Giuseppe Campari Alfa-Romeóján 17:12.2-re javította 

a gyertyák 
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De Sterlich (Maserati) mult évben felállított 18:48-as rekord-
ját. Campari ideje 78.473 km.-es sebességnek felel meg, ami 
egy 22 kilométeres hegyi távon kolosszális teljesítmény. Álta-
lában megjegyezhető, hogy az Alfa-Romeok ismét tündöklő 
formában vannak és ha indulnak Monzában, úgy valószínűleg 
ott is magasan fog ragyogni az olasz trikolor. A verseny rész-
letes eredménye a következő: Versenykocsik: 2000 kcm. 1. 
Campari (Alfa-Romeo) 17:12.2. A nap legjobb ideje. Új vonal-
rekord. 2. Borzacchinij (Maserati) 17:21.2. 1500 kcm. 1. Ram-
poni (Alfa-Romeo) 18:33.2. 2. Tonini (Maserati) 19:23. 3. Ce-
sari (Chiribiri) 19:28. 1100 kcm. 1. Biondetti (Salmson) 
19:35.0. A sportkocsi-kategóriákban: 1500 kcm. 1. Bona Gas-
pard (Alfa-Romeo) 19:23. 200 kcm. Alfieri .Maserati (Mase-
rati) 18:21. 3000 kcm. 1. Marinoni (Ansaldo) 20:50. Második, 
harmadik, negyedik Lancia. 3000 kcm. felül. 1. Balestrero (La 
Salle) 21:36. 2. Roy (Isotta-Freschini) 23:13. Indult még egy 
Auburn, de nem tudott felérni a célba. 

A Motorkerékpár Király Díj Rómában. 
Abszolút győztes: Taruffi (Norton). 

A verseny- és túrakocsi-nagydíjat követő héten rendez-
ték Róma mellett a motorkerékpárok Király Díját. A verseny-
ben a legjobb olasz vezetők vettek részt. A verseny abszolút 
győztese és egyúttal a leggyorsabb kör birtokosa a kitűnő 
Taruff i lett 490-es ohc. Norton-ján, 110 kilométeren felüli se-
bességgel. A részletek a következők: 

175 kcm. Távolság 183 km. 1. Alfredo Panella (Ladetto 
& Blatto) 2:02:12.6. 2. Mori (Benelli) 2:06:13. 250 kcm. Tá-
volság 209 km. 1. Felice Nazzaro (Guzzi) 2:12:29. 2. Mig-
liarini (Guzzi) 2:14:18. 350 kcm. Távolság: 261 km. 1. Varzi 
Achille (Bianchi) 2:29:59. Átlagsebesség: 104.402 km. 2. Mo-
retti (Bianchi) 2:31:18. 3. Mario Ghersi (AJS) 2:34:13. 
500 kcm. Távolság 261 km. 1. Taruff i (Norton) 2:22:31. Se-
besség: 110.240 km. 2. Roccatani (Sunbeam) 2:33:13. 3. Merlo 
(Sunbeam) 2:34:06. A legyorsabb kört Taruff i (Norton) fu-
totta 6:56.6-al. ami 113.314 km. sebességnek felel meg. 

A Belga 24 órás Grand Prix. 
Abszolút győztes: Ivanovszky-Marinoni (Alfa-Iíomeo). 
A napokban futották a Spa-Francorchamps Stavelot kö-

rön a 24 órás Grand Prix-et, melynek hőse a Ivanowsky és 
Marinoni-pár lett az új 1.5 literes Alfa-Romeo túrakocsin. 
A verseny érdekessége az európai és amerikai automobilok új-
bóli összecsapása volt, melyből az európaiak ismét fölényes 
győztesekként kerültek ki. Ivanowsky és Marinoni 1.5 literes 
Alfa-Romeo túrakocsin 2563 km.-t futottak be, ezzel szemben &F 
a 3 literen felüli osztályban indult Chrysler mindössze 2231 
km.-t volt képes megtenni. Az európai kocsik nagy fölénye 
ebben a versenyben is kidomborodott. A verseny eredményei a 
következők: 3000 kcm.-en felüli kategória: 1. Chrysler (De 
Vere—Mangin) 2231 km. 300 m. Átlagsebesség 93 km. 2. 
Chrysler (Zehender—Ledure) 2201 km. 700 m. 3. Chrysler 
(Rossignol—Stoffel) 2038 km. 2000 kcm. 1. Georges Irat (Bu-
rie-Rost) 2158 km. 700 m. Átlagsebesség 85.800 km. 2. Geor-
ges Irat (André—Compte Kervyn) 1860 km. 300 m. 3. Barette 
Sp. (Barette—Simons) 1703 km. 300 m. 1500 kcm. 1. Alfa-
Romeo (Ivanowsky•—Marinoni) 2563 km. 900 m. Átlagsebes-
ség 102.600 km. 2. Bugatti (Everard—Barthelemy) 2007 km. 
600 m. 3. Chenard-Walker (Breyre—Cornet) 1845 km. 100 m. 
1100 kcm. 1. Aries (Delano—Duray) 1879 km. 100 m. Átlag-
sebesség 78.200 km. 2. Aries (Laly—Rigai) 1806 km. 300 m. 
3. S. C. A. P. (Taesch—Simans) 1576 km. 800 m. 750 kcm. 
1. Sénéchal (Thelluson) 1395 km. 800 m. Átlagsebesség 
58.400 km. 

A Holland Tonrist Trophy, 
Győztesek: G. W. Walker (499 Iiudge)—S. Woods (348 Norton) 
— S. A. Crabtree (246 Excelsior-JAP) — L. C. Crabtree (173 

Excelsior-JAP). 
1928 július hó 7-én szombaton futották Észak-Hollandiá-

ban, a Drentho Circuiton a Holland TT-t, mely ismét az an-
goloknak hozott fényes győzelmeket. A 16.623 km. hosszú kör 
néhány hajtűfordulója miatt igen nehéz volt. Az elért 100 
km.-en felüli sebességek kolosszálisak. A verseny iránt igen 
nagy volt az érdeklődés. A 350 kcm. kategóriában nem keve-
sebb, mint 50 gép állt starthoz. A TT nemzetközi jellegét szá-
mos angol, német és belga versenyző indulása adta meg. Az 
500 kcm.-es kategóriában nehéz küzdelem árán G. Walker 

vitte el a pálmát, alig 1.4 mp.-el hagyva maga mögött Tommy 
Spann-t (AJS) . Könnyű győzelmet aratott a 350 kcm.-ben 
Stanley Woods az új királytengelyes, 348 kcm.-es Nortonján. 
Szépen és megérdemelten győzött a 175-ben és a 250-ben a két 
Crebtree testvér. A versenyen elért eredmények a tavalyiakat 
erősen túlszárnyalják, ami megint csak a gépek gyorsabbsá-
gát bizonyítja. Eredmények a következők: 500 kcm. Táv. 
286.8 km. 16 kör. 1. G. Walker (Rudge) 2:20:47. Átlagsebes-
ség: 122.219 km. 2. T. Spann (AJS) 2:20:48.4. 3. D. R. Tom 
(Sarolea) 2:29:42.4. 350 kcm. Táv: 242.2 km. 14 kör. 1. Stan-
ley Woods (Norton) 2:13:35.4. Átlagsebesség 108.868 km. 
2. Richárd (Motosachoche) 2:20:56.8. 3. G. E. Himing (Ze-
nith-JAP) 2:25:23.2. 250 kcm. Táv: 207.6 km. 12 kör. 1. S. A. 
Crabtree (Excelsior-JAP) 2:26:35.4. Átlagsebesség 98.390 
km. 175 kcm. Táv: 173 km. 10 kör. 1. L. C. Crabtree (Excel-
sior-JAP) 2:13:49.8. Átlagsebesség 77.515 km. 
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A III. Nemzetközi Gugerhegyi verseny 
Kitűnő rendezés — Pompás eredmények — Herceg Esterházy Antal (Bugatti) új útvonalrekorddal győz 
a versenykocsik között — Báró Wolíner András (Steyr) a leggyorsabb sportkocsi — A túrakocsik leg-
jobb idejét Lyka István (Bugatti) éri el — Balázs László (Sunbeam) nyeri a szóló, Verebélyi Bálint 

(AJS ) az oldalkocsiversenyt — 10 versenyző futott két percen belül. 

Jún. 28-án, Péter-Pál napján rendezte meg a Ki-
rályi Magyar Automobil Club immáron harmadíz-
ben Gugerhegyi versenyét 1752 méteres távon. (Az 
„Automobil-Motorsport" pontos felmérése.) Nem vol-
nánk objektívek, ha el nem ismernénk, hogy szebben, 
precízebben és gyorsabban rendezett hegyiversenyt 
még eddig nem igen láttunk. Ha az eredmények ki-
hirdetése nem szócsövön történt volna, humoros 
megjegyzésekkel fűszerezve, hanem egy komoly hir-
detőtábla adta volna azokat tudtára az egybegyűlt 
hatalmas és fanatikus közönségnek, úgy azt mond-
hatnánk, hogy jobban és pontosabban nem is lehet 
versenyt rendezni. A pálya tökéletes elzárása, an-
nak kötelekkel való biztosítása, a pontos keidet és 
a gyors egymásutáni startok valóban élvezetes ver-
senyt nyújtottak. Sokan hibáztatták, hogy a célbírói 
emelvény nem pontosan ott állott, ahol a tulajdon-
képeni cél volt és igen sokan előbb levették a gázt, 
mint kellett volna. (A kifeszített villanyidőmérő sza-
lagja ugyanis körülbelül 150 méterrel a tornyon túl 
volt kifeszítve.) Ez azonban abban nyerte magyará-
zatát, hogy az utolsó hajtűkanyaroknál csoportosult 
közönség ezáltal gyorsabban értesülhetett az eredmé-
nyekről és a rendezőségnek teljes átnézete volt a pá-
lya felett. Mindenesetre a jövőben erre is kell gon-
dolni és ha mást nem, a start előtt ki kell hirdetni, 
hogy a cél nem esik egybe a célbírói emelvénnyel, 
hanem azon felül van. 

A verseny sportszempontból is kitűnően sikerült. 
A fennálló rekordok, az oldalkocsis motorkerék-

párokét kivéve, ahol Urbach László (AJS-sidecar) 
multévi 2:04.45-ös ideje élv© maradt, kivétel nélkül 
mind megdőltek. Ugyanígy csaknem az összes kate-
góriákban jobb időt értek el a multévinél, ami sport-
szempontból a lehető legörvendetesebb. Motorkerék-
páros szempontból a fejlődés az indulók tekintetében 
is nagyarányú volt, amennyiben 34 szóló- és 9 oldal-
kocsis, összesen 43 motorkerékpár állott starthoz, ami 
semmiképen sem volt arányban a starthoz állott 17 
automobillal, amiből 7 Bugatti, 4 pedig Steyr volt. 
Megállapítható te'hát, hogy a K M A C által a túra-
utakon agyon favorizált és agyondíjazott automobilis-
ták a szó szoros értelmében cserbenhagyták a 
KMAC-ot és ha a motorkerékpárosok, akik mindig 
a sportszempontot tartják szem előtt, nem indulnak 
tömegesen, úgy indulók tekintetében egy nagyon 
harmadrangú eseménnyé zsugorodott volna össze a 
Guger-verseny. Az automobilisták távolmaradásá-
nak oka igen egyszerű. Mindenki tudta, hogy a Guger-

versenyre nem áll rendelkezésre a rendező egyesület-
nek az ezüstkelyhek és egyéb trófeák halmaza és bi-
zony itt nem minden pimpf kaphat billikomot, tehát 
nem is neveztek. A KMAC-nak be kell látnia, hogy 
a versenyeken a tömeget a motorkerékpárosok teszik 
és azokat éppen úgy kell méltányolni, mint az auto-
mobilistákat. 

Nézzük az egyes csoportokat. A versenykocsi-
kategóriákban volt kétségkívül ismét a leggrandió-
zusabb küzdelem. Nálunk Magyarországon megvan 
az emberekben az a nagy hiba, hogy nem értékelnek, 
nem nézik a kis hengerürtalmat, nem nézik sohasem, 
hogy verseny-, sport- avagy túrakocsi, hanem csak az 
abszolút legjobb eredményre kíváncsiak. Mindenki-
nek az a kérdése, hogy ki volt az első és amikor az 

''ember azt feleli, hogy sok első volt, mert minden 
csoportban és minden kategóriában más-más győzött, 
a kérdés újra az, hogy „De ki futotta a legjobb időt?" 
Ha ezt megtudják, a többi már abszolúte nem érdekli 
őket. Ez nagy baj ! Lehet azután valaki pár század-
másodperccel második vagy harmadik, azzal már a 
kutya se törődik. Ezúttal ismét a versenykocsik ér-
ték el a nap legjobb idejét és bár Balázs László Sun-
beam-jével ismét csodás futást produkált, a hajtű-
kanyarokal telespékelt Guger-szerpentinen a négy 
keréken futó versenykocsik jobb időt értek el. A 
két Bugatti-vezető, Zichy gróf és Eszterházy her-
ceg, valamint a Steyr-exponens Delmár Wal-
ter küzdelme a bajnoki pontokért most is gran-
diózus küzdelmeket hozott. Győzött ismét Eszter-
házy, aki úgy látszik legjobb hegyiverseny-
zőnkké növi ki magát. Helyezések tekintetében 
megismétlődött a Mátra. Zichy gróf ismét har-
madik lett és Delmár ismét kettőjük között tudott 
helyet szorítani magának, ami végeredményben a 
bajnoki pontozásban hármas holtversenyt eredmé-
nyezett és a Svábhegyi versenyt érdekesség szem-
pontjából a maximálisra emelte. Egyébként a hajtűk 
vételében mindhárman hibáztak egy-kétszer. Eszter-
házy például a tréningen egyízben l:39-et futott, míg 
a versenyben csak l:45.66-ot tudott elérni. Zichy gróf 
két hajtűt rontott, ami által sok-sok másodpercet 
vesztett, ő t egyébként nagy balszerencse üldözte a 
Gugeren. A z utolsó napi tréningen jobb első kereké-
vel nekifarolt a járdának, ami az erős ütés követ-
keztében a kerékbolzni törését eredményezte. Az ese-
tet azonban elfelejtette megmondani a gyári montő-
röknek és mire másnap már a versenyben volt, vette 
csak észre, hogy az egyik kerék erősen vibrál és a 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA—HISPANO—SUIZA 
7/20 As 7/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathenceres. 
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kanyarok vétele bizonytalan. A törött bolzni bár he-
lyéből ki nem eshetett, a kocsi kanyarvételeit erő-
sen befolyásolta. Ez volt azután az oka, hogy a gróf 
két hajtuben egészen bizonytalanul mozgott. Delmár 
Walter ismét biillirozott pompás kanyarvételeivel 
és ennek köszönheti, hogy csak minimális időkülön-
bözettel szorult a második helyre. 

A sportkocsi-kategóriákban a várt küzdelem 
Szini János (Austro-Daimler) és báró Wolíner And-
rás (Steyr) között ezúttal elmaradt. Szini közvetlen 
a start után differenciáldefekt következtében leállott 
és így nem futhatta végig a versenyt. Wolfner And-
rás l:54.90-es ideje egyébként szenzációs. Eredménye 
szintén rekord a sportkocsik között. Kanyarvételei 
egészen elsőrangúak voltak ós mondhatni, semmi 
kívánnivalót nem hagytak hátra. Wolfner báró ja-
vulása az utolsó esztendőben egyike az automobil-
sport legörvendetesebb eseményeinek. Szeretnők már 
öt is egy egészen gyors versenykocsi kormányánál 
látni. Egészen elsőrangú eredményt ért el még a 
sportkocsik között i f j . Károlyi Gyula gróf (1:56.00), 
aki ezúttal ismét bemutatta, hogy mesterien kezeli 
a volánt. Benne szintén egy igen megbízható ver-
senyzőnket ismertük meg, akiről még nagyon sokat 
fogunk hallani. Nála is elérkezett az idő, amikor 
egy valóban gyors kocsi kormánya kell a kezébe. 
Heteés Sándor a neki még teljesen szokatlan Grand 
Sport Bugatti ugyancsak kitűnően debütált. Ha meg-
gondoljuk, hogy Wolfner báró ugyanilyen kocsival a 
mult évben l:57.13-at futott szakadatlan tréning 
után, úgy Heteés ezidei 1:57.53-as eredménye egy 
neki teljesen szokatlan gépen pompás teljesítmény, 
ami a jövő évre lcitünő auspiciumokat enged sejtetni. 

A túrakocsik között a kitűnő versenyzővé fejlő-
dött Lyka István kompresszoros kétliteres Bugatti-
jával ismét győzött a nehéz, bár gyors motorral be-
épített Wolfner László Steyr-je fölött. Amit Wolfner 
feltétlenül gyorsabb kocsijával a síkon, illetve az 
első hosszú egyenesben nyert, kénytelen volt leadni 
a hajtűkben az alacsonyabb és jobban fekvő Bugatti-
nak, ami végeredményben 1, mond „egy másodperc" 
idődifferenciát eredményezett. Leszögezzük, hogy 
mindketten pompásan mentek és mindent kihoztak 
kocsijaikból. Aránylag igen szép eredményt ért el 
Gorove Magosix-jével (2:34.22), maga mögött hagyva 
a Steyr Type Xl I -ve l versenyző i f j . Ottlyk Lajost. 

A nőversenyzők legjobb idejét ezúttal a most 
először versenyző Lyka Istvánné érte el egy kis Bu-
gatti Sportkocsin. Ideje (2:19) ahhoz, hogy először 
állt starthoz, egészen jó. 

Nézzük a motorkerékpárokat. Abszolút értékelés-
ben Balázs László érte el ismét a legjobb időt. Mult-
évi 1:52.58-as saját rekordját l:52.01-re javítva, közel 
egy másodperccel javítva meg a motorkerékpár-
útvonal-rekordot, ami azonban egy ilyen aránylag 
rövid és nehéz pályán nagy teljesítmény. A második 
legjobb időt és egyben a 350 kcm. kategória első he-

lyét ezúttal Hild Károly foglalta le, aki szintén pom-
pás versenyt futott. Kár, hogy Hild nem fekszik bele 
jobban a versenyzésbe. Ezidei három kitűnő eredmé-
nye (Húsvéti triál, Mátrai hegyiverseny, Gugerhegy), 
valamint a TT-én futott leggyorsabb körei igen elő-
kelő helyet biztosítanak számára. Külön dicséret illeti 
ineg i f j . Roll Oszkárt, aki mint speedman is éppen 
olyan kitűnőnek bizonyult, mint a Reliability-triálo-
kon. Külön meg kell emlékeznünk, hogy eredményét 
egy közhasználatban lévő többéves ohv. AJS-en 
érte el. Nem kevésbé jól mentek Wolfner László, 
aki ugyan multévi Zenith-idejét (1:57) nem érte el, 
Zamecsnik Gyula (Motosacoche), i f j . Horthy István 
(Méray), i f j . Hóra Nándor (Rudge) és a nehéz Su-
per-X gépen versenyző Tima Horváth István. 

Készakarva hagytuk utoljára motorkerékpáros-
szempontból a nap legjobb eredményét, Deli Lajos 
pompás idejét (2:07.75) a kis 175 kcm.-es Puchon. Gé-
pének sebessége, valamint kanyarvételei mindenki-
nél a legnagyobb elismerést keltették. Három másod-
perces győzelme a szintén kitűnően futó James-ve-
zető Kiss Béla felett szenzációs volt. Ha megemlít-
jük, hogy ideje jobb, mint a 250-es kategória győz-
teséé, úgy eléggé kidomborítottuk a Deli és pompás 
kis Puoh-jának teljesítményét. 

A magyargyártmányú Méray-gépek, dacára az 
óriási konkurrenciának, ismét egy szép kategória-
győzelemmel tértek haza. Erdélyi Ferenc már meg-
szokottá vált győzelmét a Lightweight-kategóriában 
most is biztosan vitte keresztül, dicsőséget szerezve a 
magyar konstrukciónak. 

Az oldalkocsis kategóriák legjobb idejét, a se 
bességi versenyeken most először bemutatkozó Vere-
bélyi Bálint érte el 2:10.45-ös idővel egy AJS-side-
caron. Bár Urbach 2:04.45-ös oldalkocsi útvonal-
rekordját nem sikerült elérnie, ideje így is kitűnő. 
Érdekesség szempontjából megemlíthető, hogy ered-
ményét ugyanazzal az AJS-géppel futotta, amivel 
Urbach a mult évben az összes útvonalrekordokat fel-
állította. Mint idejéből látható, a gép ma is kitűnő 
állapotban van és ma is alkalmas lenne a multévi 
kitűnő eredmények kifutására. 

A cylecarok között ismét starthoz állott egy 
Morgan, ezúttal Stanzel Gyula vezetésével. Stanzel 
2:12 alatt futott fel a célhoz, bár szeminelláthatóan 
nem erőltette meg magát. Kár, hogy a másik Mor-
gan-versenyző, dr. Bezsilla Nándor, nem állt starthoz 
és így párhuzamot még nem állott módunkban vonni 
a két versenyző között. Reméljük, legközelebb már 
mindketten indulnak. A kis Morgan egyébként na-
gyon biztosan mozgott a Guger hajtűkanyaraiban. 

A versenyen baj nem történt, bár szóló-motoro-
saink igen sokszor jutottak érintkezésbe az anyaföld-
del. Volt olyan versenyzőnk is, aki a versenyben 2—3 
fenomenális bukással örvendeztette meg a hajtűk-
ben csoportosult nézőket. A verseny legszebb buká-
sát kétségkívül a Ve ] oce t te - ve/,e tő Sabrnák Oszkár 

/MuíÓruQásat WesxeMy István 
Berendezeti toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. l t e r U l e f , Váci-utca 9 
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produkálta az utolsóelőtti kanyarban, ahol pillanatok 
alatt szedte össze magát és helyben fordulva, már 
ismét gépén volt. Sajnos, többször is bukott és így 
helyre nem kerülhetett. 

A verseny részletes eredménye a következő: 

Szóló-motorkerékpárok. Abszolút értékelés. 

L Balázs László (Sunbeam 493) 1:52.01 
2. Hild Károly (Raleigh 348) 1:57.54 
3. Roll Oszkár (AJS 349) 1:58.53 
4. Wolfner László (Sunbeam 508) 1:59.64 
5. Zamecsnik Gyula (Motosacoche 349) 2:01.47 
6. I f j . v. Horthy István (Méray 596) 2:02.16 
7. I f j . Hóra Nándor (Rudge 499) 2:02.48 
8. Tima Horváth István (Super-X 738) 2:06.21 
9. Szabó Tivadar (Méray 348) 2:07.29 

10. Posztobányi István (BMW 494) 2:07.31 
11. Deli Lajos (Puch 174) 2:07.75 
12. Lendenmayer Béla (James 349) 2:09.37 
13. Kiss Béla (James 172) 2:10.04 
14. Erdélyi Ferenc (Méray 246) 2:10.77 
15. Hűmmel Endre (Velocette 348) 2:12.04 
16. Lőwy Imre (Rudge 499) 2:14.01 
17. Pápai István (Radco-Jap 249) 2:14.44 
18. Koppány Miklós (Sunbeam 492) 2:14.91 
19. Auslander István (BMW 494) 2:15.66 
20. Lukavecz Ferenc (Rex-Acme 172) 2:16.11 
21. Szilner József (Chater-Lea 348) 2:18.05 
22. Stigler János (Rudge 499) 2:20.70 
23. Wéber Oszkár (Méray 490) 2:21.64 
24. Kuseff Miklós (Dormán MAG 498) 2:23.08 
25. Sabrnák Oszkár (Velocette 348) 2:24.76 

26. Pajor Imre (New-Imperial 346) 
27. Magyar Sándor (Velocette 348) 
28. Asztalos János (Velocette 348) 
29. Linzbauer Katalin (Méray 246) 
30. Szilágyi Gyula (Ohater Lea 348) 
31. Meggyessy Zoltán (Velocette 348) 
32. Zamecsnik Tivadar (Royal-Enfield 374) 
33. Erdey Gyula (Rex-Acme 172) 

Oldalkocsis motorkerékpárok. 

1. Verebélyi Bálint (AJS 498) 
2. Rostás István (Douglas 496) 
3. Bauer József (Ariel 497) 
4. Meggyessy Zoltán (Velocette 348) 
5. Kovács Emil (Horex 594) 
6. Stancsek János (FN 500) 
7. Rostás István (Douglas 348) 
8. Pálinkás Pál (Zenith 346) 

2:25.81 
2:29.33 
2:29.45 
2:31.46 
3:11.00 
3:23.16 
5:56.12 
9:28.93 

2:10.45 
2:10.88 
2:14.47 
2:21.85 
2:25.35 
2:26.88 
2:31.00 
2:40.03 

Cyclecarok. 
1. Stanzel Gyula (Morgan 1096) 

Túrakocsik. 
1. Lyka István (Bugatti 1992) 
2. Wolfner László (Steyr 5000) 
3. Hartmann László (Hupmobile 4350) 
4. Gorove Antal (Magosix 1996) 
5. I f j . Ottlyk Tiajos (Steyr X I I . 1560) 

Sportautomobilok. 
1. Wolfner András báró (Steyr 4920) 
2. I f j . gr. Károlyi Gy. (Austro-Daimler 2994) 1:56.00 

2:12.24 

2:02.01 
2:03.10 
2:28.14 
2:34.22 
2:34.70 

1:54.90 

Tökéletesség a mi jelszavunk! 
Most átadjuk a nyilvánosságnak új és javított 

modellünket, a 

Continental 1928-at, 
mely még az előző év teljesítményeit is jelentősen 
túlszárnyalja. 

A szövet felépítménye, a gumifutófelület kon-
strukciója és az anyagmegmunkálás új alapelvek sze-
rint megy végbe, melyek összessége az általunk az 
országúton, a versenypályán és a laboratóriumokban 
gyűjtött tapasztalatok megtestesítői. 

A Continental 1928 kiváló tulajdonságait igen 
jelentős részben a nyersanyag gondos kiválogatásá-
nak és megmunkálásnak köszönheti, mely elsőrangú 
gumitechnikusok által előállított új és alaposan 
kipróbált keverési eljárások szerint nagyértékü kvali-
táskészítménnyé lett. 

^ n t í i i e n f a l 

j t M M ' ' 
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3. Galgóczi Heteés Sándor (Bugatti 2264) 1:57.53 
4. Galgóczi Heteés Sándor (Bugatti 1992) 2:01.56 
5. Tarján Antal (OM 1496) 2:32.42 

Versenykocsik. 

1. Eszterházy Antal herceg (Bugatti 1992) 1:45.66 
2. Delmár Walter (Steyr 4920) 1:47.25 
3. Zichy Tivadar gróf (Bugatti 2264) 1:48.93 
4. Vay László gróf (Bugatti 1496) 2:08.17 
5. Lyka Istvánné (Bugatti 1496) 2:19.50 
6. Hajdú Andor (Hajdu-Blackb. 510) 2:45.72 

Kategóriaeredmények. 
Szóló-motorkerékpárok. 

175 kcm. 1. Deli Lajos (Puch) 2:07.75. 2. Kiss 
Béla (James) 2:10.04. 3. Lukavecz Ferenc (Kex-Acme) 
2:16.11. 

250 kcm. 1. Erdélyi Ferenc (Méray) 2:10.77. 2. Pá-
pai István (Radco-Jap) 2:14.44. 3. Linzbauer Katalin 
(Méray) 2:31.46. 

350 kcm. 1. Hi ld Károly (Raleigh) 1:57.54. 2. Roll 
Oszkár (AJS) 1:58.53. 3. Zamecsnik Gyula (Motosa-
coche) 2:01.47. 

500 kcm. 1. Balázs László (Sunbeam) 1:52.01. Ü j 
motorkerékpár-útvonalrekord. Sebesség: 56.304 km. 
2. I f j . Hóra Nándor (Rudge) 2:02.48. 3. Posztobányi 
István (BMW) 2:07.31. 

750 kcm. 1. Wolfner László (Sunbeam) 1:59.64. 2. 
I f j . v. Horthy István (Méray) 2:02.16. 3. Tima Horváth 
István (Super-X) 2:06.21. 

Oldalkocsis motorkerékpárok. 

350 kcm. 1. Meggyessy Zoltán (Velocette) 2:21.85. 
2. Rostás István (Douglas) 2:31.00. 3. Pálinkás Pál 
(Zenith) 2:40.03. 

€00 kcm. 1. Verebélyi Bálint (AJS) 2:10.45. Sebes-
ség: 48.348 km. 2. Rostás István (Douglas) 2:10.88. 
3. Bauer József (Ariel ) 2:14.47. 

Cyclecarok. 

1100 kcm. 1. Stanczel Gyula (Morgan) 2:12.24. 

Túraautomobilok. 
2000 kcm. 1. Lyka István (Bugatti) 2:02.01. Sebes-

ség: 51.696 km. 2. I f j . Ottlik Lajos (Steyr X I I ) 2:34.70. 
2500 kcm. 1. Gorove Antal (Magosix) 2:34.22. 
dOOO kcm. 1. Wolfner László (Steyr 4000) 2:03.10. 
5000 kcm. 1. Hartmann László (Hupmobile) 

2:28.14. 
Sportkocsik. 

1500 kcm. 1. Tarján Antal (OM) 2:32.42. 
2000 kcm. 1. Galgóci Heteés Sándor (Bugatti) 

2:01.56. 
3000 kcm. 1. I f j . gr. Károlyi Gyula (Austro-Daim-

ler) 1:56.00. 2. Galgóci Heteés Sándor (Bugatti) 1:57.53. 
5000 kcm. 1. Wolfner András br. (Steyr) 1:54.90. Se-

besség: 54.828 km. 
i 

Verseny automobilok. 
750 kcm. 1. Hajdú Andor (Hajdu-Blackb.) 2:45.72. 
1500 kcm. 1. Vay László gr. (Bugatti) 2:08.17. 

2. Lyka Istvánná (Bugatti) 2:19.50. 
2000 kcm. 1. Eszterházy Antal herceg (Bugatti) 

1:45.66. Sebesség: 59.724 km. Ü j útvonalrekord. A nap 
legjobb ideje. 

3000 kcm. 1. Zichy Tivadar gr. (Bugatti) 1:48.93. 
5000 kcm. 1. Delmár Walter (Steyr) 1:47.25. 

v 
W égtelen megbízhatóság! 

^ ^ ^ • l s ő r e n d ű precíz kivitel! 

^ ^ ^ l e g s z e b b , ízléses kidolgozás! 

^ ^ ^ ^ ^ lcsó, mert évekig üzemképes c 
E . 
T 

ourist Trophyk győztese Angol-
országban 

^ • ^ ^ ö k é l e t e s technikai megoldású! 

megelégedett, 
akinek motorkerékpárja 

VELOCETTE 
Kérjen ábrás katalógust! 

LANTAI 
IV., Magyar-utca 27. és 40. sz. 

New Henley, Ok Supreme motorok 
V i l á g h í r ű M o r g a n s z e i k i k á r o k 
A l k a t r é s z r a k t á r Javítóműhelyt 

^ í 



1928 július 19. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 13 

Az AUgemeine 1)euíscf>e Automobil Club ADAC 
nagy gyakorlati és gazdaságossági automobilverseny a a Surburgringen 

Az egész vonalon az „UJ FORDOK" győztek! ! 

FORD 
Az ADAC versenye beiga-

zolta az uj Ford bámulatos fe!-
sőbbségét. 

Az ADAC első gyakorlati és 
gazdaságossági versenye kétsé-
gen kívül a legnehezebb próba 
volt, melynek valamikor auto-
mobilokat alávetettek. 

Az első értékelési csoportban 
győző egy Ford szériakocsi volt; 
minden osztályban győzött Ford 
elve: ,,K;s súly mellett nagy 
teljesítmény." 

Amit Ford egy emberöltővel 
ezelőtt elvként kimondott, azt 
új kocsijában teljes egészében 
kifejezésre juttatta, mert a nor-
mális Ford szériakocsi oly ko-
csik elől vitte el a győzelmet, 
melyek majdnem kétszer any-
nyiba kerülnek. 

Az autószakembernek örülnie 
kell, hogy végre akként vizs-
gáltak automobilt, amint az élet-
ben azt használják. Csak ilyen 
szigorú és gyakorlati próbák 
igazolhatták be, hogy nagy re-
ményeink az új Forddal szem-
ben nem voltak túlzottak. 

Mindenekelőtt két körülmény 
szolgál a Ford-kocsi és annak 
tulajdonosa javára, ezen két kö-
rülményből magyarázható meg 
a nagy teljesítmény és az ala-
csony ár: 

1. A Ford-anyag oly magas 
értékű, hogy a kocsi súlya a 
motor teljesítményéhez képest 

Mit teljesít az ujFord? 

1. A Startpróba 
Ford legmagasabb értékelés. 

2. Startpróba teljesítménypróbá-
val egyuekötve 

Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. Rekordidő az összes 
versenyzők és osztályok felett: 
58 mp. Utána következő leg-
jobb idő 1 p. 27 mp. 

3. Terepverseny 
Ford legmagasabb értékelés. 

4. Gyorsulás átkapcsolásnál 
Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. Minden versenyző és 
osztály előtt Fordé az első, má-
sodik és harmadik legjobb idő. 

5. Lassúsági verseny 
Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. 

6. Gyorsulás direkt menetnél 
Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. Az összes versenyzők 
között és osztályokban a leg-
rövidebb idő (154 méteren 10 
km-ről 60 km-re felfokozott se-
besség). 

7. Fékpróba 
Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. 

8. Hegyi verseny 
Ford egyedül legmagasabb ér-
tékelés. Az összes Ford-kocsik 
valamennyi versenyzőt minden 
osztályban megelőztek. F o r d 
első, második, harmadik és ne-
gyedik a nagyon nehéz Neue 
Schlesische Baude-n. 

9. Meredekúti rekord 
Az Eiffelre vezető híres mere-
dek pályán F o r d 54 perces 
idejével abszolút rekordot állí-

..tott fel. 
10. Üzemanyagfogyasztás 

Ford a legkisebb üzemanyag-
fogyasztású volt a hengerűrtar-
talomra vonatkozólag. A 13/40 
sportkupé csak 9'8 litert fogyasz-
tott 100 kilométeren. 

11. Gyorsasági verseny 
Ford legmagasabb értékelés 

FORD 
||lliliin"' iiiiiii|||||||ii)iiii|i,Mi|i||iiiiliij||||iiii 'imiiiiiiii 

sokkal kisebb lehet, mint bár-
mely más automobilnál. 

2. Fordnak a felhasznált nyers-
anyagoknál nem kell más ré-
szére közbenső nyereséget le-
adnia, mert Ford maga gyártja 
a nyersanyagokat, maga szál-
lítja azokat és maga dolgozza fel. 

Azokról a teljesítményekről, 
melyeket az új Ford az említett 
versenyen felmutatott, minden 
érdeklődő minden újtípusú Ford-
kocsinál meggyőződhet. 

Próbálja ki a kocsit és meg 
fogja látni, hogy úgy szalad, 
mint egy nagy kocsi és olyan 
gazdaságos az üzeme, mint 
egy kicsié. 

Az új Ford az ADAC hivata-
los versenyén a legmagasabb 
kitüntetést, a nagy aranyér-
met, mint első díjat nyerte el. 
Ahogy a Ford-kocsi az egyes 
próbáknál rekordokat állított 
fel, "amelyeket semmiféle na-
gyobb vagy drágább kocsi sem 
tudott elérni, az a szakember 
előtt többet mond, mint minden 
szép szó. Mellékelten felsoroljuk 
a puszta tényeket. 

A győzelmes Ford-kocsi 
normális szériakocsi volt, mint 
a többi Ford-kocsi, melyet ná-
lunk láthat és amelyek sok ezer-
szám hagyják el naponta a gyá-
rat. A versenyben résztvett ko-
csin semmiféle, még a legkisebb 
változtatás sem történt. 

Bemutatja az Automobil és TraktorKeresKedelmi HU 
Budapes t , V I I I . , R á k ó c z i - ú t 19. szám. T e l e f o n : J ó z s e f 460-38, 428-40 
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É r d e k e s s é g e k a z 1 9 2 8 . évi 
„ A n g o l T. T . " - r ő l 
Összeállította: Wéber Oszkár. 

Az angol T. T. „Classification generál "-ja: 
Bennett (Velocette) 350 3:50:52 
Willis (Velocette) 350 3:56:— 
K. Twemlow (Dot-Jap) 350 4:08:57 
Crabtree (Excelsior-Jap) 350 4:10:57 
Hicks (Velocette) 350 4:11:09 
Dodson (Sunbeam) 500 4:11:40 
Longmann (0. K. Supreme-Jap) 250 4:11:58 
Reynard (Royal-Enfield-Jap) 350 4:12:— 
Ashby (Raleigh) 350 4:15:09 
Jackson (Montgomery-Jap) 350 4:16:03 
Hieatt (Cotton) 350 4:18:34 
Rowley (AJS) 500 4:18:41 
Hatch (Scott) 500 4:20:18 
Tattersal (Dot-Jap) 350 4:21:— 
Tyrell-Smith (Rudge) 500 4:21:58 
Woods (Norton) 500 4:22:19 
Jones (New-Imi>erial-Jap) 350 4:23:51 
Melloos (Norton) 500 4:25:10 
Franconi (Sunbeam) 500 4:25:53 
Duncan (Raleigh) 500 4:26:— 
Warwich (P. and M.) 500 4:27:58 
Brockbanta (Cotton) 350 4:28:02 
Quinn (Triumph) 500 4:28:04 
Amott (Rudge) 500 4:28:14 
Himing (Zenith-Jap) 350 4:28:50 
Barrow (Royal-Enfield-Jap) 250 4:29:01 
E. Twemlow (Dot-Jap) 250 4:29:26 
Himing (O.K. Supreme-Jap) 250 4:31:30 
Langmann (Scott) 500 4:31:41 
Spann (AJS) 500 4:32:32 
Ashby (0. K. Supreme-Jap) 250 4:33:31 
Anstice (O. K. Supreme-Jap) 250 4:34:31 
Longmann (New-Hudson) 500 4:36:19 
Barrow (Royal-Enfield-Jap) 350 4:36:25 
Jones (New-Imperial-Jap) 250 4:37:38 
Arcangeli (Sunbeam) 500 4:37:39 
Porter (New-Oerrard 250 4:39:15 
Pearce (Dot) 350 4:39:16 
Magner (Royal-Enfield) 350 4:40:34 
(íleave (New-Tmperial) 250 4:41:17 
Maggregor (Raleigh) 500 4:43:22 
Burney (Royal-Enfield) 250 4:45:12 
Ollerhead (Excelsior) 350 4:45:20 
Whalley (Douglas) 500 4:47:27 
Dixon (Douglas) 350 4:48:33 
Brockbank (Cotton) 500 4:49:17 
Hobbs (Triumph) 500 4:53:01 
Lees (New-Tmperial) 350 4:57:33 
Griffith (Triumph) 500 4:58:02 
Burney (Royal-Enfield) 350 4:58:27 
Lord (Royal-Enfield) 250 5:05:20 
Whalley (Douglas) 350 5:39:56 

• 

Érdekes, hogy a legjobb időt a 350 cm8-es kate-
gória győztese csinálta, utána még négy 350-esnek 
volt jobb ideje, mint az 500-as győztesnek. Az 500-as 
T. T. napján az esőzés következtében állt a víz a pá-
lyán, erős köd is akadályozta az 500-as menőket. 
Hogy a k?tl mit jelent®azt a tavalyi jánoshegyi ver-

senyen indult magyar versenyzők is nagyon jól tud-
ják. A. 250-es győztes hetedik helye az általános osz-
tályozásban kiváló fényt vet a vezetőre és gépre. 

• 

Az angol T. T. történetében még elő nem fordult, 
hogy mindhárom kategóriában a team-díjat is meg-
nyerjék a benevezett csapatok. A motorkerékpár ál-
landóan fokozódó megbízhatóságát mutatja, hogy ez 
végre az idén sikerült. A 250-esben az O. K. Supreme, 
a 350-esben a Velocette, az 500-asban a Sunbeam vitte 
haza a team-tropheát. Az utóbbi csapat volt a T. T. 
pikantériája internacionális jellegénél fogva. Dodson 
(Anglia), Franconi (Svájc), Arcangeli (Itália). 

Akik két T. T.-t végigfutottak: 

250 cm' 350 cm" 500 cm' Pontok 
Ashby 5 7 — 12 
Longmann 1 — 14 15 
Barrow 2 14 — 16 
Himing 4 13 — 17 
Jones 7 11 — - 18 
Brockbank — 12 18 30 
Burnley 10 20 — 30 
Whalley — 21 17 38 

A kategória alatti számok az elért helyezést mu-
tatják. Tavaly is nyolcan futottak végig két T. T.-t, 
a legjobb közülük Handley, ki a 350-esben3., az 500-as-
ban 2-ik helyen végzett. 

• 

Az idén befutott 52 gép közül 23 volt JAP-mo-
torral felszerelve. 

A Velocette-gépek kompresszióaránya 7:1 volt és 
50 százalék benzin és 50 százalék benzol-keverékkel 
mentek. 

Az idei T. T. kiemelkedő újítása a cirkulációs 
olajozás teljes térhódítása. Majdnem minden gépnél 
a carter-olaj vissza van vezetve az olajtartályba és 
a carterba is több helyen van az olaj bevezetve (hen-
gerbe, lendkerék közé, főtengelybe). Magától értető-
dik, hogy ez sok csövet tesz szükségessé, például az 
AJS T. T.-modellen az olajautomatából hat cső vezet 
a különböző helyekre; az 0. K. Supreme gépeknél a 
szelepvezeték is külön olajozva van. 

• 

A junior T. T. átlagának növekedése: 
Év Év Év 

1907. 61:492 1914. 73:338 1924. 89:830 
1908. 65:148 1920. 66:290 1925. 104:614 
1911. 66:963 1921. 85:844 1926. 107:327 
1912. 63:796 1922. 87:092 1927. 108:108 
1913. 70:393 1923. 89:669 1928. 110:457 

* 

» 
Start Finis Feladva 

500 cm1 48 20 28 
350 cm' 51 21 30 
250 cm' 25 11 14 

1928-ban összesen 124 - 52 72 
1927-ben 137 59 78 
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Ahol maximális teljesítményekről volt szó, ott 
mindig kizárólag a 

Wakefield 
Castrol 
Motor Oil -t vették igénybe 

• 

• • 
A z automobil sebességi világrekordot 
Segrave, Campbell és Ray Keech 
CASTROL-lal futották 

A z Angol Tourist Trophyt, mely a 
világ legnagyobb és leghangadóbb 
motorkerékpárversenye, hat éve nye-
rik CASTROL-lal 

Rubbins és Barnato (Bentley) a 24 
órás világrekordjukat Le Mansban 
CASTROL-lal futották 

De Bernardis a világhírű olasz repülő 
sebességi világrekordját CASTROL-
lal érte el 

kapható mindenütt 

A T T A C 10 kilométeres sebességi 
versenyének győztesei, a Kilométer-
verseny, a Mátra- és Gugerhegyi 
versenyek abszolút győztes Bugatti-, 
valamint Delmár Walter Steyr-je 
és Balázs László Sunbeam-je mind 
CASTROL-lal érték el szebbnél-
szebb eredményeiket 
• 

Ma már mindenki C ASTROL-t használ 
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TELJES KÉNYELEM, ACÉLOS ERŐ, GYORSASÁG, SZÍVÓS 
ERŐSSÉG, ezek Jellemzik a legjobbaknak elismert 

HARLEY-DAVIDSON motorkerékpárokat. 
Amerikai statisztikai kimutatások szerint a leghosszabb 

élettartamú motorkerékpárnak elismert Harley-Davidson 
motorokból számtalan fut a világ minden részében. Tulaj -
donosai orvosok, ügyvédek, újságírók, kereskedők, akiknek 
választása azért esett erre a pompás gépre, mert a közön-
ség körében már köztudomású az, hogy a Harley-Davidson 
üzembiztonságát, tartósságát, kényelmét, a rossz utakon is 
elérhető nagy átlagsebességét egy más motorkerékpár sem 
közelíti meg. A magyarázata pedig a fenti tulajdonságoknak 
a szívós kitartású Harley-Davidsonokba eltartalékolt nagy 
erő, amely kizárttá teszi a motor tel jes ere jének a kihasz-
nálását. Ez az erőtartalék adja meg a Harley-tu'ajdonosok-
nak a bizalomnak és a biztonságnak nyu;odt érzését. Pró-
bálja ki bámulatos teljesítő .épességét és pompás kényeimé 
egy Ont semmire sem kötelező próbaúton, a képvisel t 
készséggel áll rendelkezésére. 

MAJLÁTH ilf. VI., Gróf Zichy Jenö-u. 17. 
Telefon: Automata296-22. 

wwwmwwww 
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japjMpífjk | N T I L L ^ ^ m á g n e s e k biztonsága a Junkers Müveket is arra 

í " T i ' / j W ' • l i késztelte, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 
J H l n i i n l is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 

(Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-

^ • H K rikából Angl iába szállott június 18-án, ugyancsak SCINTILLA mág-
nest használt. Ahol nem lehet kiszállni, ott SCINTiLLÁT használnak. 

japjMpífjk | N T I L L ^ ^ m á g n e s e k biztonsága a Junkers Müveket is arra 
í " T i ' / j W ' • l i késztelte, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 

J H l n i i n l is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 
(Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-

^ • H K rikából Angl iába szállott június 18-án, ugyancsak SCINTILLA mág-
nest használt. Ahol nem lehet kiszállni, ott SCINTiLLÁT használnak. 

japjMpífjk | N T I L L ^ ^ m á g n e s e k biztonsága a Junkers Müveket is arra 
í " T i ' / j W ' • l i késztelte, hogy a BREMEN motorját egy SCINTILLA mágnessel 

J H l n i i n l is ellássák. A „DÉL KERESZTJE", mely Kaliforniából Brisbane 
(Ausztrália) repült és 13.000 kilométert tett meg, szintén SCINTILLA 
mágnessel volt felszerelve A FRiENDSHIP repülőgép, mely Ame-

^ • H K rikából Angl iába szállott június 18-án, ugyancsak SCINTILLA mág-
nest használt. Ahol nem lehet kiszállni, ott SCINTiLLÁT használnak. 

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

mágnesek, dinamók, ind í tómotorok, 
a k k u m u l á t o r o k 
szerelése és javítása eredeti alkatrészekkel gyorsan, o l c s ó n , 
pontosan, g a r a n c i a mellett. 

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

M l.l • 1.1A m 
/•!•!• l-l 
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Delmár Walter (Steyr) a Gugerhegyi verseny utolsóelőtti hajtűjében. Képünk abban a pillanatban örökíti 
meg Delmárt, amidőn a mesterien belül vett fordulóban jobb első kerekével felszalad az úttest peremére. 

Gyöngy Pál felvétele. 

A 3 reflektorral felszerelt angol Bentley túrakocsi, ami Barnato és Rubbins vezetésével megnyerte a 2Í órás 
francia Grand Prix-t Le Munsban és megverte a gyári Chrysler- és Stutz-kocsikat. Képünk azt a jelenetet mu-

tatja be, amint Bubbins a depóknál benzint, olajat és vizet tölt. 



18 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 július 19. 

Barnato és Bubbins, a két kiváló Bentley-vezető, akik a 24 órás Francia Grand Prixben új rekorddal fölénye-
sen verték az amerikai Stutz- és Chrysler-vezetőket. 

A holland Tourist Trophy 350 kcm.-es kategóriájának startja. 



Török motoros rendőrség angol Uouglas-gépckcn. 

Mantovani (490. ohc. Norton) olasz versenyző a holland T. T. egyik S-kanyarjában. 
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Wolfner András báró (Steyr-Sport), aki a Gugerhegyi versenyen kitűnő időt érve el, a sportkocsik között a 
legjobb időt futotta és egyenlő eséllyel veszi fel Szini Jánossal (Austro-Daimler) a Svábhegyen a sportkocsi-

bajnokságért a küzdelmet. 

Néhány szó az átlagtartásról 
Át lag alatt ért jük km-ekben kiszámítva azt az 

időt, mely alatt egy túra vagy verseny alkalmával egy 
meghatározott távot megteszünk. A túraátlagot általá-

Turek (499 Triumph), a cseh Grand Prix abszolút 
győztese. 

ban nem tart ják problémának. Ha kedves olvasónk 
egyik vagy másik autós barátjától megkérdi, hogy 
mennyi idő alatt megy pl. Miskolcra, gyakran olyan 
feleletet kap, mely valóban meglepi. Autósaink és mo-
torosaink legnagyobb része fantasztikusan jó, 60, sőt 
még több kilométeres óraátlagot csinál a túráin. Ez 
azonban csak a tiszta menetidőre értendő. Mert az 
az autó-, vagy motorkerékpártulajdonos, aki 2 óra alatt 
megy Siófokra, „ l eszámít ja " az időből a megállásokat, 
í g y jön azután ki a kitűnő átlagidő, melyet néha sok 
versenyző megirigyelhetne. Ezért, ha átlagot számí-
tunk, vegyük csak mindig a bruttó időt. Nem verseny-
ről lévén szó, azt akarjuk látni, hogy mennyi idő alatt 
vagyunk képesek kocsinkkal egy bizonyos kilométer-
számot abszolválni, beleértve az összes — kényszerű és 
önkéntes — megállásokat. A sorompó, mely zárva volt, 
az ökörcsorda, a gumicsere, az olaj- és benzintöltés 
mindenkivel megesik, nem kell tehát mindegyiket le-
vonni az összmenetidőből. Ügy sohasem f og juk meg-
kapni a reális átlagot. Aki azután egy 40 kilométeres 
bruttóátlagot mutat fe l , mindig bizalomgerjesztőbb 
adattal szolgál, mint az, aki „ leszámításokkal" fut 60 
kilométert. 

Mi szükséges tehát ahhoz, hogy túráinkon veszély 
és kockáztatás nélkül jó átlagot tudjunk tartani ? Két 
dolog. Egy jó gép és egy jó vezető. Egy jól rugózó, jól 
fékező és jól gyorsuló kocsi, i l letve motorkerékpár. 
Elsőrendű fontosságú tényező a mély súlypontelhelyzés, 
melynek folytán éles kanyarokat vehetünk anélkül, 
hogy lényegesen lassítanánk tempónkat. Ez biztosítja 
az átlagtartásra nézve oly fontos egyenletes menet-
sebességet. Ez az egyenletesség nem pótolható azzal, 
hogy helyenként kivéve gépünkől ami benne van, nagy 
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sebességeket futunk. Ez fáraszt ja a 
gépet és vezetőt és egészen biztos, 
hogy végeredményben nem ad 
olyan jó átlagot, mintha egyenletes 
sebességgel haladtunk volna. A 
kocsi végsebességét ezért nem is 
említettük a fontos kellékek között. 
A Steyr Type X I I . maximális se-
bessége 90 km körül mozog és ez-
zel a kocsival, tekintve a jó rugó-
zást (Schwengachse) és mély súly-
pontelhelyezést, kitűnő átlagot le-
het tartani. Nem baj azonban, ha a 
végsebesség nagy, bár ez rendsze-
rint a gép elasztikusságának rová-
sára megy. Egy magas fordulat-
számú kocsival, mely 100 kilométe-
ren fe lül i sebesség kifutására ké-
pes, nem lehet sokkal jobb átlagot 
futni, mint egy lassúbb, de elaszti-
kusabb kocsival. Van ugyanis hely, 
ahol a tipikus túrakocsi még direkt 
áttétellel megy, de a maximális tel-
jesítményre épült már kapcsolni 
kénytelen, hogy motorját megfe le lő 
fordulaton tartsa. I lyenkor pedig a túrakocsi előny-
ben van. Jó súlypontelhelyezésű kocsik még az Austro-
Daimler ADR, mely egyike a jelenleg kapható legkitű-
nőbb túrakocsiknak, a kis hathengeres Tatra, a Bugatti, 
az új Al fa-Romeo, stb. Ezek a kocsik veszély nélkül, 
igen tekintélyes sebességgel vihetők a kanyarokba. 

Igen érdekesek a francia Salon-nal kapcsolatos 
próbák, melyek az egyes kocsikat átlagtartásuk szem-
pontjából is vizsgálat alá veszik. A kitűnő francia 
Vie d'Automobil azután diagrammokban közli, hogy ez 
vagy az a kocsi a megejtett próbán, többszáz kilométe-
res le nem zárt országúton, milyen átlagot volt képes 
tartani. Egy olyan magas kvalitású kocsi, pl. mint a 

Gróf Zichy Tivadar (2.3 Targa-Florio Bugatti), a Gugerhegyi verseny 
utolsóelőtti hajtű fordulójában. A képből tisztán látható, hogy Zichy ko 
csija már a kanyar első részén kifarolt és ennek következtében sok 

másodpercet vesztett. Gyöngy Pál felvétele. 

Farman, képes közel 70 km-es átlagsebességet tartani, 
anélkül, hogy gyorsabban menne valahol is, mint 80— 
85 km óránként. 

Talán még a gépnél is fontosabb a vezető. Ő reá 
is nehéz feladatot ró az átlagtartás. Egy hosszú, for-
galmas és kanyargós útvonalon jó átlagot csinálni, nagy 
vezetői készséget kíván. Kitartás és meggondoltság kell 
hozzá. Egy vadul menő esetleg kihozza azt az átlagot, 
amit egy rutinírozott vezető ugyanazon az útvonalon, 
de közben többször kockáztatja az életét. Te l j es gáz-
zal rohan el kocsik mellett, őrizetlen vasútsorompókat 
nem vesz tekintetbe, a kanyarokat elhibázza, túlságo-
san beleszalad, községeken keresztül szédítő iramban 

száguld, stb. Mindez egy jó vezető-

nél nincsen. Egy jó vezető utasai 
nem merülnek ki. (Annál jobban fá-
rad a vezető maga.) Aki jó átlagot 
akar kihozni, annak először is is-
mernie kell töviről-hegyire kocsi-
ját vagy motorkerékpárját. Tudnia 
kell, hogy mikor kell kapcsolnia, 
mennyire fognak fékei, hogy in 
fekszik kocsija a különböző éles-
ségű kanyarokban, sárban, mikor 
kell üzemanyagot és o la jat után-
töltenie stb. Ezeket a szempontokat 
f igyelembevéve, azután a többi 
már csak a vezetői készségtől, tech-
nikától és a gyakorlattól f og füg-
geni. A jó átlagtartáshoz szüksé-
ges vezetéstechnika leginkább gya-
korlat álapján sajátítható el. 

Fontos csupán, hogy a meg-
állások számát a minimumra csök-
kentsük. Előre megállapítjuk, hogy hol 

Verebélyi Bálint (499 ohv. AJS-sideear), aki Gugerhegyi versenyen 
a legjobb oldalkocsi-időt futotta. Gyöngy Pál felvétele 

l fc1 -

Ariel a magyar utak motorkerékpárja 
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Festői angol tájrészlet. Az előtérben Douglas motorkerékpár. 

ebédelünk, hol töltünk stb. és azután megyünk. Termé-
szetesen kivétel a vis maior. Gumidefektnél mindig meg 
kell állani. Mennél előbb, annál jobb. Kanyarulatoknál, 
ha szabad az út és belátható, használjuk ki az út dombo-
rulatát. í g y különösen motorkerékpároknál — lényege-
sen erősebb tempóban vehet jük a fordulót. A kocsik 
melletti lassítás nem akadálya az átlagsebességnek, 
úgyszintén az sem, ha a beláthatatlan jobbkanyarokat 
nem vágjuk. Ha kocsimat direkttel felkínzom egy lej-

tőre, sokkal több időt vesztek azáltal, hogy kijön a len-
dületből és újra bele kell hoznom, magán a lejtőn, 
mintha kocsik mellett, beláthatatlan kanyarok előtt, 
avagy szamárhátakon lelassítok. Gyakorlott szemet kíván 
a fordulók természetének fel ismerése. A z al földi hosszú 
egyenesek végén lévő kanyarok rendszerint csak későn 
vehetők észre és csodálatosképen néha élesebbek, mint 
amilyeneknek látszanak. A kanyarok élességének hely-
telen megbecsülése sok szerencsétlenséget idézett már 
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elő. Ezért menjünk inkább lassúbb tempóban az isme-
retlen fordulóba, mint túlgyorsan. 

Ál l ez elsősorban a szólómotorkerékpár vezetőjére, aki 
nem tud kanyarodás közben érdemlegesen fékezni. Ma-
gas, megrakott túrakocsik, vagy autóbuszok pedig egy 
hibásan megbecsült kanyarban könnyen fel fordulnak. 
Ha mégis túlsebesen hajtottunk bele egy kanyarba, ne 
próbáljunk esztelen fékezéssel szabadulni az árokbafu-
tástól vagy fánakmenéstől. Egy rövid erős fék, néha 
az sem, de mindig visszaváltani és gázzal kihúzatni á 
megfaro l t gépet. Már sok biztos szerencsétlenséget 
akadályoztak meg a higgadt fe jű vezetők azáltal, hogy 
gázzal kihúzatták a kocsit a helytelenül gyorsan vett ka-
nyarból. Akinek ebben gyakorlata van, az sokszor egé-
szen komoly helyzeteket f og észrevétlenül menteni, 
olyan helyzeteket, melyeknél egy gyengébb menő már-
már f e j é t vesztené és az egész kocsi közönségének 
élénk sikítása között halálsápadtan parírozná vészesen 
ingó jármüvét. Meg kell még említeni, hogy jó átlagot 
csak egy jókarban lévő kocsival lehet futni. Egy olyan 
gép, melynek minden 10 kilométeren meglazul valamije, 

1 

ami miatt meg kell állani, le kel szállni és babrálgatni, 
teljesen alkalmatlan egy túrára. Bőven megéri otthon a 
fáradtságot, hogy a kocsit a túra előtt jól átnézzük és 
sajátkezűleg rendbehozzuk. Ezzel ellentétben, ha útköz-
ben bármilyen gyanús zörejt hallunk, ajánlatos azonnal 
megállani és a baj okát kutatni, mert egy kezdetleges 
stádiumban lévő defekt sokkal rövidebb idő alatt javít-
ható, mint egy bekövetkezett nagyobb baj. Vannak 
azután még apróságok, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az átlagot javítsák. Egy porlasztó előtti benzin-
szűrő sok bosszúságtól óv meg és amellett nem vesztünk 
időt a düznitisztítással. Nagyobb túra eíőtt nézzük meg 
gyertyáinkat. Csak teljesen kifogástalan és nem túlrégi 
gyeryával érdemes hosszabb túrára indulni. A benzin, 
töltési időt sok hasznos dologra lehet felhasználni. A 
kocsi utasai közül az egyik intézi a töltést, egy másik 
addig megnézi az olajnívót, ha kell tölt, körüljárja a 
kocsit és megnézi a gumikat, leméri a feszültséget, ha 
szükséges, pumpál, egyszóval tehermentesíti a vezetőt. 
Ilyen munkamegosztással sok időt lehet megtakarítani. 
Mert sok kicsi sokra megy. 

A magyar motorkerékpárbajnokságok 
és a „Nemzeti Sport" kategória-serlegek állása 

Balázs László (Sunbeam) és Rostás István (Douglas) vezetnek a bajnoki futamokban 

Az idei motorkerékpárbajnokságok, valamint a' 
Nemzeti Sport által kiírt kategória-serlegekért való 
küzdelmek dacára motorkerékpársportunk állandó 
fejlődésének, a motorkerékpárok állandó hatalmas 
szaporulatának, a sok és nívós versenyeknek, min-
den küzdelmet nélkülöznek. Versenyzőink mintha 
nem ambicionálnák a bajnoki cím megszerzését, sem 
a kategória-serlegeket. Nem mutatnak semminemű 
igyekezetet a pontszerzésben. Rapszodikusan indul-
nak, biztos megszerzett pontjaikat egy-egy nem indu-
lással átengedik másoknak, egyszóval ós ezáltal soha 
többé be nem hozható hátrányba kerülnek. 

Leszögezhetjük, hogy a motorkerékpár-kategó-
riákban közel sincs az a versengés a bajnoki cí-
mekért, mint az automobilversenyeken. ITgy Balázs 
Lászlónak, mint Rostás Istvánnak ma már biztos a 
bajnoki cím. Feledy balszerencséje, Urbach nem in-
dulása, Wolfner be-beugrása ma olyan helyzetet te-
remtettek, ami nagyon lecsökkenti a bajnoki küzde-
lem nívóját. Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a 
bajnoki cím nem jut méltó kezekbe, csupán azt szö-
gezzük le, hogy küzdelem nélkül jut a birtokosokhoz. 
Balázs László ma kitűnő formában van. TT-győzel-
me, a Gugeren történt pompás futása és a kilométer-
versenyeken lefutott idői után a bajnoki cím tőle 
úgysem lett volna elvitatható. Rostás eredményei 
szintén nagyon jók, de fölénye közel sem olyan ki-
mondott, mint Balázsé, sőt mondhatjuk a hegyiverse-
nyeken állandóan legyőzőre talált. Egyszer Hild Ká-
roly verte el Párádon, másodszor Verebélyi a Gu-
geren. Szinte érthetetlen például, hogy Hild és mások 
miért nem feküdtek jobban bele a bajnoki versenyek-
be. A kategória-serlegekért való küzdelemben egy-

néhány csoport igen siralmas képet mutat. A várt 
küzdelemnek sehol semmi nyoma. 

Nézzük, miként áll ma a bajnoksági 
Tourist- Nyiregy- Tát Gugerh. 
Trophy háza 

Balázs L. (Sunbeam) 1 1 2 1 5 p. 
Feledy Pál dr. (Norton) 6 2 1 6 15 p. 

Feledy dr. a Tourist-Trophy előtt bukott és da-
gadt kezével nem tudott indulni. Itt azután már el is 
vesztette minden esélyét és nem is igen ambicionálta 
tovább a versenyt, mert öt pont hátrányát Balázs-
zsal szemben behozni úgysem tudta volna. Többi ver-
senyzőink pontozás szempontjából a fentiekhez közel 
sem jöhetnek. A bajnokság Balázs, illetve a Sunbeam 
számára lefutott verseny. 

Az oldalkocsi-bajnokság szép küzdelmet igért 
Rostás és a szépen feljavult Lantai (HRD) között. 
Lantait már Nyíregyházán a balszerencse üldözte, 
Táton pedig motordefekt miatt végleg vissza kellett 
vonulnia a küzdelemtől. Rostás biztosan győzött a 
két síkversenyben és biztos második volt a Mátrában 
meg a Gugeren. Tény azonban az, hogy sem Hild, 
sem másik legyőzője, Verebélyi, a síkversenyeken 
nem startoltak. Bauer József biztos helyezésével vég-
eredményben a bajnokságban megérdemelt második 
helyre kerül. A pontok állása a következő: 

Nyiregyh. Tát Mátra Gugerh. összesen 
Rostás Istv. (Douglas) 1 1 2 2 6p. 
Bauer József (Ariel) 3 4 4 4 15 p. 
Hild Károly (Raleigh) 6 6 1 6 19 p. 
Verebélyi (AJS) 6 6 6 1 19 p. 
Dr. Simon Gábor 6 3 4 6 19 p. 
Lantai Ede (HRD) 2 6 6 6 20 p. 

Puch motorkerékpár a legelterjedtebb 
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Douglas 
Illlllllllllllllliin mii 

Lehel az út csúszós szálfa, 
Hó és jég faqnva rája. 
Nini mered a haj az égnek. 
Hála a jó Douglas léknek 

Nézzük a Nemzeti Sport kategória-serlegeket: 

175 kcm. Itt Kiss Béla (James) kenterlen vezet. 
Konkurrensei csak elvétve indultak, úgy hogy őket 
pontozni sem érdemes. 

TT Nyiregyh. Tát Gugerh. összesen 
Kiss Béla 1 6 1 2 10 

250 kcm. Itt Erdélyi serleggyőzelme biztos. El-
lene csak Pápai vonult fel, de ő a TT szenvedett de-
fektjei folytán csak 5 pontot tudott szerezni, ami 
erősen hátravetette. Egyébként is a Méray-vezető 
Erdélyi mindannyiszor megverte, tehát győzelme 

TT Nyiregyh. Tát Gngerh. összesen 
2 6 1 1 10 
5 6 2 2 15 

teljesen reális. 

Erdélyi (Méray 
Pápai (Radco) 

350 kcm. A 350 kcm. kategóriában csak a Sun-
beam-vezető Böckh László pontozható. A többi 350-es 
versenyző teljesen rapszodikusan indult és csak 
időnként ért el eredményeket. 

Gugerh. összesen 
6 10 Böckh L. (Sunbeam) 

TT Nyiregyh. Tát 
2 1 1 

500 kcm. kategória. Itt ugyanaz a helyzet, mint 
a bajnokságban Balázs és dr. Feledy között, azzal a 
különbséggel, hogy itt az újabban szép eredményeket 
elért Rudge-vezető, i f j . Hóra Nándor, biztosan tartja 
a harmadik helyet. 

TT Nyiregyh. Tát Gugerh. összesen 
1 1 2 1 5 
6 2 1 6 15 
6 4 4 2 16 

Balázs L. (Sunbeam) 
Dr. Feledy Pál (Norton) 
I f j . Hóra N. (Rudge 

1000 kcm. Ebben a kategóriában van a legsöté-
tebb küzdelem. Tima-Horváth látszik legjobbnak át-
lageredményei alapján. Ö különben igen szépen javul 
és a győzelmet kategóriájában feltétlenül megér-
demli. Nehéz Super-X gépével különösen a legutóbbi' 
Gugerhegyi versenyen egészen elsőrangvian ment. A 
pontozás alapján a helyzet a következő: 

TT Nyiregyh. Tát Gugerh. összesen 
Tima-Horváth (Super-X) 5 6 1 3 15 
Horthy Istv. (Méray) 5 6 6 2 19 

600 kcm. sidecar-kategória. Itt ugyanaz a helyzet, 
mint a Bajnokságban. Győz Rostás István (Douglas), 
Bauer József (Ariel) ellen. 

1000 kcm. sidecar. Ebben a kategóriában dr. Si-
mon Gábor (Harley-Davidson) egyedül áll a Túra-
úton elért helyezéseivel. Tekintettel azonban arra, 
hogy sem Nyiregyházán, sem a Gugeren nem indult, 
pontjainak összege elég nagy: 16. 

A legjobban terjedő német márka! 

1 és 2 hengeres 250-500 kcm-es 
túra- és sportmotorkerékpárok 

6/30 HP hathengeres, 4-5 üléses 
automobilok 5%-os luxusadóval 

E lpusz t í tha ta t l an m i n ő s é g ! 

Pneumatik Árusító r,-t. 
Budapest, VI., Andrássy-út 27. 
Telefonszám: Teréz 134—78. 
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1 

NORMÁLÁRAK! 

CSILLAGHY és Társa 
j m MŰSZAKI KERESKEDELMI TÁRSASÁG 

1 BUDAPEST, VIII., KISFALUDY-UTCA 7 • 

r1 TELEFON: JÓZSEF 441-44 

H Kérjen ingyen mintát! Tegyen kísérletet! 

t - Z E N 1 T H J 

f K A B B U D Á T O D j 
segítette elő a daytonai homokon elért szé-

li. dületes 3 3 5 km 9 6 0 m órán- = 
g kénti sebességű világrekordot € 

Zenith karburátorokkal voltak a White-kocsi 
Liberty»motorjai felszerelve 

I SZILÁRD BÉLA 
f BUDAPEST, VI., NAGyMEZÖ-UTCA 15 
j§ - Telefon: T. 253-54 á 

illi>lillllhiilllliuillfli,j||lh.lilllliialtui.dlllli.iilllli.lillllijllllii.illilillilllli, lilllli.lillllil<illlli,.illlli,.illlli„illlli..ilhl 

A húsvéti triál és a MAC futárversenye után, 
ahol a legnehezebb körülmények között az 
abszolút első helyeken végeztek a magyar 

M ER A Y motorkerékpárok, 
most az 1928. évi Guggerhegyi verseny szer-
pentinjein Erdélyi Ferenc a 250 kcm-es kat.-ban 

új rekorddal ismét első! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

Jöjjön, nézze meg az új MÉRAY-típusokat! 
Magyar ember csak MÉRAY-gépet vásárol. 

A M É R A Y e r ö s , ü z e m b i z t o s , s t a b i l és g y o r s ! 
Illll 

K i á l l í t á s i h e l y i s é g : 
Budapest, IV., Váci-utca 1-3. 
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Ha nem íog a fék 
Egy nap a „Nébel és Szirmai" új autójavító-műhelyben. 

Type 220 
Ára: 

P 1120.-

A közelmúltban tértünk vissza, 5000 kilométerrel 
megterhelve tachométerünket, Itáliából. Az Alpokon 
való átkelés, az Appeninek és Calabria végelátatlan 
emelkedői és ereszkedői, nem is szólva a pompás szicí-
liai hágókról, olyannyira elővették fékeinket, hogy el-
érkezettnek véltük az időt egy javítóműhely felkere-
sésére. Egy év előtt előszeretettel javítattam kocsimat a 
Csengeri-utcában Nébel és Szirmainál, de később elpár-
toltam tőle. Kicsi volt a műhely, mindig tele volt kocsi-
val, szűk volt a kapubejárat, egyszóval bármennyire is 
jól dolgoztak, nem volt a helyzet ideális. Kapóra jött 
tehát az „Automobi l—Motorspor f ' -ban olvasott hirde-
tés, mely arról értesíti az 
olvasókat, hogy a Nébel és 
Szirmai autójavítómühely 
új, tágas helyiségekbe köl-
tözött ki a Lehel-utcába, sőt 
még az is benne volt a hir-
detésben, hogy tágas kapu 
vár ja az érkezőket. Miután 
megátkoztam Nébeléket, 
hogy most megint az Isten 

hátamögé költözködtek, 
megnyomtam az önindítóm 
gombját és nekivágtam a 
Lehel-utca irányának. Lehel-
utca 17/a. Örvendetes csa-
lódás, hiszen ez egész közel 
van, még közelebb, mint a 
híres Metropol-Garage. És 
micsoda szép fehér, új épü-
let. Egész kis gyárnak tűnik 
fe l messziről. No, ezt meg-
nézzük belülről is. 

„ N o végre, hogy a sze-
gény embereket is fe l tet-
szik keresni ! " — fogadtak 
odakinn. „Biztosan valami 
olyan baj van, — hunyorí-
tott sunyin az öreg Nébel 
— amit máshol nem tudnak 
megcs ináln i ! " Hát bizony 
nem tagadom, egy jó fero-
dozásra, meg egy jó fékbe-
állításra volna szükségem! 
A mult évben sokat emle-
gettem magukat a Sti l fser Jochon, meg a Furkán. Ak-
kor pompásan fogtak a fékeim. Egy a Lago di Como 
mellett f ekvő kis faluban egy olasz bambino futott ki 
egy házból. Istenemre, már láttam a Sóhajok hídját és 
magamat megbilincselve, a fascista miliciától közre-
fogva, de egy nyomás és csikorgó fékekkel, de pár centi-
méterre megálltunk a kislány előtt. Megval lom őszin-
tén, mikor túl voltam a veszélyen, hátraszóltam a fa l 
fehér társasághoz: Nincs baj, f iúk, a fékek fognak. Hát 
kérem, i lyet szeretnék most is. Meg tetszik várni ? — 
volt a gyors kérdés. — „Uraim, velem ne v iccel jenek! 
Most kilenc óra reggel, holnapután dél fe lé jövök a ko-
csiért ! Rendben v a n ! ? " — „Nincs rendben! Kérem, 

Kedvező 
fizetési 

feltételek 

A legel ter jedtebb 
a legmegbízhatóbb 
és a l e g o l c s ó b b 

túramotorkerékpár 
Gyári f iók: VI., Liszt Ferenc-tér 9. szám 

mi már nem vagyunk a Csengery-utcában. I t t preciózus 
gépekkel dolgozunk amerikai gyorsasággal és német 
alapossággal. Tessék eljönni este hatra a kocsiért! Mi-
után láttam, hogy ennek fe le se tré fa, leadtam a kocsit 
és elhatároztam, hogy én is végignézem a munkát. Kocsi 
nélkül, ha az ember megszokta, úgysem sokat végezhet 
egy nap alatt és így legalább tanulunk is valamit. Majd 
behozzuk holnap! 

A munkamegosztás pompásan van keresztülvive a 
Nébel és Szirmai-féle javítóműhelyben. Az öreg Nébel az 
éceszgéber, a Szirmai az beszél, míg a f iata l Nébel az 
dolgozik. Az t azonban meg kell adni: Rend, tisztaság és 

fegye lem az van odakünn. 
Egy pár ember azonban, 
mintha feltűnően keveset 
dolgozna. Később tudom 
meg, hogy ezek amolyan 
„volonteur"-ök. Tanulni 
akarnak valamit az autó-
szakmában, mert a papa 
megígérte nekik, hogy szer-
zünk egy képviseletet, vagy 
egy javítóműhelyt stb. Leg-
szorgalmasabb a f iatal 
Hüttner. ő határozottan 
dolgozik, kivéve, amikor a 
Hungária nyolcasnak tré-
ningje van. Akkor jöhet a 
legszebb di f ferenciá l elmé-
let, vagy egy kitűnő útszéli 
csárdával kecsegtető próba-
út, nem lehet vele birni, 
megy a Szigetre. Ellentéte 
a f iatal Urbán, az öreg ex 
F I A T képviselő f ia . Ő a 
legnagyobb tahanirer az 
egész műhelyben. Többet 
nem is vesznek f e l önkén-
teseket, mondja az öreg 
Nébel, mert több a baj ve-
lük, mint a kár, amit csi-
nálnak. 

No de térjünk a tárgyra. 
A kocsit mindenekelőtt be-
tol ják a fékosztályba. Egy 
hatalimas Packard helyére 

kerül a kiskocsi. Mielőtt megállapítanák a diagnózist — 
„Le a fékdobokkal!" A modern emelőszerkezet segítségé-
vel a 4 kerék hamarosan lenn van és nem teiik bele egy 
negyedóra, már csupaszon állanak a fékpofák. Meg lesz 
ál lapítva: A fékbetét le van kopva. A fékkiegyenlítők és 
fékkulcsok be vannak rozsdásodva, ami nem csoda, hi-
szen a fékek elég sarat, v izet kapnak. Az egyik fékkulcs 
nem is igen nyílik. A fékdobokat alaposan kimarták a 
szegecsek. A hátsó jobbfék csak részben fog . A parancs 
ki lett adva: 

Ű j fékbetétek és fékdobok kiesztergálandók, hogy 
felületük központos és tükörsima legyen. Megkezdődik 
a munka. Érdekes megemlíteni, hogy a f é k e k é i három 
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Elfelejti az üzemzavart, ha 

MEW-lMl>ElllJlC-t vásárol! ( 
! Tökéletes megbízhatóság! vezérképviselet V & & I X I I r í / I / • « . I I f f . IX., Ráday-uíca 12 (Kálvin tér mellett) 

csoport dolgozik. A leszerelő, az elkészítő és a beállító 
csoport. Minden csoportban speciálisan betanított em-
berek dolgoznak, miáltal a munka sokkal könnyebben 
és gyorsabban megy. A fékbetét lebontását és egy új 
fékbetét fe lszerelését meg f igye lve , a látottakon okulva, 
otthagyjuk a munkát és beülünk az elegáns belső iroda-
helyiségbe pohár sörre, no meg egy kis beszélgetésre. A 
sör még csak e l fogy, de beszédre nincs idő. A telefon 
folyton berreg. „Tessék behozni! Ma jd megnézzük! Ma 
este 5-re készen van ! Tessék kifáradni, szét van szedve 
a henger, addig nem nyúlunk tovább hozzá, míg nem 
tetszik megtekinteni! Holnap megy bejárató próbára ! " 
És ez így megy folyton. Megy a munka reggeltől estig. 

Kopognak az ajtón. Egy tekintélyes budapesti cég 
igazgatója lép be egy 25—26 év körüli, kissé gyámolta-
lan f iatalemberrel . Rövid beszéd után kiderül, hogy az 
i f j ú most végezte az egyetemet és praktizálni szeretne 
az autószakmában egy-két hónapot. Sajnos kedves igaz-
gató úr, ma ön már a harmadik. Lehetet len! Elhatároz-
tuk, hogy a jövőben senkit sem veszünk fe l . Tessék be-
lépni 2 évre inasnak! Akkor nagyon szívesen. Ma már 
a harmadik, törli le homlokát az idősebbik Nébel. Hova 
jutnánk kérem? Maholnap 20—25 praktikáns lenne a 
műhelyben. 

A l i g beszélgetünk pár percet, újabb vendég érkezik. 
Egy nagy budapesti állami üzem egyik vezetője. A mű-
helyt szeretné megtekinteni. Szirmai vezeti vég ig az 
osztályokon. Ez az ő resszortja. A z idegen úr megelége-
detten mosolyog. Tetszik neki, amit lát. Ügylátszik sok 
érdekeset tanult, mert nagyon hálásan búcsúzik. 

Közben érdekes dolgok derülnek ki. Odakünn rá-
jöttek, hogy a gumijaim nem egyenletesen koptak. Nin-
csenek spúrban a kerekek, ál lapít ja meg a f iatal Nébel. 
Elő a nyomtávmérővel. Igaza volt. Az első kerekeknél 

volt a hiba. Nemsokára kiderül, hogy a kormányössze-
kötő rúd van egy kissé elhajolva, ami Magyarországon 
szintén nem megy csodaszámba. A mai útjavításoknál 
ugyanis az ember sokszor kénytelen olyan dülőutakon 
végigkínlódni, amikor a karter minden pillanatban be-
akad. I lyen helyeken azután igen könnyen megesik, 
hogy a meglehetős mélyenfekvő kormányösszekötőrúd 
elhajl ik. Természetesen azonnal kiszereltük és a ten-
gelyosztályon a présen hidegen visszahajl ítottuk. 

Kora délután volt, amikor a fékbeáll ításra került a 
sor. I t t ismét láttunk újat. A féket nem emberi „ l áb " 
nyomta, nem bizonytalan remegő láb, hanem egy gép. 
Előkerült az úgynevezett „ fékinas", egy egyszerű emelő 
szerkezet. Ezt odatámasztották az üléshez és szabadon 
lévő végét a fékpedálhoz. A z így előáll ított szerkezettel 
a lehető legjobban be lehet állítani a fékeket. Azonban 
ez a látszólag primitív szerkezet már nem soká működik 
a Lehel-utcai műhelyben. A közeljövőben vár ják Ame-
rikából az új mérleggel ellátott fékáll í tógépet, amivel 
azután a legprecízebb fékáll í tás eszközölhető. Délután 
négyre készen voltunk. 

Jöttek a próbák. Körülbelül egy fé lórát szaladgál-
tunk az Újpest fe lé v i vő utakon, amikorra elmondhat-
tuk, hogy fé l ig-meddig készen volnánk. Most következett 
azután egy olyan aktus, amire nem hinném, hogy példa 
volna. Ü j ra felhúzták a kocsit az emelőkkel, újra lesze-
relték mind a négy keréken a fékdobokat és újra átvizs-
gálták a súrlódó felületeket. 

Minden rendben volt. Este 6-ra már benn voltam 
a Margithídnál. Egyébként elárulhatom, hogy még igen 
sok érdekes dolgot láttam odakünn. De sok volna egy-
szerre elmondani. Megfogadtam azonban, hogy időn-
ként ki-kilátogatok a Lehel-utcába egy kicsit tanulni. A 
jó pap holtig tanul. Legközelebb a sebességváltómban 
szimulálok egy kis bajt . 

G O O D R I C H P N E U 
asz utak Királya 

Sz i l á rd Béla 
Budapest, VI., Nagymező utca 15. 

Telefon: Teréz 253-34. 

Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vilmos császár-út 45. Telefon: T 144—72 és T 272—67. 
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Uj utak építése 
Irta: alsóeőri Farkas Géza, 

a Nógrád-Hontvármegyei Gazdasági Egyesület társelnöke. 

Sok szó hangzott el legutóbb az országgyűlésen, az új 
utak építéséről ós aiz alföldi képviselőik főképen azt han-
goztatták, hogy addig, míg a vidéknek megfelelő útháló-
zata kiépítve nincs, nem lehet és nem szabad gépkocsi-
utakra még csak gondolni sem. 

Ebben teljesen igaza van az illető képviselő uraknak, 
ha azt értik a külön gépkocsiutak alatt, amilyent Musso-
lini csinált Milánónál. (Autóstradák). Erről nálunk egye-
lőre tényleg nem lehet szó és aki osak egyszer is utazott 
az alföldi tanyák közti feneketlen sártengerben, úgy no-
vembertől—márciusig, télen a) feneketlen gödrökben, ká-
tyúkban veseszakadtáig rázatta magát és egyszer-kétszer 
fe l is dült, s utazott naphosszat egyik helységtől a mási-
kig, amikor ugyanazt az utat jó úton egy óra alatt is 
megtehette volna, szintén azt f og j a mondani, hogy utat 

az Alföldnek, utat a tanyák közé, hogy terményeiket a 
legközelebbi vasútállomásig fele erővel és idő alatt elszá-
líthassák. Ezt minden adóf izető polgárnak joga van kö-
vetelni. 

De már abban nem egyezik meg a véleményem, amit 
a tanyai képviselő urak mondottak, hogy nekik nem kell 
széles országút, csaik keskeny utak. Ez az ő eddigi forgal-
muknak teljesen megfelelő. Itt van a tévedésük, mert ha 
egyszer jó az út, akkor már a forgalom is megtízszere-
ződik. A feneketlen sártengerben persze, hogy épen csak 
ha nagyon kelil, f og be az ember a szekérbe, de ha egyszer 
gurul a szekér a jó köves úton, akkor már : „Eb ura, 
Fakó", „Köd előttem, köd utánam, engem senki meg ne 
lásson." 

Igaz ugyan, hogy az autóstradák, a külön gépkocsi-
utak elkelnének nálunk is, nemcsak a mi autósaink szá-
mára, de ezekkel a külföldieket idecsalogathattuk volna, 
a Balkán félé. az Adria felé. sőt erre csábítottuk volna az 
Északot és Nyugatot, sőt az Olaszország felé Hamburg-
ból a saját nagy gépkocsiján száguldó dollármilliomosok 
sem sajnáltak volna egy kis kerülőt csinálni hazánkon át, 
ahol oly híres bor iható s megöntözhették volna az ameri-
kai száraz törvénytől kiszikkadt torkukat Budapesten a 
jobbnál-jobb borokkal és söröikkel. Ez bizony reánk fért 
volna, mert csak ez aiz igazi bevétel nekünk, ami külföld-
ről jön be. De hát egyelőre tényleg le kell mondanunk 
erről a haszonról és az aiutóstrádákkal járó élvezetről 

De mem kell lemondanunk olyan széles és az autófor-
galom majdani túlsúlyra jutására számítva, az autók ré-
szére legmegfelelőbb fedanyaggal burkolt utak építéséről, 
melyeket azután nem kell pár év múlva ai forgalom meg-
növekedésével bővítgetni, toldozgatni, mert rossz az al-
építményük, rossz az építési módjuk és a rossz anyag 
folytán időnek előtte tönkrementek. 

Mint tudjuk, az autó épen ellenkező módon koptatja 

az utat, mint a nem gumiabroncsos kerekek. Mert míg 
eddig hordottuk az apró sottert a darabos kövek fölé, 

melyeket évente lehengerelt a vármegyei gőz útihenger 
és ez csak javult a Kocsitorgalom emelkedése mei-
lett, mert a kocsiit ledöngölték az esetleg kiailó köveket, 
belenyomták az aprÓDb törmelék köze, addig az autó a 
gumiabroncsával éppen a gumi tapadó természete, az 
autók aránylag nagy önsúlya és a nagy gyorsaság loly-
tán aKárcsak a íogorvos a togakat, úgy húzzák ki az út-
testbe még jól bele nem gyúródott kavicsokat, köveket és 
dobálják szerteszét a szélrózsa minden irányában az 
útról Je. 

Így tehát ha utat építünk, számítanunk kell az autó-
forgalom megindulására, bármeiy kis tanyai útnál is. 
Mert miként tavaisszal a fecskék ellepik a házakat es azok 
ereszeit, úgy lepik el az autók is a számukra jó utakat és 
elözönlik azt seregestől. 

De a kocsi is csak addig érvényesül az Alföldön és 
a tanyák közt is, míg ott jó kocsiútak nem lesznek. Amint 
a jó utak megépülnek, azonnal megjelennek a tanyai la-
kóknál is a személyszállító gépkocsik és teherautók. Ezt 
nem ilehet megakasztani semmiféle konzervativizmussal 
és drákói rendeleteikkel, sem súlyos benzinadóikkai és be-
hozatali vámokkal. 

Ha tehát az Alföldön, és mindenütt, ahol még nincs, 
új és kemény utakat építünk, országos és nem helyiforga-
lom, számára kell azokat méretezni, mert két-három év 
múlva már újra kellene azokat nagyobbítani és sem a* 
alépítmény, sem a felépítmény a gépkocsiforgalmat már 
nem állaná ki. 

De a régi évezredes útvezetési módoktól is el kell 
térni az úttervezésnél, mert míg a világ teremtésétol 
fogva napjainkig a főcél az volt, hogy az út minél több 
helységen menjen keresztül, adaig ma az UVOKXU a hely-
ségek mellett, azokon kívül keli elvezetni. Mindnyájan 
tudjuk, hogy mily akadályt képez a mai autó- és motor-
kerékpárforgalomban az utak mellé jobbról^balról kilo-
méterhosszban épített falu. Ez örök aggodalomban tart ja 
a vezetőt, hogy a közeli házakból egy gyermek, kutya, 
malac, kecske, juh kiugrik, nem is szólva a csirkék és li-
bák hadáról, és gép alá kerül, vagy a szűk keresztutcák-
ból kihajt egy fogat, ami örök veszedelmet jelent. í?s ezek 
az utcák ha még nyílegyenesek volnának, de a legritkább 
köztük az egyenes, én még nem is láttam ilyent közsé-
geinkben, vidéki városainkban, és sokszor dombnak, 
völgynek menve, össze-vissza épült viskók közt vezet az 
út. Tehát ha már új utakat építünk, azokat lehetőleg 
nyílegyenes vonalban vezessük, és ne a községek, ta-
nyák mellett közvetlenül. A főutakról legyenek azután 
leágazások a községekbe, szép egyenletes emelkedéssel. 

A régi világban nem volt drága a telek, a szántó-
föld és azért bizony nem igyekeztek azon, hogy minél 
kevesebb, minél rövidebb legyen az útvonal az egyes 
helységek között s egy kis töltésezés, vagy bevágás el-
kerülése miatt bizony elkanyarogtatták egy-két kilomé-
terrel az utat, de ma már a drága életfenntartási vi-
szonyok mellett az az érdekünk, hogy minél rövidebb út 

vezessen egyik végállomástól a másikig, minél kevesebb 

s 
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legyen az útfenntartási költség, s kerülni kell minden 
görbét az átvezetésnél. 

A régi utak általában — még a legjártabb állami 
utak is — nem igen szélesebbek 7—8 méternél; de igen 
sok, azt lehet mondani a legtöbbje, nem haladja meg a 
hat métert. Most már vegyük számításba az úttestre 
hordott és legtöbbször féléven át az úttesten jobbról-
balról költői rendetlenségben elhelyezett kavicshalmokat, 
melyek egyik oldalon is egy métert, a másik oldalon is 
egy métert elvonnak a közlekedéstől és ha hozzászámít-
juk azt, hogy a járműveknek félmétert minden kavics-
rakástól kell kerülniök, nehogy felhajtsanak esetleg 
azokra és a feldű'és veszélyének tegyék ki magukat, úgy 
már három métert vettünk el a forgalomtól, s van még 
jobbról-balról ötven centiméteres útpadka a gyalogjárók 
számára, ez is elvesz egy métert, így azután alig marad 
két jármű számára hely a kitérésre, előzésre. 

De vannak más anomáliák is, melyek igen sok ve-
szélyt hoztak már az utakon közlekedő járművek szá-
mára, és ezek a fák; néhai való Bezerédy országos se-
lyemtenyésztési főfelügyelő kezdeményezésére megrak-
ták az útpadkákat mindkét oldalon szederfákkal és most 
tűzzel-vassal erőltetik a gyümölcsfák ültetését az utak 
szélén. 

Eltekintve attól, hogy ezek a gyümölcsfák sohasem 
fognak egy kilogramm terméssel sem hozzájárulni Ha-
zánk élelmezéséhez, mert azokat akárhogy őrzik is, a 
vándorutasok és gyerekek leveregetik még zölden, de a 
fa mindenüvé való, csak éppen az utakra nem és pedig 
nemcsak azért, mert a forgalmat veszélyezteti, a kitérő 
járművek közül igen sok könnyen nekifarolhat a fának 
és összezúzódik, de azért is, mert a fa ha megnő, ágai 
benőnek az út fölé, beárnyékolja azt és az árnyék alatt 
és a lombok a szárító szeleket is elfogva, az út sohasem 
tud kiszáradni, s sokkal hamarabb romlik és kátyúsodik 
ott az út, hol fa árnyékolja azt be, de a behajló ágaktól 
a nagyobb terhesjárművek sem közlekedhetnek s gép-
kocsi és motorkerékpár már számtalan esetben esett ál-
dozatul az útszéli fák derekához való súrlódás, vagy 
ütődésnek. Az én fiam is motorkerékpárjával egy út-
széli fának repült neki és lelte ott halálát. 

(Nézetünk szerint, ha az országutak a kellő széles-
séget elérik, a fa nem akadály, sőt a vezetésnél némi 
előnyt jelent, mert a vezető előre látja, hol hajlik az út. 
Külföldön a forduló fáit 2 méter magasságig bemesze-
lik, hogy az autó és motorkerékpár vezetője jobban lássa 

a kanyarodót. Egyébként, aki sokat túrázik mostanában, 
megfigyelheti, hogy milyen óriási a gyümölcstermés az 
országutak mentén. A Balatonhoz vezető utak mellett a 
fák csak úgy roskadoztak a cseresznyétől. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy szűk utakon az útszéli fa nagy vesze-
delem. A szerk.) 

Az utaknak legalább tízmétereseknek kell lenniök, 
akkor meg lehet követelni a járművektől az egyoldalon 
való hajtást, de ma, midőn az út közepén alig marad 
két-három méter szabad hely a közlekedésre, nem lehet 
a szabályt betartatni senkivel. 

Az utak mellett mindenütt, minden helységnél és 
elágazásnál nagy, legalább is 10 cm. nagyságú betűkkel 
ellátott feliratú táblákat kell elhelyezni, melyek nyíllal 
az irány felé jelzik a legközelebbi nagyobb város vagy 
helységet és az elágazások és veszélyesebb kanyarokat, 
bukkanok és kiemelkedő átereszeket; ezeket éjjel is vi-
lágító anyaggal kell bekenni. 

(Nagyon örülünk, hogy végre nemcsak mi, hanem 
más urak is rájönnek, hogy Magyarország utai nincse-
nek jelezve. És ezúttal ismét rámutatunk, hogy ez a mai 
automobilfennhatóság bűne. A KMAC 10 év alatt sem-
mit sem tett ezirányban és a közért. Igen sok helyen ma 
is a háborúelőtti „Tauril táblák" hirdetik csak büszkén 
a háborúelőtti autókultúrát, ami talán nagyobb volt, 
mint ma. Ma van egy tekintélyes automobilklubunk, a 
KMAC, vannak gyönyörű klubhelyiségei, gyönyörű 
mellékhelyiségekkel, de ha az országútra megyünk, ott 
állunk, mint borjú az újkapu előtt minden útelágazásnál. 
Ez a KMAC bűne és ezt nem mossák le róla még az év-
tizedek sem. Ez tíz munka nélkül eltöltött esztendő. 
Mióta a Touring Club megalakult, közel 200 amerikai 
és angol váltott triptiquet Magyarországra. Mit fog szó-
lani az a 200 egynéhány amerikai és angol, ha belép a 
balkáni magyar utakra. Pirulunk a KMAC helyett, mert 
nekik mindegy. Nekik az a fontos, hogy más ne adhas-
son olcsobb triptiquet és hogy mennél több legyen a be-
vétel. Legközelebb angol- és francianyelvű szózatot fo-
gunk kiadni lapunkban és felvilágosítjuk a külföldet a 
mai helyzetről. Mert nem a kormány a hibás ebben, 
nem a nép, nem a magyar automobilisták, hanem egyes 
egyedül a Királyi Magyar Automobil Club, jobban 
mondva annak teljhatalmú vezértitkára. Lásson min-
denki tisztán. Piruljon a KMAC, majd ha megjelennek 
a külföldi lapokban az útleírások, hogy Magyarországon 
az ember nemtudja, hol jár. A szerk.) 

Vezérképviselet: APART AUTOMOBIL R.-T. 
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Az útszéleken a fák helyett legajánlatosabb egy 
élősövényt ültetni, a lyciumot, népnyelven ördögcérná-
nak nevezik. Ez egy sűrűn, elég magasra (két méterre ) 
növő, sokszálú kócszerű növény, mely, mint a fagyapot 
ruganyos és bármily jármű letér az útról, ebbe bele-
szalad, ennek ágas-bogas, ruganyos szövevényeit áttörni 
nem tudja és a tehetetlenségi erőt l e fog ja s a járművet 
nem engedi át és rugalmasságánál fogva visszataszítja 
vagy megál l í t ja s e le jét veszi a szerencsétlenségeknek. 
Egy ellenvetést lehet tenni a lyciumnál, azt, hogy hófú? 
vásoknál hótorlaszt okoz, de az a mai árokrendszernél 
és fásításnál is előfordul az utakon s az életmentés 
előnye fe lér az esetleges hófúvási kis kellemetlenséggel, 
mely könnyen eltávolítható. 

A z utaknál alul- és fe lül járók is alkalmazandók a 

Pompás eredménnyel végződött a fiatal, de annál 
lelkesebb Budapesti Sport Egylet által rendezett motor-
kerékpár csillagtúra. A versenyre, melynek organizációja 
a lehető legjobb volt és. ami rendezés szempontjából di-
cséretére válhatott volna nem egy 25 éves múlttal rendel-
kező egyesületnek, több mint 80 nevezés érkezett. A ver-
senyfeltételek oly mintaszerűen voltak összeállítva, hogy 
mindenki egyenlő eséllyel indult és tisztán a versenyző-
kön múlott, hogy milyen helyezést fognak elérni. A he-
lyezések attól tétettek függővé, hogy milyen távolságot 
fut be a versenyző és milyen, átlagot tud kihozni a be-
jelentett távon. A verseny legjobb eredményét az idei 
szezonban már oly sok szép eredményt elért P. & M.-ve-
zető Burghardt István érte el, amennyiben 1329 kilomé-
tert futott be 40 kilométeres átlagsebességgel 44.400 
pontot érve el. Burghardt a Budapest—Keszthely—Vesz-
prém—Budafok—Mohács — Nagykanizsa — Keszthely— 
Szombathely—Veszprém—Pápa—Győr—Budapest útsza-
kaszt választotta és a kijelölt útvonalat pontosan be is 
futotta. Eredménye egészen elsőrangú, amit csak az tud 
értékelni, aki maga is motorkerékpáros, vagy automobi-
lista és tudja mit jelent 1300 kilométert megtenni egy-
huzamiba 40 kilométeres átlagsebességgel. Burghardt 
eredményéről elmondhatjuk, hogy egy kolosszális telje-
sítmény. Ugyancsak a dicséret hangján kell megemlékez-
nünk a két Ariel-vezetőről Molnár Ferencről és Wellisch 

vasutak keresztezéseinél, mert az egész vi lágon a leg-
súlyosabb szerencsétlenségek a vasúti átjáróknál tör-
ténnek, de ilyen alul- és fe lü l járók készítendők még más 
forgalmasabb útkereszteződéseknél is. A vízátereszek-
nél simán az úttest színvonalán kell tartani a burko-
lást. Ma még igen sok helyen hirtelen mélyedések, buk-
kanok, avagy hirtelen kiemelkedések veszélyeztetik a 
közlekedést. 

A kövezetvámok szedése is lehetetlen, mult század-
beli valami és a városok és községektől megváltandó, 
melyből haszon igen kevés marad amúgy is, mivel a ke-
zelőszemélyzet éj jel-nappali szolgálat mellett minden 
hasznot felemészt, míg ma a kocsi forgalmat rendkívüli 
módon akadályozza. A ján lom tervemet az útépíttető ha-
tóságok f igyelmébe. 

részvétel — Pompás 

Sándorról, akik szintén respektábilis távot 583 kilométert 
futottak be. Kitűnő eredményt értek még el a szólisták 
között Farkas Dénes (Méray ) és Posztobányi István 
( B M W ) . A sidecarok legjobb eredményét lovag Csaj-
kovszky Emánuel érte el AJS gépén, 621 kilométeres tá-
vot téve meg. Ugyancsak szép eredményt ért el a szom-
bathelyi Száhlender Harley-Davidsonjával, valamint az 
Ariel-vezető Wiesengrund, aki szintén betartotta a 40 
kilométeres átlagsebességet. 

A verseny rendezése, mint már emllítettük minta-
szerű volt, ami főleg a BSE motorkerékpárszakosztályá-
nak vezetője Jaczó Győző és Kazinczy Gábor érdeme. Raj -
tuik kívül még Szánthó László, Bagdy György, Meggyessy 
János, Leitg ib János és mások fejtettek ki elismerésre 
méltó munkát. 

A verseny fénypontja volt a BSE Hármashatárhegyi 
menedékházában rendezett díjkiosztás, ahol a vendégsze-
rető BSE vendégül látta az összes megjelenteket. A díja-
kat Kovácsházy Vilmos a BSE társelnöke osztotta ki lel-
kes beszéd kíséretében. A KMAC-ot Delmár Walter kép-
viselte. 

Egyébként megemlítésre méltó a vidéki motorkerék-
párosok hatalmas részvétele és a K M A C motorosok teljes 
hiánya a csillagtúrán. A sokszor hangoztatott fölényt se-
hol sem láttuk. De láttuk, hogy 83-an neveztek és ezek kö-
zött 1, azaz egy volt a Királyi Magyar Automobil Club 

A Budapesti Sport Egylet csillagtúrája 
Abszolút győztes: Burghardt István BSE (PM-Panther ) Kitűnő rendezés — Tömeges 

eredmények. 

u Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: T. 2 8 9 - 4 4 . 



32 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 július 19. 

Szenzációs részletfize-
tési kedvezmény foly-
tán mindenki vehet ma 
már rendkívüli i 
o l c s ó ú r o n 

otorkerékpárt 
Kérjen ajánlatot! 
Meg lesz lepve! 
Havi részlet 40—50 pengőtől 

• 

GILLET 
SAROLÉA 
MOTO GUZZI 
WINDHOFF 
• 

• • 
Vezérképviselet: 
PETRÁKOVlTS TESTVÉREK 
Budapest, IV., Királyi Pál-utca 8 
Telefon: József 431-93 

MAC II. FUTÁRVERSENYE 

az automobilok klasszikus erőpróbája. 

team-díj 
győztes a 

Hotchkiss 
csapat 

Schmalcz Józsefné 

és Schmalcz József 

Vezérképviselet: Schmalcz József 

Budapest, VII., Dohány-utca 22 

Telefonszám: József 425-68 

tagja. Ez az egy KMAC tag Bíró Jenő volt. Őróla is el-
mondhatjuk, hogy szívvel lélekkel TTC, hiszen hosszú 
ideig a szakosztály elnöke volt és amolyan triptique 
KMAC tag, aki azért lépett be, hogy olcsóbban jusson a 
máskülönben fenedrága triptiquehez. Annál több volt 
azonban a BSE, MAC, TTC, BÉMAC és főleg igen sok * 
vidéki, akiknek bekapcsolódása a BSE csillagtúrájába 
határozottan nagy eredmény. A versenyzők egyébként ez-
úttal nem panaszkodhattak, mert díjazás szempontjából 
igazán a lehető legtöbbet nyújtotta a rendező egyesület. 
A részletes eredmények a következők 

Szóló motorkerékpárok: 

1. Burghardt István BSE (500 PM Panther) 1329 Hm. 
KO km. átl. 44400 pont. 2. Molnár Ferenc József BSE (55a 
Ariel) 583 km. 40. km. átl. 22.000 pont. á. Wellisch Sándor 
BSE (500 Ariel) 583 km. 33.5 km. átl. 17.230 pont. 4- Far-
kas Dénes MAC (680 Méray) 402 km. 40 km. atl. 1Ö.580 p. 
5. Posztobányi István (500 BMW) 392 km. 40 km. átl. 16.2/u 
pont. 6. Polgár Ferenc PAC (500 F N ) 376 km. 40 km. átl. 
15.810 p. 7. Pogány Vilmos SAC (500 Kudge) 310 km. 40 km. 
átl. 13.820 p. 8. i f j . Csizy Imre SAC (500 Kudge) 310 km. 40 
km. átl. 13.820 p. 9. Lukács Gyula SAC (500 Méray) 310 
km. 39.8 km. átl. 13.730 p. 10. Wolf f József SAC (500 Rud-
ge) 310 km. 39.8 km. átl. 13.730 p. 11. Müller Sándor SAC 
(680 Méray) 310 km. 39.8 km. átl. 13.730 p. 12. Kerschmann 
László BSE (500 Méray) 281 km. 40 km. átl. 12.950 p. 13. 
Farkas István (500 Gillet) 296 km. 38.4 km. átl. 12670 p. 
14. Valentiny Károly BÉMAC (500 Guzzi) 291 km. 38.6 km. 
átl. 12.610 p. 15. Valentiny Mihály BÉMAC (500 Guzzi) 291 
km. 38.6 km. átl. 12.610 p. 16. Steck Árpád BÉMAC (350 
Chater Lea) 291 km. 38.3 km. átl. 12.470 p. 17. Kovács Sán-
dor BSE (350 Chater Lea) 281 km. 38.2 km. átl. 12.150 p. 
18. Schuszter László BSE (550 Ariel) 281 km. 34.1 km. átl. 
10.380 p. 19. Hauser Ödön (500 Saroléa) 242 km. 36.4 km. 
átl. 10.360 p. 20. Szita Sándor (350 Enfield) 200 km. 39.4 
km. átl. 10.300 p. 21. Hoffmann Géza (500 Zenith) 200 km. 
39.4 km. átl. 10.300 p. 22. Pálinkás Győző BÉMAC (175 Mé-
ray) 188 km. 40 km. átl. 10.150 p. 23. Gubán Ferenc NyKISE 
(500 New-Henley) 274 km. 33.6 km. átl. 10.040 p. 24. Kresz-
tyankó György NyKISE (500 AJS) 274 km. 33.5 km. atl. 
9.960 p. 25. Kazár László NyKISE (550 Ariel) 274 km. 33.3 
km. átl. 9.895 p. 26. Kovács Gyula BSE (350 Chater Lea) 
178 km. 39.6 km. átl. 9.730 p. 27. Mózer Frigyes BSE (550 
Chater Lea) 178 km. 39.6 km. átl. 9.730 p. 28. Joó István 
(550 Ariel ) 169 km. 39.6 km. átl. 9.500 p. 29. Steurer Rudolf 
FTC (350 Velocette) 201 km. 36.4 km. átl. 9.280 p. 30. Wé-
ber Oszkár MAC (500 Méray) 269 km. 31.6 km. átl. 9.050 p. 
31. Bachmann Ottó MAC (680 Méray) 269 km. 31.6 km. átl. 
9.050 p. 32. Barth István NyKISE (350 Velocette) 274 km. 
30.8 km. átl. 8.830 p. 33. Feldmann Sándor NyKISE (500 
Gillet) 274 km. 30.5 km. átl. 8.720 p. 34. Zékics György 
NyKISE (500 Méray) 274 km. 30.5 km. átl. 8.700 p. 35. i f j . 
Mészáros József (500 D-Rad) 242 km. 30.3 km. átl. 7.950 p. 
36. Székelyi Árpád BSE (500 Ariel ) 583 km. 32.7 km. átl. 
7.520 p. 37. Ruby Alfréd BSE/(350 AJS) 169 km. 33.5 km. 
átl. 7.510 p. 38. Piskor József BSE (500 New-Hudson) 169 
km. 33.5 km. átl. 7.510 p. 39. Kepes Ferenc DAC (500 Radco) 
566 km. 7.500 pont. 

Oldalkocsis motorkerékpárok: 

1. Lovag Csajkovszky Emánuel MAC (800 AJS) 621 km. 
40 km. átl. 23.150 pont. 2. Száhlender Gyula DAMC (1200 
Harley-Davidson) 567 km. 40 km. átl. 21.510 p. 3. Wiesen-
grund Ferenc (500 Ariel) 402 km. 40 km. átl. 16.580 p. 4. 
Payer Géza SAG 310 km. 39.8 km. átl. 13.730 p. 5. Szántó 
László BSE (550 Chater Lea) 285 km. 38.4 km. átl. 12.290 
p. 6. v. Hajdán József MAC (500 Douglas) 239 km. 37.3 km. 
átl. 10.630 p. 7. Spitzer Lajos (600 Douglas) 200 km. 39.4 
km. átl. 10.300 p. 8. Magyar Árpád dr. BÉMAC (500 BMW) 
188 km. 40 km. átl. 10.150 p. 9. Erdélyi Miklós BÉMAC (500 
BMW) 188 km. 39.5 km. átl. 10.000 p. 10. Smilják István 
NyKISE (500 AJS) 274 km. 33.2 km. átl. 9.855 p. 11. Ador-
ján Béla (500 D-Rad) 178 km. 39.7 km. átl. 9.780 p. 12. 
Lévay István dr. BSE (800 AJS) 178 km. 39.6 km. átl. 9.730 
p. 13. Kovács Emil (550 Horex Columbus) 201 km. 35.4 km. 
átl. 8.930 p. 14. Nóvák Henrik BSE (750 Super X ) 200 km. 
31.5 km. átl. 7.540 p. 



1928 július 19. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 33 

Július 25-én kerülnek kiosztásra 
az „Automobil-Motorsport" 

húsvéti triáljának tiszteletdíjai 
A magyarokban egy nagy hiba van. Szeretnek 

nagyhangon igérni, de az Ígéreteket betartani, azt 
már nehezen teszik meg. Megvalljuk őszintén, la-
punk szégyene, hogy a Húsvéti versenyünk díjait 
még a mai napig sem tudtuk átadni a győzteseknek. 
Ennek azonban, őszintén megvalljuk, nem mi va-
gyunk az oka. Negyvenöt tiszteletdíj adományozta-
tott eddig a versenyünkre, amiből azonban még e so-
rok írásakor 17 darab hiányzik. Ennek dacára most 
már nem várhatunk és július 25-ikére tűzzük ki az 
ünnepélyes díjkiosztás dátumát. A díjakat megelő-
zően a Benz-Mercedes rt. váciutcai kirakatában bo-
csátjuk közszemlére, hogy a versenyzőknek alkalmuk 
legyen a válogatásra. A díjkiosztás a pasarétiúti 
Bruckbauer-féle vendéglőben lesz. 1928 július 25-én 
este 8 órakor. Kérjük ezúttal is a versenyzőket, hogy 
személyesen jelenjenek meg, mert a díjak az elért 
pontszám szerint választás iitján jutnak a tulajdono-
sok birtokába. Akik a díjkiosztás napjáig sem kiil-
dötték be az igért díjakat, azoknak a díját egy kar-
tonlappal fogjuk helyettesíteni, melyen az illető neve 
fog állani. A beérkezettek mindannyian megkapják 
az „Automobil-Motorsport" művészi rézkarc-okleve-
lét, amit Arató Gyula művész készített. 

Hírek 
Elkészült az elsó' széria MÁVAG-Mercedes-Benz 20 sze-

mélyes autóbusz. Az első széria 100 darab alvázat ölel fel, 
melyből már a székesfőváros is megkapta a maga kontin-
gensét. A széria többi részét a vidék, mondhatni, széjjel kap-
kodta. Itt jegyezzük meg, hogy a 30—35 személyes közép-
típusú autobuszok első motorja szintén elkészült. A közel-
múlt napokban újra itt járt az untertürkheimi gyár képvise-
letében Porsche igazgató és ennek folytán a tárgyalások olyan 
előrehaladott stádiumba jutottak, hogy biztosra vehető, mi-
szerint a kis 8/38 LE. Mercedes-Benz túrakocsikat is a 
MÁVAG fogja gyártani. Porsche igazgatónak annyira meg-
tetszett a budapesti fiók eddigi munkája, hogy azt a közel-
jövőben egy keleteurópai központtá óhajtja kibővíteni. 
Etappeállomása lesz ezután Budapest a Balkánra tör-
ténendő Mercedes-Benz szállításoknak. Itt fognak végbe-
menni ezután a gyári generálreperaturák is. A német törzs-
gyár állandóan küldi Budapestre vezető munkásait, akik itt 
a magyar munkásokat oktatják és ezzel szemben a MÁVAG-
tól állandóan 2—2 emberünk van a Mercedes-Benz németor-
szági gyáraiban, akik ott a megfelelő szaktudás elsajátítása 
után térnek csak vissza. A Benz-Mercedesék Figyelő-uccai 
telepe is nemsokára elkészül, úgy hogy rövidesen egy töké-
letesen felszerelt javítóműhellyel leszünk gazdagabbak. 

Willy Henkelmann. Henkelmann, a kiváló német motor-
ucrékpárvezető, aki a mult évben a Nürburgringen rende-
zett Európabajnokságon a 175 kcm. kategóriában győzött 
DKW gépén, a július 1-én rendezett „Schleizer Dreieck-ren-
nen"-en szenvedett bukás következtében meghalt. Henkel-
mann a versenybei; bukott, de rendbehozva gépét végigfu-
totta, illetve végigküzdötte márkatársával, a nálunk is is-
mert Winklerrel. Verseny után rosszullétről panaszkodott-
amikor kiderült, hogy agyrázkódást és kettős koponyarepe-
dést szenvedett. Ismert német versenyző volt, aki igen sok 
hazai és külföldi versenyben szerzett már diadalt a DKW-nek. 

Szépen szerepelt az AJS, dacára sorozatos balsikereinek 
az idei angol Tourist Trophyn. A Senior TT-ben Rowley, a 
rettenetes idő dacára, második lett, míg márkatársa, a híres 
Jirrrmy Simpson álló starttal a leggyorsabb kört futotta. 
Tommy Spann láncszakadása dacára, a tizenkettedik helyen 
végzett. 

S Z I R M A I 

modern, hatalmas méretű 

AUTOMOBIL 
JAVÍTÓ MŰHELYE 

VI., LeQel-ulca 17/a 
szám alatt 

m e g n y í l t 

Széles nagy kapu és 
tágas, 40 kocsi befo-
gadására alkalmas 
helyiségek 

Hiába tulajdonítanak egyes gépeknek 
fantasztikus sebességet, ismét bebizo-
nyult, hogy l e g g y o r s a b b a 

NORTON 
Dr. F E L E D Y P Á L 490 köbcm. ohc 

NOKTON 
147.660 km. pompás át lagsebességgel 
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BSA 
a világ legnagyobb megbízható-
sági triáljainak á l l a n d ó hőse. 
Az angol fegyvergyár Birmingham 
SMALL ARMS preciz munkája. 
Vegyen egy kis fáradságot és 

nézze meg az 1928-as 

BSA 
m o d e l l e k e t . 

S o l o és s i d e c a r t i p u s o k 
S i d e - v a l v e és ohv t ipusok 

Ve zé rképv i s e l e t : 

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

Telefon: J. 425—68. 
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( ^ ^ í A legjobb és 
.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihii.. legolcsóbb 
kétüléses kocsi 

Motor', egyhenger 500 ccm. Kap-
csoló'. egytárcsás száraz. Sebesség-
váltómű : fogaskerék 3 sebesség 
előre. 1 hátra. Fék'. 1 kézi-, 1 lábfék. 
Abroncsok: 27X3V2". Hűtés : ther-
mosvphon vízhűtés, v e n t i l á t o r r a l . 
Gyúitás: Bosch. Súlya: kb. 400 kg. 
Benzinfogyasztás: 100 km. után kb. 
4 liter. Gyorsasága: 60 km. óránként 

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

LIGO RT. Bpest, V., Alkotmány-u 31 

A USA egyik legnagyobb jelentőségű hegyiversenyén a 
Cedar Grove-on Orie Steele (Indián Scout) futotta a leg-
jobb időt. Ugyancsak egy Indián-vezető, Gordon Dulton meg-
javította az útvonalrekordot Melbourne és Sidney között. A 
904 kilométeres távot 16 óra 59 perc 30 mp. alatt futotta be. 
(Régi rekord: 18:15:00). 

Anglia-Ausztria első motorfutball-mérközése az angolok 
nagyarányú győzelmével végződött. A bajnok Coventry team 
10:1 -re verte a bécsieket, akik különösen a gyorsaságban 
maradtak el az angolok mögött. Az angol „Motor Cycle'' 
nagyon elismerően ír az osztrákokról, akiknek sok igen szép 
pillanatuk volt. Az osztrák csapat Puch-gépeken vett részt a 
meccsen, míg az angolok csapata vegyesen használt gépeket. 
Az ősz folyamán az angolok látogatnak el Bécsbe. 

Új Excelsior világrekordok. Staniland, a híres angol ve-
zető a közelmúlt napok egyikén Excelsior ohv JAP 175 kcm. 
motorral négy új világrekordot állított fel a Brooklandon. 
A kis gép maximális fordulatszáma 5400 percenkint, amikor 
is 9 lóerőt ad le fékpadon. Staniland 5 km-re repülő starttal 
118.573 km., 10 km-re 116.695 km. eredményeket ért el. A 
motor összes forgó részei golyóscsapágyakon mozognak. 

A Bayerische Automobil Club által rendezett Kesselberg-
rennen legjobb idejét a tiroli Edi Linser futotta Sunbeam-en. 
A táv 5 km. 200 méter magasságkülönbözettel, öt százalékos 
átlagos emelkedéssel. Edi Linser 4:31.2 új útvonal rekord 
alatt győzött. 

Az Effecto autózománc-fénymáz bevezetése a magyar 
piacra. A buffalói Pratt és Lambert cég külföldön már nagy 
népszerűségnek örvendő Effecto gyártmányait vezette be a 
közelmúltban a Szilárd Béla cég a magyar piacra. Régi ta-
pasztalata minden autótulajdonosnak, hogy a modern gépkocsi 
lényegeser. hamarabb veszít külsejének szépségéből, mint tel-
jesítőképességéből. Az Effecto autózománc-fénymáz Ameri-
kában ma már szinte nélkülözhetetlen szükségletté vált, 
mert az autó felületét csíkok, hézagok és egyenetlenségek 
nélkül vonja be. Az Effecto egyesíti a festéket a lakkal és 
anyaga magától folyik szét a felületen. Az árat tekintve, az 
Effecto és a közönséges kocsilakk között alig van különbség, 
hatásuk között azonban alig lehet párhuzamot vonni, mert 
az Effecto még az új automobilok lakkjánál is hosszabb életű. 

Terjeszkedik az angol Shell. A külföldön olyannyira 
népszerű Shell-benzinállomások Magyarországon is örvende-
tesen szaporodnak. A kútfelállító osztály Demel Károly veze-
tése mellett serényen működik. A napokban két igen fontos 
helyén a fővárosnak volt alkalmunk az új sárga Shell-kutakat 
megfigyelni. Az egyik a Lipót-körűton, a Vígszínházzal szem-
ben, míg a másik a pesti Lánchídfőnél, az átjáró jobboldalán. 
Mint értesülünk a Budapest-siófoki úton a lepsényi Autobar 
mellett is épült a közelmúltban egy Shell-kút, valamint a 
siófoki mólón külön a motorcsónakok számára egy. Viszont 
megállapíthatjuk, hogy a Shell országos benzinellátása még 
igen kezdetleges és különösen vasárnapokon nem működik, 
mert a legtöbb helyen még nincs nyilvános kút és a rendsze-
rint üzletekben lévő képviseletek vasárnap zárva vannak. 

Az Akademischer Motorrad Club június 16-án tartotta 
ezúttal második 24 órás versenyét. A kiírás roppant érdekes 
volt. Minden versenyző a Wien-Linz-Salzburg-München-Augs-
burg vonalon futott nyugat felé, de úgy hogy 24 órán belül 
visszatérjen Wienbe. A versenyzőknek kitűnő támpontot adott 
a mult évi győztes Eberan (Matschless) eredménye, aki Augs-
burgig jutott. Az idei versenyen hárman, Anton Pospischil 
(Ariel ) , Herbert Sartorius (Ariel ) és Walter Ostatek (Pich-
ler-MAG) egészen Ulmig jutottak és oda-vissza 3197.6 kilo-
métert futottak meg. A multévi győztes Eberan 1039.6 kilo-
méterig vitte. A fenti három versenyzőn kívül még Eddi 
Meyer (Brough-Superior sidecar) 1039.6, Josef Wolf (Sun-
beam) 1067.6 és Rudi Hunger (Calthorpe) 1053.4 km. vitték 
1000 kilométeren felül. A versenyt kategóriánként a követke-
zők nyerték: 250 kcm szóló: 1. Weisskirchner (Puch) 892.8 
km. — 350 kcm.: 1. Hunger (Calthorphe) 1053.4 km. — 500 
kcm.: 1. Pospischil (Ariel ) , Sartorius (Arie l ) és Ostatek 
(Pichler-MAG) 1197.6 km. — 750 kcm.: 1. Stühler (Arie l ) és 
K. Quidenus (Matchless) 892.8 km. — Sidecarok 1000 kcm-ig: 
1. Eddy Meyer (Brough-Superior) 1039.6 km. — 1000 kcm-en 
felül: 1. G. Kapri (Henderson) 892.8 km. A team-dijat a be-
futott öt csapat közül az Ariel-team nyerte Stühler-Sartorius-
Pospischil csapattal 3288 kilométerrel. Második a Sunbeam-
team lett 2976 km-el. Harmadik a Matchless, negyedik a 
Gillet-Herstal. 
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A benzin ára a legkülönbözőbb a világ egyes részein. Leg-
olcsóbb Romániában, ahol literje 20 fillér. Legdrágább Mada-
gaszkár szigetén, ahol 1 pengő 13 fillér. Londonban 38.7, Pa-
risban 45.9, Berlinben 38.2, Rómában 61.8, Hágában 35.7 fil-
lér a benzin literje. Magyarországon 44—45 fillér. 

Az amerikai Dodge Brothers-gyár a közeljövőben egye-
sül a Chrysler-gyárral. A két gyár össztermelése 1927-ben 
750.000 darab volt. Ford 1927-ben a USA-beli gyáraiban 
2,250.000 autót gyártott, míg a kanadai gyárban 120.000 auto-
mobilt hozott forgalomba. Mint hírlik, Ford a termelést 
1928-ra 2,650.000 darabra kontemplálta. 

Az amerikaiak hatalmasan rávetették magukat a ver-
senyzésre. A francia túrakocsi Grand Prixben a 24 órás Coupe 
Rudge-Whitworthban még csak a Stutz és a Chrysler állottak 
starthoz. Ugyanezeket láttuk a Cominges Circuiten az ACF 
által rendezett sportkocsi Grand Prixben. Most a belga 24 órás 
versenyben már a négy Chrysleren kívül 1—1 Studebaker és 
Auburn is starthoz állt. 

Október negyedikén lesz a híres párisi Sálon a Grand 
Palaisban a Champs-Elyséen. A kiállítás egy hétig tart. Ok-
tóber 25. és november 4. között lesz a motorkerékpár és az 
alkatrész kiállítás. 

A június 18-án befejeződött román túrautat Boutcoulescu 
(Steyr) nyerte. Második Berlesco (Steyr), harmadik Butu-
lescu (Buick) lett. A negyedik helyet ismét Steyr-vezető fog-
lalta le. A túraúton tizenkilencen indultak és tizennégyen 
futottak be. 

A legnagyobb autó-szépségversenyen Párisban a VI. 
Concours d'Élegance-on a fődíjat Mlle Rabna csukott Panhard-
Levassorja nyerte, melynek karosszériáját Gaston Grummer 
készítette. A legszebben karosszált sportkocsi Mlle Bealty 
Bugattija volt. A karosszéria Lavocat Bt Marsaud gyárt-
mánya volt. 

Campbell nem akar belenyugodni a White-féle világre-
kordba és újra kísérletekbe fog „Kékmadarával". Tekintettel 
azonban arra, hogy az amerikai út roppant költséges, Camp-
bell most a dán partokon keres terepet. A közelmúlt napok-
ban Campbell felkereste a Fanö szigeteket is, valamint Jut-
land szigetét, ahol Loehken környékén találta a legalkalma-
sabb terepet. 

Chase, Parker és Bland vezetésével egy kis 750 kcm.-es 
Austin öt világrekordot javított meg Monthléryben. A rekor-
dok ai következők: 1000 km.: 9:45:39.5. Átlagsebesség: 
102.448 km. 2000 km.: 19:03:18.8. Sebesség: 104.957 km. A 
kis Austin 24 óra alatt 2534.918 kilométert futott be, ami ki-
tűnő teljesítmény és 105.621 km. átlagnak felel meg. 

A 15.5 kilométeres távon lefutott Toul-Nancy sebességi 
verseny legjobb eredményét Doré futotta (La Licorne) az 
5:57.8-as idővel, ami 155.925 km. sebességet eredményezett. 
Orstmans hatalmas Panhard-Levassorjával 6:06.4-et ért el, 
ami 152.319 km. sebességet jelent. A rekordot Benoist tartja 
Delage-on >160 kilométeren jóval felüli sebességgel. 

Dornbirn (Vorarlberg) mellett futották július 1-én az 
Achrain hegyiversenyt 7.2 kilométeres távon (6 százalék átla-
gos emelkedés). A verseny legjobb idejét az insbrucki Edi 
Linser futotta Sünbeam-jével, 5:46.4-es időt érve el, második 
helyre szorította a wieni Douglas-vezető Runtsch-ot, akinek 
ideje 6:00.0 volt. 

Július 18—23 között lesz Thüringiában a német hatnapos 
motorkerékpárverseny. Az egész trial távja 1050 kilométer, 
igen nehéz terepen. A cél Pösneck. A versenybe éjjeli szaka-
szok is vannak iktatva. 

A svájci „Motorrad" című újság az Európa Bajnokságok 
ünnepére csillagtúrát rendez Genfbe. A résztvevőknek július 
28-án kell megérkezni Genfbe. Különösképen csak a légvona-
lat mérik távol ságképen, ami nagyon irreális. Nevezési díj 
tíz frank. 

A júl. 28. és 29-én lezajló Európa Motorkerékpár Grand 
Prix iránt óriási az érdeklődés. Az angolok részéről Dodson 
(Sunbeam), Woods és Craig (Norton), Simpson (AJS) , Wil-
liams és Bullus (Raleigh) startolnak az eddigiek szerint. Kívü-
lük igen sok olasz és német, valamint a svájciak színe-java. A 
legjobb svájci, Franconi Sunbeam-színekben startol. 

Lapzártakor értesülünk, hogy Junek, a kitűnő cseh Bu-
gatti-versenyző a Német Sportkocsi Grand Prix n a Nürburg-
Ringen felborult és szörnyethalt. A szintén vele levő felesége, 
a világhírű Junek asszony szerencsésen megmenekült. Ezek-
után Junek már sajnos, nem startol a Svábhegyen és valószí-
nűleg özvegye sem igen ül volán mellé egy ideig. 
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RALEIGH 
az utóbi évek legszebb, legjobb, legmo-
dernebb motorkerékpár konstrukciója. 
Megbízható a túrán! 
Gyors a versenyeken! 

Ezt bizonyítják Hild Károly 
versenyeredményei normál 
széria közhasználati gépeken 
szólóban és oldalkocsival ! 

H Ú S V É T I T R I Á L 

R A L E I G H büntetőpont nélkül első 

Parádi hegyiverseny 

R A L E I G H-sidecar abszolút győztes 

Guggerhegyi verseny 

R A L E I G H kitűnő idővel új kate-
gória rekorddal győz. 

Vezérképviselet Apart Automobil R.-T. 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. 
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Wien, 2 4 órás verseny 

A b s z o l ú t g y ő z t e s 
h o l t v e r s e n y b e n 

I I I K I 
T E A M D I J á 
I I I K I 
Mindenki, aki olcsó, megbízható, jó, 
stabil és szép motorkerékpárt akar, az 

I I I K I t vásárol! 

K a p h a t ó : 

BAUER JÓZSEF Budapest, VII., Elemér-u. 41 
i l F <llim"llllll"llilll"IIIMI"!l |i"il|||i"i||||i"i||||n||||i"i||||i"i||||I'li|| F W i ™ 



36 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 július 19. 
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Az olasz motorkerékpárbajnokság IV-ik futamát a Cir-
cuito Reggio Emiiia-t az ötszázas kategóriában Colombo 
Mario (Sunbeam), a 350-esben Bandini (AJS) , a 250-esben 
Nazzaro (Guzzi) nyerte. Colombo átlagsebessége a 261 kilo-
méteres távon 94.330 kilométer volt. 

A Róka és Társa cég örvendetes terjeszkedéséről számolha-
tunk be olvasóinknak. Az Aréna-út 57. alatt fennálló műhelyt 
egyúttal központi irodává és mintateremmé építették ki. A 
cég ezáltal megszüntethette Nagymező-uccai mintatermét és 
most már teljesen Aréna-úti helyiségébe költözött. 

Terjed a Motosacoche. Emlékezetes még, amikor két év 
előtt a Metropol Garage megszerezte a világhírű svájci Moto-
sacoche-képviseletet. Öt gépet hozattak, azokat bedugták a 
Garage egy boxjába, várták a jó szerencsét és amikor félév 
után egyetlenegy gépet sem tudtak eladni, abbahagyták a 
„nem jó üzletet". Rövid pár hónap előtt újra éledt Budapesten 
a Motosacoche, melyről annakidején meg is írtuk, hogy rop-
pant csodáljuk, hogy ezek az igazán kiváló konstrukciók Ma-
gyarországon nem találtak kellő méltányos fogadtatásra. Most 
kiderült, hogy nem a gépekben, hanem az emberekben, 
illetve a képviseletben volt a hiba. Amióta Zamecsnik Gyula, 
ismert régi motorosunk vele át a genfi világmárka képvise-
letét, megjelent a Motosacoche egynéhány versenyen, az em-
berek látták kitűnő masszív építését, gyorsaságát és jó stabi-
litását, azóta a Motosacoche is egyike lett a kedvenc külföldi 
gépeknek. Ma már az a helyzet, hogy alig van gép a Moto-
sacoche Jókai-uccai kiállítási helyiségében, mert alig jön gép, 
harmad-negyednapra már vevőre talál. A kiváló MAG (Moto-
sacoche* Acacias—Genéve) motorok, melyeket az utóbbi évek-
ben a híres angol versenyző és motorkonstruktör, W. D. Mar-
chant emelt a mai tökélyre, ma már nemcsak a genfi produk-
tumokban, hanem igen sok külföldi gyár beépítésében látha-
tók. Ha a MAG-motorok fejlődése ilyen mértékben halad, 
úgy nemsokára komolyan fogja veszélyeztetni a híres angol 
JAP-motorok eddigi főlényét. 

Egy autómosás — négy pengő. Lovag Haupt Károly, aki 
jelenleg a budapesti Lancia-Stutz-Bianchi-képviseletnél van 
alkalmazásban, levélben a következőket írja lapunknak: Július 
1-én este 8 órakor beadtam kocsimat mosatni a Rákóczi-úton 
lévő Uránia Garage-ba. A kocsi csak poros volt és kilenc órára 
már készen is állott. Kilenc óra után pár perccel már ki is 
futottam a kocsival és az egy órai munkáért 4, azaz négy 
pengőt fizettem. A fenti esetet ajánlom automobilista társaim 
figyelmébe. Négy pengő = 50.000 papírkorona, talán mégis 
csak sok egy kocsimosásért egy órára. 

A lengyel túraút győztese Illiano ( F I A T ) lett. A második 
helyen Schönfeld gróf végzett (Steyr), míg a harmadik egy 
Austro-Daimler-vezető, Liefeld lett. 

Szeptember 9-én lesz Monzában az Európa Grand Prix. 
A verseny távja 60 kör, vagyis 600 kilométer. Mint tudjuk, a 
henger-űrtartalom ezúttal szabad és csupán a súly van kor-
látozva 750 kilogrammban. 

Dacára az általános Grand Prix fiaskónak, aminek oka 
tisztán a formulaváltozás volt, az olaszok szeptember 9-ére 
mégis megrendezik a versenyt, aminek a sikere biztosítva van. 
Eddig a Talbot, Bugatti, Delage és az Alfa-Romeo jelentette 
be részvételét. 

Az Európa Grand Prix díjazása szeptember 9-én Monzá-
ban ismét nagyarányú lesz. A győztes 100.000 lírát kap. A 
második 30.000, a harmadik 10.000 lírát. Még a 8-iknak helye-
zett is kap 5000 lírát. Ezenkívül külön 10.000 lírával díjazzák 
a 100, 200, 300, 400 és 500 kilométernél vezető helyen fekvő 
versenyzőt, valamint a leggyorsabb kört. Tét 1000 líra. 

Az Európa Grand Prix-ben a minimális súly, 550, a maxi-
mális 750 kg. Ez lehetővé teszi, hogy a gyárak az utolsó öt 
esztendőben konstruált összes kocsikat nevezhessék. Tech-
nikai újdonságok állítólag csak a Bugattiknál lesznek. 

A Materassi és Rossi birtokában lévő négy Talbot startja 
biztos Monzában. Vezetőkül Materassi, Arcangeli, valamint 
Divo és Benoist vannak kiszemelve. Az összes kocsik már lenn 
vannak Itáliiban. 

A Bugatti-gyár állítólag már az új 16 hengeres motorral 
vesz részt Monzában. Hogy a motor a multévi 8 hengeres 1.5 
literesek vagy a 2 literesek kombinációja és hogy a két 8 
hengeres blokk miképen lesz elhelyezve, az még egyelőre titok. 

A július 8-án Krieau-ban rendezett ügetőpályaversenyen 
Leopold Dirtl ismét nyeregbe szállt és az 1100 méteres körön 
40.2 másodperccel új rekordot állított, ami igen jó 98.507 km. 
átlagsebességnek felel meg. 

Uj hegyiversenypálya. A Budapesti Sportegylet Hármas-
határhegyi Menedékházához hatalmas méretű és kitűnőnek 
ígérkező, az eddigi budapesti hegyiutakat hosszban sokszo-
rosan felülmúló új műút készül. A munkálatok most folynak 
és remélhetőleg a jövő tavaszra befejeződnek. Az új útvonalon 
1929-től a Budapesti Sport Egylet fogja megrendezni évi nagy 
hegyiversenyét, mely valószínűleg a szezon legkimagaslóbb 
eseménye lesz. Arról is vannak hírek, hogy a határhegyi utat 
összekapcsolják a Gugerhegyi szerpentinnel és környékével 
és valamiképen egy Circuit-té formálják, ahol nemcsak mo-
torkerékpár, hanem automobil sebességi-versenyek rendezése 
is lehetségessé fog válni. 

A híres Ariel motorkerékpár-gyár, mely 1927/28-ban 
olyan kolosszális eredményeket ért el, a napokban két új tí-
pussal lepte meg a piacot. Az új gépek 247 kcm hengerűrtar-
talommal bírnak. Az egyik típus alulvezérelt, a másik felül-
vezérelt. A kis motorok teljesen a már jólismert 500 és 557 
kcm-es nagy típusok mintájára készültek és azokhoz kinézés-
ben is nagyon hasonlóak. A kis gépekről egyelőre csak any-
nyit tudunk, hogy cirkulációs olajozással és háromvillás 
hátsó vázzal lesznek építve. Masszivitásra nézve semmiben 
sem aradnak el nagy elődjeik mögött és minden kilátás meg 
van arra nézve is, hogy áruk alacsony lesz.A remek kis gépek 
leírását jövő számunk egyikében fogjuk hozni. A gépek, mint 
az agilis képviselőtől értesülünk, augusztusban már kapha-
tók lesznek. 

„VULKÁN" GUMMIJAVlTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
= B U D A P E S T , RÓZSA -UTCA í)0. = 

+ 
Magyarország legnagyobb autópneumatik-javító és regeneráló telepe. 

Állami és közüzemek állandó szállítója. 
V u l k á n c s a k B u d a p e s t e n ! 

+ 
A vidékeken gombamódra szaporodó „ V u l k á n " néven nyíló műhelyekhez semmi közünkI 
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Motoros élet a KMAC-ban. A KMAC motoros-
osztályának új elnöke, gróf Festetics Pál a minap 
a Kisbagi-csárdába társasvacsorára hívta meg a 
motorkerékpárosokat. Hála a KMAC hatalmas mo-
torosgárdájának, a gyönyörűen nyomatott meghí-
vóknak a hatása óriási volt. Nemkevesebb, mint 4 
motorkerékpár baktatott ki a Kisbagi-csárdához. 
Ott láttuk Székely Ferencet, a Douglas vezérkép-
viselőt, Rostás Istvánt és dr. Simon Gábort side-
carjaikkal, valamint a szakosztályi titkárt, Szabó 
Zoltánt, aki hivatalból volt jelen. Kivülük 10—12 
automobilon jöttek ki az autósok, megmentendő a 
motorkerékpárosztály reputációját. Így fest a mo-
torkerékpáros fölény a KMAC-ban Kisbagon és a 
BSE csillagtúrán, ahol egy KMAC motorost lát-
tunk a 85 résztvevő között. Régi dicsőségünk hol 
késel az éji homályban? 

A Bugatti-gyár új 3 literes túramodelt hozott 
a piacra. A 8 hengeres motor két 4 hengeres 1.5 
összetételéből áll. Furata 69 mm. Lökete 100 mm. 
Hengerűrtartalma: 1496 kcm. A kocsi egyesíti az 
amerikai és európai gyártási előnyöket. Direkttel 
megy, akcelerál és emellett gyors. Alkalmunk volt 
az új alvázzal egy próbautat tenni. A kocsit de 
Tilleux, a gyár egyik mérnöke vezette. Bekapcsolta 
a kocsit a negyedik sebességbe a József-téri képvi-
seletnél és felvitt a Várba, majd le a Krisztina-
városba, onnan fel a Svábhegyre és vissza. A se-
bességváltó a direktből egyáltalában nem került ki. 
A kocsi helyből is indul a direkt sebességgel. De 
Tilleux a kocsi elasztikusságának bizonyítására, az 
Albrecht-út legmeredekebb részén lépésre lassí-
totta a kocsi járását, majd újra lendületbe hozta 
és a hajtűkaanyarnál már elérte a 60 kilométert, a 
Dísztér bejáratánál pedig a kilencvenet. A kocsi se-
bessége fantasztikus. Az alváz könnyen futotta a 
bécsi) út egyik szakaszán a 130 kilométert, de ez a 
sebesség nem volt maximum. A kocsiról elmondhat-
juk, hogy hasonlót még gyár nem hozott ki. Három 
liter hengerűrtartalom, 16 liter fogyasztás, 130 ki-
lométeren felüli sebesség és ilyen elaszticitás egy 
kocsiban! összpontosítva, óriási szerkesztési tudásra 
enged következtetni. A kocsi bemutatására minden-
kinek rendelkezésre áll a képviselet V., József-tér 
11. szám alatt, a bemutató helyiségében. 

Aki az országutakat járja és figyelemmel kí-
séri a teherautomobilokat, annak bizonyára feltűnt, 
hogy! a magyar gyártmányú Rábák hatalmas, több-
ezer kilogrammos terhükkel micsoda speed-tempó-
ban róják a magyar országutakat. Sokszor feltű-
nik az országutat járó automobilista előtt egy-egy 
hatalmas teherautó, mely sok személykocsit meg-
szégyenítő sebességgel és stabilitassal porol az em-
ber előtt. Nagynehezen sikerül előzni, amikor ki-
derül, hogy egy Rába-gyorsteher voit. Őszintén 
szólva, örül a szívünk, mert magyar munka. Elfe-
lejtjük a nyelt port és csodáljuk a hatalmas gyors 
tenerkocsikat. Ugyátszik a mieink is megtanultak 
tudni automobilokat gyártani. 

Új Castrol-árjegyzék. Kezdünk belejönni a bé-
keidőkbe. Lassan megjelennek a nagy cégek ma-
gyar nyelvű katalógusai, árjegyzékei. Ennek egy 
pompás példányát hozta ki most a Magyar Ab-
roncs és Kerékgyár rt., a Castrol képviselet. Ízléses 
zöld-vörös nyomású címlapja és kitűnő tartalma, 
ajánlási táblája téli és nyári időszakokra, valamint 
az európai és magyarvidéki képviseletek precíz fel-
sorolása a Castrol-vevők számára, különösen na-
gyobb túrák alkalmából, kitűnő hézagpótlóul szol-
gál. A kis füzet összeálllítása és formája a képvi-
selet igazgatójának Gyöngy Pálnak ízlését és 
szakavatottságát mutatja. 

Rettenetes baleset érte július 1-én dr. felső-
tórjai Sztáncsek János bölcsészeti doktor, egyetemi 
tanársegédet. A türelmetlenség áldozata lett. A 
leeresztett sorompó alatt áttolta motorkerékpár-
ját és abban a pillanatban lépett a sínekre, ami-
kor a gyorsvonat arra haladt. A mozdony a felis-
merhetetlenségig széttépte a szerencsétlen motor-
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Vezérképviselet 
VI. kerület, 

Podmaniczky-
utca 18, 

kerékpárost. Álljon ez az eset intő példa gyanánt 
a székesefővárosnak is és tegye lehetővé, hogy a 
legforgalmasabb vasúti átjárók a budapesti határ-
ban átépíttessenek. Az úgynevezett halálsorompók 
igazán a mult emlékei lehetnének. 

A TTC propagandaútja Lillafüredre. Augusztus 
19-én rendezi az agilis Terézvárosi Torna Club mo-
torkerékpáros propagandaútját a kies Lillafüredre. 
Minden résztvevőnek d. e. fél 12 és 1 óra között 
kell befutni Lillafüredre. Nevezési díj 10 pengő. 
Minden beérkező emlékserleget kap. Az oldalkocsi-
utasok, valamint a pótülésen beérkezettek, ha sza-
bályszerűen neveztek és a nevezési díjat megfizet-
ték, szintén kapnak emlékserleget. A serlegeket a 
helyszínén osztják széjjel. Nevezési határidő: au-
gusztus 17, este 10 óra. A propaganda túrautat a 
KMAC, mint fennhatóság, ismert tapintatával, 
máris alaposan megnehezítette. A TTC által be-
adott bejelentést azzal hagyta jóvá, hogy minden 
versenyzőnek „versenyigazolvánnyal" kell rendel-
keznie. Uraim, legyünk őszinték, ez a legnagyobb 
abszurdum. Ez egy kirándulás, ennek semmi köze a 
versenyhez. Ez egy propaganda-út, ez nem TT, ez 
nem hegyiverseny. Itt nem a sebesség a döntő. Ez 
egy egyszerű kirándulás. Ezzel a „jóváhagyási zá-
radékkal" a KMAC elérte, hogy a felével keveseb-
ben fognak azon résztvenni. Mert ugyan miért men-
jen fel Kovács Pista és a felesége, vagy Sándor 
Kálmán és huga, vagy az unokanővére a KMAC-ba 
licenszért, hogy véletlenül augusztus 19-én Lilla-
füredre fog kirándulni. Erről a FICM nem intézke-
dik. A Guger-versenyen kategóriákat kreálni, az 
AIACR-szabályokat felrúgni, A TTC kirándulá-
sára licenszeket követelni, újabb fényes bizonyítéka 
a fennhatóságnál uralkodó állapotoknak. 

Kaszala. Bár lapunk mai terjedelmében, sajnos, 
még nem rendelkezik repülőrovattal, mégis meg 
kell emlékeznünk egy bajtársunk fényes sikeréről. 
Kaszala Károlyról van szó. Motoros és automobi-
lista. Ezúttal, mint már sokszor, repült is. Ismét 
dicsőséget hozva a magyar fajnak. Kaszala Károly 
kis háromcilinderes Lampich-Toroczkay repülőgépén 
Budapestről Rómába repült és ezzel a kis repülő-
gépek időtartam világrekordját javította meg. Olasz 
földön nagy ünnepeltetésben volt része a kitűnő 
magyar sportembernek, akinek ezen újabb dicsősé-
géhez, szívből gratulálunk. Itt jegyezzük meg, 
hogy Kaszala gépe Bosch-mágnessel és gyertyák-
kal volt felszerelve. 

A Viscosol olajok nagy sikere. A csak nemrég 
megjelent kitűnő minőségű Viscosol olajok a ma-
gyar versenyeken is megkezdték hódító útjukat. A 
Gugerhegyi versenyen két kiváló motorkerékpáro-
sunk, Kiss Béla és Stanzel Gyula használt Viscosolt. 
Előbbi James-Villiers motorja, mint azt a képvise-
let velünk tudatja, 7000 fordulatot tesz percenkint. 
Kiss Béla a Gugerversenyen kitűnő időt ért el, ami-
ben természetesen a Viscosol éppen úgy osztozik, 
mint a gép többi része. Stanzel a cyclecarok leg-
jobb idejét futotta és gépe szintén Viscosollal volt 
töltve. 

A legújabb BOSCH-sikerek. Alig múlik el nap, 
hogy újabb és újabb Bosch-sikerről ne számoljunk 
be olvasóinknak. Tekintettel arra, hogy a repülő-
gép időtartamrekordoknál ma már közel három nap 
szakadatlan munkáról van szó, az itt használt al-
katrészek vannak a legnagyobb munkának kitéve. A 
levegőben nem lehet szerelni. Ha itt a motor fel-
mondja a szolgálatot, csak egy bukás vagy a leg-
jobb esetben egy kétes kényszerleszállás segíthet. 
A Bosch-képviselet ezúton tudatja, hogy a belga 
világrekordrepülők, Louis Crooy és Viktor Groenen 
DJH. 9. No. 32. számú gépükkel 60 óra 07 perc és 
32 másodpercig voltak a levegőben. A belga ka-
tonai repülők gépe Bosch-mágnessel volt felszerelve. 
A hír, sajnos, már idejétmúlta, mert közben pár 
nap előtt a magyar Risztics már megjavította 
Junkers-gépével a fenti rekordot. A Boschra csu-
pán az a vigasztaló, hogy a Junkersben szintén 
Bosch-mágnes volt. 
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MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET: 

A U T O M O B I L ÉS P N E U M A T I K 
IPARI ÉS KERESKEDELMI RT. 
B U D A P E S T , VI . , J Ó K A I - T É R 5 
TELEFON: AUTOMATA 288-36 

Rubbins és Barnato (Bentley) 

CHAMPION 
gyertyával nyerték a 24 órás 
Francia Túrakocsi Grand Prix-t 

Herceg Esterházy, gróf Zichy, 
és a többi összes Bugattik a 
Magyar Túraúton. a T I AC ver-
senyén és a Uugerhegyen mind 

CHAMPION 
gyertyát használtak. 

DÉNES ÉS FRIEDMANN R.-T. 
Budapest, VI., Dessewffy-utca 29. Telefon: 144—71 

Előfizetési felhívás! 
Kérjük mindazon előfizetőinket, akik az 1928. év 

második felére előfizetési díjaikat még nem küldték 
be, hogy azt a mellékelt csekklapon beküldeni szíves-
kedjenek. Csak az előfizetési díjjal hátralékos tagok 
lapjaiba mellékeltünk csekklapot. 

Felhívás! 
Lapunk 1926. és 1927. évről fennmaradt példányait 

propaganda célból ingyen osztjuk széjjel. Felhívjuk 
azokat, akik példányokra igényt tartanak, hogy a dél-
előtti órákban (10—1) azokat szerkesztőségünkben VI., 
Rózsa-utca 111. II. emelet díjtalanul átvehetik. 

FORGALMI HÍREK 
AUTÓSOK! MOTOROSOK! FIGYELEM! 

A Budapest—Székesfehérvár között 20—32. kilométerkövek 
közötti elzárt útszakasz megnyílt. Az Ercsi felé beiktatott 
17 km-es kerülőút megszűnt. Az úttest a 32—38. kilométerkö-
vek között kriminális. Most javítják. Figyelmeztetjük ezúton 
i» a Balatonhoz igyekvőket hogy Pákozd, Baracska és Mar-
tonvásár községekben stopperórával felszerelt csendörök álla-
nak lesben. A falvakban, különösen vasár- és ünnepnapokon, 
hármas csendőrpatrouillok állanak, akik a 15 kilométernél 
gyorsabban haladókat könyörtelenül felírják. Ezekben a köz-
ségekben a lassú hajtás különösen ajánlatos. 

# 

Elkészült végre négyhónapi lezárás után a 10—12 kilo-
méter hosszú, lezárt útszakasz a Budapest—Székesfehérvári 
úton. Az út egyes helyei kitűnőek, más szakaszai viszont rej-
télyesek. Hogy mit keres a kitűnő útra szórt kavics, azt nem 
tudjuk. Hogy azonban vizet nem igen sokat használhattak 
most sem, azt kitűnik abból, hogy egyes helyeken az új bur-
kolat már fel van szakítva, ami lópata vagy teherautókerék-
től származhat. A pompásan lehengerelt szakaszok után a ki-
szórt nagy kavics jelenléte teljesen érthetetlen. Egyébként 
a székesfehérvári út többi szakasza lassú, de biztos romlásban 
van. Rettenetesek a hidaknál lévő bukkanok, amelyek külö-
nösen a rúgók és az átlagok szempontjából kellemetlenek. Nem 
kevésbé rosszak a vasútátjárók. Hogy ezeket miért nem le-
het külföldi módra süllyeszteni az úttestbe, ezt nem értjük. 
Kijelentjük, hogy a magyar útépítés gyermekéveit éli. Hogy 
ennek mi az oka, az talán örök rejtély marad előttünk. 

A vidék. A jó öreg vidékiek azt hiszik, hogy a pestieket 
nagyon könnyű becsapni. A minap lenn jártunk egy balaton-
melléki fürdőhelyen. Két pneudefektes kerekünket beadtuk 
javítani, amíg fürödtünk. Visszautazásunk előtt elmentünk a 
kerekekért. „Nagy baj volt, kérem! A szelep ki volt szakadva 
és nyolc lyuk volt az egyiken. Mit tetszett, kérem, csinálni 
ezzel a gumival?" Azonnal átláttam a szitán, de hát mit szól-
jon az ember? Kifizettem a két pneujavításért a kért 6.50 pen-
gőt. Közben lemértük a nyomást, mikor is kiderült, hogy a 
rúgással utánamért pneukban csak fél atmoszféra a nyomás és 
hogy a szelep nincs lebiztosítva. „Ki kell szerelni a gummit, 
mert fordítva van benn a belső!" Erre szörnyen megijedtek a 
jó szerelők és nekiálltak, míg a szelepeket valahogyan ki-
hozták. A baj tudniillik ott volt, hogy ha kiszerelik a belsőt, 
kiderül a suskus. Kiderül, hogy csak amolyan kis „egy lyuk" 
volt ott a belsőn és a szelep is a helyén maradt. Így fest az 
automobil-erkölcs a Balaton vidékén. 

Az út közepén halad egy parasztszekér. Dudálunk neki 
irgalmatlanul, már mögötte vagyunk 5—6 lépéssel, mikor a 
paraszt feleszmél és helyet enged. Helyet enged, de nem a 
jobboldalán, hanem befordul a jobboldalon lévő puhább útra. 
Csak egy hirtelen lábfék akadályozza meg az összefutást. „E j -
nye, bátyám, hát ez a rend itt maguk fe lé l i " kiáltjuk az öreg-
re. „Nem fontos a rend, — ripákol le a parasztasszony, mi 
a jobb utat keressük!" „De fontos ám, — mondja a kis levente-
sapkás parasztfiú. — Balra hajts, jobbra előzz! Minket így 
tanítanak." Mikorra a kis leventefiúk kerülnek majd a bakra, 
akkorra már nem is kell félni, hogy rossz helyre tér ki a pá-
rasai 



1928 július 19. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 39 

A külföldön nagy népszerűségnek örvendő oldalkocsis 
motorkerékpár-taxi, melynek Budapesten való létesülését an-
nakidején a hatóságok megakadályozták, most Újpesten lépett 
életbe. A vállalat tulajdonosa Ferenczi Zoltán. A taxa, mint 
értesülünk, 40 fillérrel indul és kilométerenkint körülbelül 25 
fillérbe fog kerülni, ami a kis taxiautó árának körülbelül a 
fele. A gépek 1000 kcm.-es MAG -motorral (Motosacoche) fel-
szerelt Gillet-motorkerékpárok. Az oldalkocsik két üléssel van-
nak ellátva. Készítőjük a Petrákovics-cég. A taxi standja Új-
pesten lesz, de telefonhívásra Budapesten is vállal fuvart. Ez-
zel tehát megtört a jég és reméljük, most már a székesfőváros 
sem fog elzárkózni hasonló kérelmek teljesítésétől. 

* 

Nem volnánk objektívek, ha a magyar útépítés terén 
csak a rosszról emlékeznénk meg. Ellenkezőleg, igen jól esik 
nekünk, ha hébe-korba jót is írhatunk. Ezúttal Budapest— 
székesfőváros útépítési osztályának szól a dicséret. Olyan 
szépen és jól kiépített két hajtűfordulót, mint a Szép Ju-
hászné—Jánoshegyi-úton készítettek a főváros mérnökei, 
olyant, igaz szívvel mondva, még a külföldön sem láttunk. 
Mesteri munka, amihez semmiképen sem illenek ezskután a 
budapesti hegyvidék bukkanói és a sima továbbjutást akadá-
lyozó mély vízlevezetők, amelyek a Svábhegy egyes utait dí-
szítik. Reméljük, azokra is sor kerül. 

* 

A közeljövőben eltűnik az Istenhegyi-út három nevezetes 
kanyarja. Eltűnik az útkaparóház körüli három derékszögű 
forduló. Nagy munka folyik az útkaparóház körül. Külföldi 
mintára eltüntetik az útvonal derékszögeit és enyhe, hosszan 
ívelt fordulókkal helyettesítik. Dicséret a munkáért, remél-
jük, szépen fog sikerülni. Egy azonban aggasztó. Ma július 
15-ike van és a Svábhegyi verseny terminusa rohamosan kö-
zeleg. Ma még nyár van, de itt lesz hamarosan az ősz. Mi fog 
történni akkor, ha az Istenhegyi-út nem lesz készen a Sváb-
hegyi verseny terminusára? Mi pedig bejósoljuk, hogy nem 
lesz kész! Szeretnénk ez esetben rossz jósok lenni, de valószí-
nűleg igazunk lesz. Sportszempontból a Svábhegyi verseny so-
kat veszít a három híres forduló eltűntével és valamit távol-
ságban is. Az új pályán feltétlenül 3:30-on belüli időt fog el-
érni az új rekorder, ha az időjárás és a pályaviszonyok is jók 
lesznek. 

Emlékezetes meg, hogy a kereskedelmi miniszter, Her-
mann Miksa, aki maga is régi autósember és akinek igazán 
szivén fekszik az ország utainak állapota, hatalmas útépítési 
programmot dolgozott ki. Sajnos, a pénz hiánya folytán a 
tervek eddig még csak tervek és eltekintve a balatoni és a 
Budapest—Vác közötti úttól, nagyobbszerű útépítés ezidén 
már bajosan fogja kezdetét venni. Miután a miniszter útépí-
tési programmjából egy jottányit sem enged, valószínű, hogy 
az egész programm egy évvel eltolódik. Mindazonáltal a keres-
kedelmi minisztériumban igen nagy munka folyik. A nyári 
csendet igen sokan tanulmányutakon töltik és így remény 
van rá, hogy külföldön szerzett tapasztalatok nyomán a közel-
jövőben az útépítés terén hatalmas fellendülés lesz várható. 

» 
A japán kormány a motoros jármüvek rohamos szaporo-

dására elhatározta az ország úthálózatának a kiépítését. 
A kormány 3600 mértföld út megépítését vette tervbe, mely-
nek létrehozásához 10 év lesz szükséges. Az első, azaz az idei 
évre megállapított költségek nem kevesebb, mint 12,000.000 
yent, azaz 1,000.000 angol fontot tesznek ki. 

• 

A Ford-féle útépítési ajánlat. Erről a kérdésről igen sokat 
beszélnek manapság. Állítólag a Ford-gyár ajánlatot tett a 
magyar kormánynak képviselője útján, hogy elsőrendű bur-
kolattal megépíti a Budapest—Szeged körülbelül ISO kilométe-
re* útszakaszt, ha a Ford-kocsikra vámmentességet kap. Ha 
az ajánlat igaz, úgy szó nélkül el kellene fogadni. Az út meg-
építése minimum 20 millió pengőbe kerül. Nézetünk szerint 
Ford pedig Magyarországon, ahol az egész autóállomány nem 
több 15.000-nél, sohasem fog annyit eladni, hogy ezt behozza. 
Mi pedig egy kitűnő bitumen-úttal lennénk gazdagabbak. 

* 

Érdekes adatok derülnek ki az útépítési programmból. Az 
1928—29-re tervbevett 479 km. megépítésből a Dunántúlra esik 
Ü95 km. A Duna—Tisza közére 28, míg Felső-Magyarországra 
4, a Tiszántúlra 52. Első pillanatra azt hinnők, hogy a kor-
mány elhanyagolja a többi vidéket és csupán a Dunántúlnak 
óhajt kedvezni. Ezt mondották a képviselőházban is. Elfelejtik 
azonban, hogy a Budapest—Wien elsőrendű főút és a Balaton-

R I V gördülő csapágyak 

Vezérképviselet: 

SZILÁRD BÉLA 
VI., Nagymező-utca 15. sz. 
(A Fővárosi Operettszinház mellett) 

lelefon:253—34 

„Nincsen olyan autómárka. 
Melyhez RIV-nek nincs csapágya.' 
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hoz vivő út a Dunántúlon vannak. Ma pedig a legelső ezek-
nek az elkészítése. 

Augusztus 5-én nagy napja lesz a Balatonnak. Erre a nap-
ra kell készen lennie a Balatoni körútnak. Mi nem vagyunk 
nagyon büszkék erre a napra. Aki lennjárt a Balatonon, az 
szemtanúja lehetett a most épült új utaknak, melynél rosz-
szabbakat még nem igen láttunk. A balatoni utak már most 
úgy dobnak, hogy jobb róluk nem beszélni és hogy milyenek 
lesznek egy év múlva, arról is jobban tesszük, ha hallgatunk. 
Hasonló óriási költséggel sokkal jobb utakat lehetett volna 
csinálni. Ja, de akkor öntözni is kellene őket, amikor csinál-
juk. Nálunk azonban csak lerakják a kavicsot és ráhintik a 
sárga homokot, azután egyszer-kétszer keresztülmegy rajta 
egy vérszegény öntözőkocsi, no és egypárszor a nagy henger. 
Kész, mehet. Holnapután pedig már kinn vannak a kövek és 
csupa lyuk az egész. Ez a mai magyar útépítés. 

Rövid fiirefc 
Az 1927. évi londoni forgalmi statisztika szerint az auto-

huszok 6 milliárd 716 millió személyt szállítottak. London 
7,805.870 lakosát véve alapul, egy lakosra átlag 220 autóbusz-
utazás esik. — Már mult számunk egyikében megemlítettük, 
hogy a csehszlovák autóipar jelentősen fejlődik. Legújabb je-
lentséek szerint a kivitel egy év alatt 300 százalékkal emel-
kedett. — Az amerikai felfogás szerint az autótól függ a 
jólét, nem pedig a jóléttől az autó! Valóban irigylésreméltó 
állapot. — A General Motors, melynek kötelékében a Chev-
rolet, Buick, Cadillac, La Salle tartoznak 1927-ben 2,700.000 
darabot produkált. A General Motors 1928-ra 3,375.000 da-
rabra óhajtja felvinni az összgyártást. — A székesfőváros 
jogügyi bizottsága kimondotta, hogy teherautónak 24 évnél 
fiatalabb soffőrje nem lehet. Ugyancsak kimondották, hogy 
teherautó ezentúl csak egy pótkocsival közlekedhet. — fran-
ciaország egymilliárd frank belföldi kölcsönt vesz fel útháló-
zatának kijavítására. 1928-ra a költségvetésben 700 kilomé-
ternyi új út megépítése lett felvéve, ami kevésnek bizonyult. 
— Az osztrákok a Hohe-Tauern alatt közúti alagutat akar-
nak építeni. Az alagút az 1127 méter magasban fekvő Böck-
stein és az 1185 m. Hallnitz között épülne és Badgasteint 
kötné össze Villach-al. Az osztrákok szerint az alagútnak fő-
leg teherautó-sezmpontból volna nagy jelentősége. — Gene-
ral Motors angliai gyára a „Wauxhall" az 1927. évet vesz-
tességgel zárta, ami meghaladta a 400.000 font sterlinget. —? 
A Belfort melletti Ballon D'Alsace hegyiversenyen a kitűnő 
gyári Bugatti-vezető, Marco, a Divo (Delage) által tartott 
útvonalrekordot 10 másodperccel megjavította. Ideje: 9:13.2, 
ami 74.837 km. sebességnek felel meg. — Roppant ízléses há-
romszögalakú új katalógust bocsájtott ki a svájci Motosacoche 
gyár német nyelven. Az ízléses füzetben az összes MAG-mo-
torok és típusok szakszerű leírása megtalálható. — Zamecsnik 
Gyula, a Motosachoce-motorok magyarországi képviselője a 
közeli napokbanm kiutazik Genfbe s a gyár által számára ren-
delkezsére bocsátott versenygépen indul az Európa Grand Prix 
350 és 500-as kategóriájában. Zamecsnik ugyanis kint járt 
két hónap előtt és több kört futott a Meyrin Circuiten, ami 

nagy feltűnést keltett a gyár vezetői előtt. — Junek asszony, 
a híres cseh Bugatti-versenyzö és férje biztos induló az 
őszi Svábhegyi versenyen. Mindketten kompresszoros Bugat-
tin állanak starthoz. A cseh Juneknét hazájában az automobil-
versenyeken már nem úgy kezelik, mint a nőversenyzőket. 
Csak akkor kap dijat, ha nyer. Számára már a női díjak és 
egyéb külön díjak ideje elmúlt. Állandóan a férfiakkal egy 
kategóriában startol. — A Francia Sportkocsi Grand Prix 
nyolc első helyezettje: Williams (Bugatti), Rousseau (Salm-
son), Brisson (Stutz), Desvaux (Lombard), Casse (Salmson), 
Stoffel (Chrysler), de Vere (Chrysler), mindannyian Cham-
pion-gyertyával futottak. — A mult évben az osztrákok által 
kezdeményezett, de meglehetősen rosszul sikerült Arlberg-
Rennent lemondták. Most arról értesülünk a bécsi Sport Tag-
blatt-ból, hogy a Tauern hegyiversenyt is lemondták. 

Új világrekordok a 750 kcm. kategóriában. Egy angol 
kis AUSTIN június 7-én Monthléryben öt új világrekordot 
javított. A kocsi vezetői Chase, Bíand és Parker voltak. A 
kis AUSTIN a 24 óra alatt 2534 kii. 913 métert tett. meg, 
ami 105.62 km., igen szép teljesítmény. — A multévi sike-
ren felbuzdulva, a Frankfurter Motorradclub Rüsselsheim-
ben az Opel-pályán ezidén július 15—16-án rendezi meg a 
,24 órás motorkerékpárversenyt. 175, 250, 350 és 500-as ka-
tegóriák futnak. A díjak értéke meghaladja a 10.000 már-
kát. — A Nauenburg—Chaumont (Svájc) hegyiverseny a 
rekorddöntések jegyében folyt le. A verseny tréningjén a 
versenyzőknek egész sora járt szerencsétlenül, hol láb-, hol 
kartöréseket szenvedve. A sorozatos szerencsétlenségek oka 
volt a pálya első harmadának hallatlanul nehéz volta. A 
verseny maga minden zavaró incidens nélkül ért véget. Ered-
mények a következők: 125 kcm. A. Liechtig (Moser) 7:38.6. 
Rekord. 175 kcm. T. H. Al f ter (Al legro) 6:23.4. Rekord. 
250 kcm. L. Divorne (Condor) 6:06.2. Rekord. 350 kcm. B. 
Martinelli .(Motosacoche) 5:49.2. Rekord. 500 kcm. B. Bou-
cart (Norton) 5:40.6. Rekord. A nap legjobb ideje. 750 kcm. 
A. Muff (Motosacoche) 5:48.8. Rekord. Oldalkocsik 600 kcm. 
L. Jollio (Norton) 6:24.4. Rekord. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút tiltja. V. em. 2. T..-A.528—24. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Teréz 136—64. 

Stádium Sajtóvállalat Rt.— Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

T E H E R A U T Ó K 
eladásában speciális gyakorlatttal bíró 

A K V I Z I T Ő R Ö K E T 
keres n a g y b u d a p e s t i részvénytársaság. 

Ajánlatok az eddigi működés részletes 
ismertetésével „62. Fiókbérlő, Postafiók 121." 
címre küldendők. — Diszkréció biztosítva! 

DÉNES ÉS FRIEDMANN R.-T. 
BUDAPEST, VI., DESSE W F F Y - U T C A 29. SZÁM 

T e l e f o n : 289-86. 144-71 

HERMETIC 
a legtökéletesebb cseppfolyós tömítőanyag 
motorok, traktorok, pumpák részére stb. 

Olcsó! Időmegtakarító! Megbízható! 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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BUGATTI 1928-ban az eddig 
rendezett összes _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
versenyeken a ^ ^ J \ V ^ ^ ^ \ ^ L ^ L J L vJ I U Z U I I 

/ / 00 

T. T. A.C. 10 kilométeres síkverseny 
I. gróf Zichy Tivadar 
j g "JJ" J 1 8 7 k i l o m é t e r e s 

átlagsebességgel 

Magyar Túraút. Kilométerverseny 
I. gróf Zichy Tivadar 

D T T P A T H T T 188 km-es átlagse-
J D U V j / \ I . A 1 bességgel. Rekord 

Parádi hegyiverseny 
Versenykocsik: 

I. Eszterházy Antal herceg 

BUGATTI Üj pályarekord 

Sportkocsik: I. Louis de Tilleux 

BUGATTI Sportkocsirekord 
Túrakocsik: I. Lyka István 

BUGATTI Túrakocsirekord 

Guggerhegyi verseny 
Versenykocsik: 

I. Eszterházy Antal herceg 

BUGATTI Uj útvonalrekord 

Túrakocsik: I. Lyka István 

BUGATTI Túrakocsirekord 

Magyar Túraút. Abszolút győztes 
Louis de Tilleux 

BUGATTI 
Tegyen próbát a BUGATTI túra- és sportkocsikkal! 
Erő, megbízhatóság és kitűnő anyag a iőjellemvonásuk! 

Vezérképviselet: Budapest, V., József-tér 11. szám 



III* l l l ü i t t l i i i l i HISKNV 
A LEGGYORSABB W> SPORTKOCSI 

báró Wolfner András (STEYR) 

A LEGGYORSABB^ TÚRAKOCSI 
Lyka Is tván ( B U G A T T I ) 

A LEGGYORSABB^ VERSENYKOCSI 
herceg Esterházy Antal (BUGATTI) 
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STÁDIUM SAJTŐVALLALAT Rt. 

MIND 

l l t C M A N V A C O T 

HASZNÁLT 
A „ R E X " síkon, hegyen, 
pályán, országúton a leg-
jobb, legtisztább üzemanyag! 

K é D I I I I I I I f K E D K I M I E l * 
BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCA 2 


