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DACÁRA AZ ÓRIÁSI 
konkurrenciának a 

STEYR túra-

sport és 

versenykocsik a 

Magyar Automobilbajnokság mindhárom 
kategóriájában az élen vannak 

r r 

WOLFNER LASZLO (STEYR) túrakocsin 141 km pom-

pás eredménnyel győz a TTAC 10 kilométeres sebességi versenyén 

WOLFNER ANDRAS B Á R Ó ( S T E Y R - S P O R T ) ÚJ 
sportkocsi-rekorddal győz a Gugerhegyi versenyen 

s 

DELMAR WALTER 
( S T E Y R ) dacára kompresszor 

nélküli kocsijának a versenykocsibajnokságban első helyen áll 

Vegyen STEYR TYPE XH-őt! 
^ m m m a m a m m K m m m m m m m m m m m w m 

Ez a lengőtengelyes 6 hengeres 1'6 literes kitűnő 

átlagtartó, alacsony építésű kiskocsi csak 5"/o luxus-

adót fizet! A STEYR TYPE XII. a magyar utak 

igazi kiskocsija. Olcsó! Üzembiz tos ! Szép! 

I 1 I V D Mi?IK M1IVII KEIISKKDEIMI • IKSZfÉNITÍlSIIAI 
•N 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 219-45 
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VULKÁN ííl GüMMIJAVlTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T , R Ó Z S A - U T C A 9 0 . 

Magyaro rszág legnagyobb au tópneumat i k - jav í tó és regenerá ló 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 

MAC I I . FUTÁR VERSENYE 

az automobilok klasszikus erőpróbája. 

m 

t e a m - d í j 

győztes a 

Hotchkiss 
csapat 

Schmalcz Józsefné, 

dr. Pethes Antal 

és Schmalcz József 

Vezérképviselet: Schmalcz József 

Budapest, VII., Dohány-utca 22 

Telefonszám: József 425-68 

AIIE1 
a legmodernebb, legmegbízhatóbb, legjobb és legszebb 

motorkerékpárkonstrukció. 

F e n t i t u l a j d o n s á g a i m e l l e t t a l e g o l c s ó b b . 

BAÜER JÓZSEF 
Budapest, VII., E l e m é r - u t c a 41. 

Aréna-út sarok. — Te le fon : J . 306—40 

S ! 

F O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 
r 

Automobil- és Traktorkereskedelml R.-T. 
Budapest, VII., Rákóczl-út 19. 

Telefon: József 460-38 és József 488-40 



2 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 szeptember 15. 

J"L 

Serlegek és tiszteletdijak dúsan felszerelt 

raktára. Sportkörökben országosan elis-

mert arany- és ezüsiművesnél 

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

(Saját műhely) Egyesületek kedvezmény-

ben részesülnek. 

- I I I " I I I 

K A R O S S Z É R I A Ü Z E M 
D u c o - f é n y e z é s 

Téli nagy áta lakí tások . 
Generális karosszéria javí-
tások, nyitott kocsik átala-
kítása a hideg időszakra 
o l c s ó n és tökéletesen! 

G I K I C Z É S G Y I K O S 

BUDAPEST, V., ZÁPOLYA UCCA 23-25. 
Te le fon : L ipó t 902-83. 

MAGYAR WA660N- és GÉPGYÁR RT. 

G Y Ő R 
Teleionok: 201, 202, 2UI R Á B A 

B U D A P E S T 
V., Deák Ferenc-u. IX 
Tel : T. 243-00, L. 979-4" 

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

Teherautók 
Autóbuszok 
A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó 

Szolid kivitel, gazdaságos üzem, előnyös árak és teltételek. 
Ajánlati felhívások cégünkhöz clmzendök. Képviseletünk nincsen. 

Speciál- és 
Pótkocsik 
A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó 

T E V E S M 

dugattyúgyűrűk, olajlehúzógyü-
rűk, zsírzócsapszegek minden 
kivitelben. — Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. — 

Nyersszelepeu, zslrzóprések. — Nagy rak tár ! 
„Kérj' n árjegyzéket." „Kérjen árjegyzékei.1' 

Vezérképvise lő : 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

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

EMMAG 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár. 

VERSENYEKRE 
motorkerékpárok leggondosabb előkészítése. 

Precíziós motorkerékpár jav í tások ! 

Alkatrészek készítése * Hengerek fúrása. 

LÖRINCZ BÉLA, VIII., CONTI-UTCA 28. 
Telefon: J. 410-17. 

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 , svá jc i f o r m a , 
m i n d e n sz ínben 2-50 P 

A l tower 18"— P 

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

L e g j o b b a m e r i k a i pneu 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-úl 34 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
Vili., Óriás u. 15. Telefon: J. 303—45. Alapítva 1903 
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Szenzációs részletfize-
tési kedvezmény foly-
tán mindenki vehet ma 
már rendkívüli i 
o l c s ó á r o n 

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

• 

GILLET 
SAROLÉA 
MOTO GUZZI 
WINDHOFF 
RUSH 
• 

Vezérképviselet: 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK 
Budapest, IV., Királyi Pál-utca 8 
Telefon: József 431-93 

w i A legjobb és 
^ 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: 27X3'/2". Hűtés: ther-
mosyphon vízhűtés, ven t i l á t o r r a l . 
Gyújtás: Bosch. Súlya: kb. 400 kg. 
Benzinfogyasztás: 1Ó0 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 : 

LlGO RT. Bpest.V., Alkotmány-u 31 

E U R Ó P A 
N A G Y D l > J A 

1 9 2 8 
Genéve. Circuit de Meyrin 

Kettős 

Motosacoche 
győzelem! 

350 kcra. kategória Távolság 399.900 km. 

Győztes: W. L. HANDLEY 

Motosacoche 
Idő: 3:38:07. Átlagsebesség: 109.757 km. 

• 

500 kcm. kategória. Távolság 399.900 km. 

Győztes: W. L. HANDLEY 

Motosacoche 
Idő: 3:19:03. Átlagsebesség: 120.542 km. 

R E K O R D K Ö R 1 

Magyarországi vezérképviselet: 

Z A M E C S N I K GYULA 
Budapest, VI., Gyár-utca 8 
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Óriási 

Austro-Daimler 
sikerek világszerte! 

Angol Automobil Tourist 

Trophy 1928 Belfast, Ír-

ország 500 kilométer 

Austro-Daimler 
nyeri a teamdíjat.' 

50 induló, 17 beér-

kező. 

Első tO kocsi között 

4 Austro-Daimler 

Coupe des Alpes 1700 km. 

1928. Milánó — München. 

A világ legnehezebb 

a l p e s i t ú r a ú t j a. 

Austro-Daimler 
büntetőpont nélkül 

a győztesek között 

Arlberg hegyiverseny 

1928. 7 k i l o m é t e r , 

v. Stuck 

Austro-Daimler 
új útvonalrekorddal 

a verseny abszolút 

győztese. 

Vezérképviselet: 

VI, Liszt Ferenc-tér 9 

J í ö c f j b e j i 

porban 
t i s z t a l á t á s 
a l e g ú j a b b 

D ' ' 
lifl »BI£UX« 

Kapcsolással 

/// 

Minden kocsira könnyen felszerelhető, amerikai 
kocsikhoz kis áramfogyasztásuk miatt különösen 

ajánlhatók. 

Á R A K : 
150 mm o -vel „ __ 66. - pengő páronkint 
170 « « „ __ __ 82.— • « 
2 0 0 « « 94. — « « 
240 « « .. __ 220.— 

Bosch Bobért»T 
Budapest, VIII., Vas-u.16. Tel.: J. 455-46-47-48 . 
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Aulomobil-Molor sport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megje len ik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest , VI. , Rózsa-u. 111. sz„ II. em. 

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

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240, 

Előfizetési d i j ak : 
Budapesten és vidéken: évi 20 pengő 

Ausztriába : évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehszlováklába : évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 1200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltatlk. 

W W W 

Versenyeredmények 
AZ ANGOL „CAR TOURIST TROPHY" . 

Győztes: Kaye Don (Lea.Francis). — Harmadik és 

negyedik Austro-Daimler. — A team-díjat az Austro-

Daimler nyerte. 

Előnyverseny formájában bonyolították le az angolok az 
írországi Belfast melletti Ards Circuiten az első angol Tourist 
Trophyt sportkocsik számára. A Circuit hossza 21.986 km 
volt, amit az előny nélkül' induló kocsiknak harmincszor 
kellett megfutniok. így a verseny távja egésziben 659.690 km 
volt. A verseny 7 kategóriájára nem kevesebb, mint 52 ne-
vezés érkezett, ami'ből 47 versenyző startihoz is állott. A 
verseny a résztvevő kocsik szempontjából erősen nemzetközi 
jellegű volt. Indult angol részről a Riley, Austin, Gwynne, 
Frazer-Nash, Alvis, Lea-Francis, Marendaz-Special, Lagonda 
és a Bentley. Francia részről több Amilcar, Bugatti, Salm-
son és Tracta ál'lott starthoz, míg Amerikát ezúttal két Fard 
és egy Stutz képviselte. Olasz részről egy OM, Belgiumiból 
több FN, Ausztriából 3 Austro-Daimler és Németországból 
egy Mercedes-Benz. A versenyzők legnagyobb része angol 
volt, az egy nálunk is jól ismert Bugatti-vezetö Detilleux-t 
kivéve, aki egy 2261 kcm Bugatti Grand Sporton indult 
Malcolm Campbell és Viscount Curzonnal egyetemben. A 
legnagyobb kocsik 30, a legkisebbek: egy Austin-Seven 25 
kört futottak. A többiek a hengerűrtartalom szerint kapták 
az előnyt. így az 1:100 kcm-ek 26 kört, a .1J5 literesek 27 
kört, a 3 literesek 28 kört, az 5 literesek 29 kört voltak 
köbelesek befutni. A verseny napján, úgylátszik, a tréninge-
ken mért idők alapján azután az előnyöket megkurtították, 
amennyiben a két Bentley, a Stutzok és a nagy Mercedes mint 
srcatch, a 3 literes kategóriában induló Daimlereknek és 
Bugattiknak 1—1, az 1.5 és 2 litereseknek 2—2, a kiskocsik-
nak 1—1 1. űrtartalommal 3—3 kört adtak előnyképen. A ver-
seny érdekessége volt, hogy a versenyzőket sorba állították 
szemben kocsijaikkal és megadott jelre a vezetők és mechani-
kusaik odarohantak kocsijaikhoz és mindenki akkor indult, 

amikor készen tudott lenni. A Bugatti-vezetőket ezúttal nagy 
balszerencse üldözte. Campbeil kocsija ismeretlen okokból a 
harmadik körben kigyulladt és porrá égett, inig Curzon a 
25-ik körben volt kénytelen defekt folytán kiállani. Egyedül 
Detilleux futotta végig a versenyt, aki egyébként kitűnő 
vezetőnek bizonyult. A 25-ik köriben fokozatosan feldolgozva 
magát, már az abszolút harmadik helyen feküdt, amikor két 
pneudefekt visszavetette ,a 9-iik helyre. A versenyt végered-
ményben a jónevű angol vezető Kaye Don nyerte meg egy 
1.5 literes Lea-Francis volánja mellett, követve Cushman 
(Alvis) által, akit két Austro-Daimler követett. A scratch 
Bentley-vezetö (Birkin csekély 7 perccel maradt el a győztes 
mögött, dacára pompás 105.807 kilométeres átlagsebességé-
nek. A győztes tiszta átlaga 103.072 volt. Az angol Bentley 
ezúttal ismét megverte az amerikai iStutzot jó 20 perccel. 
A Chryslerek, a sorozatos európai vereségek hatása alatt, 
már nem indultak. Végeredményben: 1. (Kaye Don (1496 kcm 
Lea-Francis) (5:68:13. Átlagsebesség: 103.072 km. 2. L. 
Cuislhman (1496 kcm Alvis) 5:5806. 3. IH. Mason (2994 kcm 
Austro-Daimler) 6:07:97. 4. C. Paul (2994 kcm Austro-
Daimler) 6:10:10. 6. H. R. S. Birkin i(4398 kcm iBentley) 
6:13:05. 6. G. E. T. Eyston (1496 kcm Lea Francis) 6:15:04. 
7. H. W. Cook (4398 kcm Bentley) 6:19:35. 8. R. F. Oats 
(1991 kcm OM) 6:23:23. 9. Louis Detilleux (2261 
Bugatti) 6:25:01. 10. L. G. Callingham (2994 Austro-
Daimler) 6:26:36. 11. K. S. Peacock (1089 kcm Riley) 
6:28:22. 12. R. Wihatney (4888 kcm -Stutz) 6:34:06. — Kaye 
Don 3, Kushnian 2, az AustronDaimlerek 1—-1, ,a Riley 3, 
Eyston és az OM 2—2 kör előnyt kaptak a Bentley és a 
Stutztól. Birkin (Bentley) végeredményben 20:51-el verte a 
Stutzot. A kategóriákat a Riley (1100 kcm), Lea-Francis 
(1500 kcm), Alvis (2000 kcm), Austro-Daimler (3000 kcm) 
és a Bentley nyerték. 

AZ A R P A J O N I R E K O R D N A P . 

Ifi ú j világrekord, 9 nemzetközi rekord és 32 francia 
rekord dőlt meg a kilométerversenyen. — Morei (Ainil-
car) 210 kilométert, Baldwin (Zenith-Jap) 200 kilométe-

ren felüli eredményt ért el. 

Augusztus 26-án folyt le a Párishoz közeli Arpajon mel-
lett a mindig világszenzációkat hozó „Journeé des Records". 
A rekordnap ezúttal igazán kitűnően sikerült, bár feltűnő 
volt a kocsik nagy részvétlensége. Alig állott starthoz egy 
pár kocsi. Ezzel ellentétben, a motorkerékpárok tömegesen 
vonultak fel. A kocsik részvétlenségének okát abban látjuk, 
hogy az emberek a Campbell Lockhardt, Ray Keech, Segrave-
féle 300 kilométeren felüli eredményektől elvakulva, nem 
tudják méltányolni a kis hengerűrtartalommal bíró kocsik 
eredményeit és ezek nem igen állanak ki a porondra, csak 
azért, hogy azután azt hallják magukról: „Mi ez a 341 ki-
lométerhez?" Pedig sokszor többre becsülendő egy 1100 kcm 
kocsi 200 kilométerje, mint egy motorkolosszus 300-on 
felüli eredménye. A mostani rekordnap legkimagaslóbb 
eredményét Morei érte el ú j 6 hengeres, 1500 kcm Amilcar-
jával a kocsi-kategóriákban, míg a motorkerékpárok között 
az angol Baldwin (Zenith) 200 kilométert meghaladó sebes-
séggél. A részletek a következők: Motorkerékpárok: 360 
kcm: Lacey (Grindlay-Peerless-Jap) 21.48 mp. Sebesség: 
167.597 m. — 500 kcm: Lacey (Grindlay-Peerless-Jap) 10.85 
mp. Sebesség: 181.360 km. — Franconi (Sunbeam) 20.21 mp. 
178.129 km. — A. Denly (Norton) 19.74 mp. Sebesség: 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA-HISPANO-SUIZA 
7/20 és 7/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

» / * > , . , . , . , „ „ « « cyjjTVTTrjYKnCSTK S K ™ £ ™ % R T m 

hathengeres L * W r l f * M j M kJJL RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Vezérképviselet : B U D A P E S T , V I . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 
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182.370 km. — 1000 kcm: . M. Baldwin (Zenith-Jap) 17.95 
mp. Sebesség: 200.557 km. — Herkuleyns (Indián) 20.44 
mp. Sebesség: 176.125 km. — Sidecar 600 kcm: Denly 
(Norton) 24.35 mp. Sebesség: 147.843 km. — Sidecar 1000 
kcm: Eddy Meyer (Brough-Superior-Jap) 26.86 mp. Sebes-
ség: 134.028 km. — Kocsik 1100 kcm: Morei (Amilcar) 
17.40 mp. Sebesség: 206.896 km. — 1500 kcm: Morei (Amil-
car) 17.08 mp. Sebesség: 210.770 km. 

AZ A R L B E R G H E G Y I V E R S E N Y . 

Abszolút-győztes: Stuck (Austro-Daimler). 

A mult évben 22 kilométeres távon megrendezett Arl-
berg hegyiversenyt ezidén szerény keretek között nemzeti 
jelleggel rendezték meg 7 kilométeres távon, Langen és Arl-
bergpass legmagasabb pontja között (1805 m). Az osztrákok 
nagyzási hóbortja, hogy az Arllbergen egy, a Klausenpass-
versenyhez hasonló hegyiderbyt fognak összehozni, nem si-
került. A versenynek jelenleg elég sok indulója volt és 
egyes kategóriákban nagyon jó eredményeket értek el. A 
nap legjobb idejét az immár európai hírnévre szert tett 
német Stuck érte el 3 literes Austro-Daimler versenykocsijá-
val. A versenynek egy szerencsés kimenetelű balesete is tör-

tént, amennyiben az ismert Steyr-versenyző Arco-Valiey 
gróí egy kanyarban kifarolt, nekiment egy kilométerkőnek 
es felborult. Bár a kocsi nagyon megrongálódott, a gróf ép 
bőrrel menekült meg. A motorkerékpárok között ismét egy 
Sunbeam-vezető, Mühlbacher futotta a legjobb időt, aki 
Linser helyett ment fel a versenyre. Érdekes, hogy a sport-
kocsik legjobb idejét egy nővezető, Mizzi KI inger érte el 
Steyr sportkocsin, 60 kilométeren félüli átlaggal. A részle-
tek a következők: Motorkerékpárok, 350 kcm: 1. Mitterer 
(Viktória) 5:57.2. — 500 kcm: 1. Mühlbacher (Sunbeam) 
5:37.0. 2. Max Rehais (Guzzi) 5:57.2. 3. Schweizer (Norton) 
6:03.0. — 760 kcm: 1. Rtáhard Müller (Sunbeam) 6:07.2. — 
Oldalkocsik, 600 kcm: 1. Eugen Grofomann (Viktória) 6:18 2. 
— 1000 kcm: 1. Stolz (Indián) 6:66.1. — Túrakocsik, 1500 
kcm. 1. Brero (Steyr XII.) 7:48.2. — 2000 kcm: 1. Schöffel 
(Bugatti) 6:40.2. — 3000 kcm: 1. Pötsclh (Austro-Daimler) 
9:26. — 5000 kcm: 1. Caspar (Martini) 7:09.1. — 5000 kcm 
felül: 1. Risch (Packard) 6:34.3 .— Sportkocsik 1100 kcm: 
1. Lölffler (Grotfri) 8:42.4. — 1600 kcm: 1. Vogel (FN) 
7:53.4. — 5000 kcm: 1. Klinger (Steyr) 6:06.1. — Verseny-
kocsik, 2000 kcm: 1. Srittmotter (Bugatti) 5.45.0. — 3000 
kcm: 1. Stuck (Austro-Daimler) 4:58.4. Útvonal rekord. A 
nap legjobb ideje. — 5000 kom: 1. Anwander (Steyr) 5:18.3. 

3000 kilométer SUNBEAM sidecaron 
Utakról — Jelzésekről — Forgalomról — Tapasztalatokról — A gépről — Automobilokról 

I r ta : D A R D A Y - A B R I A N I DEZSŐ 

Budapest—Salzburg—Innsbruck—St. Moritz—Luzern 

— In terlaken—Lugano—Como—B o rmio—Sulden—Meran 

•—Boizc(m) — Cortinh^d' A mpexzzo— Toblach—(Dobbiaco) 

—Silian—Spital—Villach—Klagenfurt—Bruck ajd. Muhr 

—Gtiia—Budapest. Nagyjából ez volt túránk' útvonala. A 

látottak alapján kitűnően volt megválasztva. Alábbiakban 

kis képekben beszámolunk arról, amit láttunk és arról, 

ami velünk megtörtént. Mibe került? Ezt kérdezi min-

denki, aki arra gondol, hogy egyszer ő is hasonló nagyobb 

túrát fog megtehetni! Nem volt drága, mondhatjuk mi, 

akik sohasem fogjuk elfelejteni azt a sok gyönyörűséget, 

amiben részünk volt. 350 pengőbe került a 17 nap, amit 

Európa legszebb vidékein töltöttünk. Ennyiből meg lehet 

csinálni a túrát, melyet részletesen közlünk lapunkban, 

úgyhogy mindig, mindenütt jól élünk, de seholsem költe-

kezünk. Hogy megéri-e, azt mindenkinek saját belátására 

bízzuk. i .íi. i 

Unalmas téma, de fontos az útprobléma. Budapest— 
Wien között, pontosabban a Budapest és Kittsee (Köpcsény) 
osztrák határközség után, egészen a pozsonyi főútvonalig 
terjedő útszakasz (körülbelül 200 km) rossz. Kétségbeesett 
elszántsággal tűrtük a lökéseket és villafölütéseket, noha 
tudtuk, hogy gépünknek még sok megpróbáltatáson kell át-
mennie. A győri országút egynéhány részlete kritikán aluli, 
jóformán csak lépésben lehet rajta haladni. Most már telie-
sen értem Almásy Gyuri barátom elbeszélését, mely szerint 
amikor ők Karlsbadból Studebaker.iükön hazafelé tartottak, 
találkoztak a wieni „Sangerfest" néhány német résztvevőjé-
vel, kik egy hatalmas kompresszoros Mercedessel utazva 
Budapest felé, valahol Moson—Magyaróvár környékén vissza 
akartak fordulni. Azért, mert az utak oly rosszak voltak, 
hogy a jó németek elvesztették minden kedvüket, hogy Bu-
dapest fürdő- és világvárost megtekintsék. Csak Almásy ba-
rátom kifejezett rábeszélésére folytatták útjukat. Az osztrák 

részen az utak sokkal jobbak. Melk és Amstetten, valamint 
Amstetten és Linz között találtunk egynehány egészen rossz 
részletet. Érdekes osztrák útspecialitás az úton keresztbefutó 
apró kis hullámocskák. Az út helyenként úgy fest, mintha 
összegyűrődött volna. A nagykerekű és jól rugózott automobi-
lok ezt kevésbé érzik, de a motorkerékpárnak valóságos kín-
szenvedés. Szerencsére ez a tünemény meglehetősen ritka. 
Igen jók a wieni ASDAG társaság által készített bitumen-
bevonatú utak. Ahol az út szélén ott áll a tábla: „ASDAG 
Moderner Strassenbau", ott már tudtuk, hogy jó út követke-
zik. Igaz, hogy bizonyos idő múlva ez a bevonat is tönkre-
megy, amint azt a Pusterthal-ban volt alkalmunk meg-
figyelni, de azt út akkor is még jobb, mint például a mi bécsi 
utunk. Bukkanok ritkán találhatók. A vasútátjárók Ausztriá-
ban is még sok kívánnivalót hagynak maguk után, bár tá-
volról sem oly kellemetlenek, mint az itthoniak. Svájcban a 
főútvonalak jók. Az Engadin (Schuls—St. Moritz) útjai egé-
szen keskenyek, erős emelkedésekkel és beláthatatlan kanya-
rokkal tarkítva. Luzern-ben találkoztunk egy német házas-
párral, akik Zürichen keresztül jöttek szóló Viktoriájukon. 
Panaszkodtak, hogy a mellékútvonalak igen rosszak. Helyen-
ként csak annyiból áll az útjavítás, hogy köveket szórnak rá. 
(Akárcsak nálunk.) A német dühös volt és fogadkozott, hogy 
hazaérve egy szaklapban megírja ezeket a lehetetlen állapo-
tokat. Interlaken előtt, körülbelül Brienztől kezdődőleg, rossz 
az út. Ez annál érdekesebb, mert hiszen Interlaken a világ 
egyik legszebb és legismertebb fürdőhelye, megérdemelné 
hogy aszfaltozott utakat kapjon. Interlakenből a Grimsel és 
Furka felé menet Meyringen, Innertkirchen felé is igen rossz 
volt az út. A svájci hágók útjainak alapja igen jó, a fordulók 
azonban az óriási forgalomtól teljesen fel vannak túrva és 
éles kövekkel teleszórva. Ide tehát csakis a legjobb és leg-
vastagabb pneukkal jöjjünk. Olaszországban az olasz-svájci 
határtól (Chiasso) egészen a Como-tó északi végéig jó az út. 
Sondrio előtt körülbelül 30 km-rel azután tipikus magyar 
utakban volt alkalmunk gyönyörködni. Teljesen elhanyagolt 
úttest, mély gödrök kilométereken keresztül, majd megint 
cey kissé VW> r«-ak rövM ideiir awt ín tfírn lé-

pésben lehet haladni. A Comó-tó északi vége és Sondrio, 
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valamint a Sondrio—Bormio-részlet oly rossz, hogy ajánlatos 
elkerülni! Érthetetlen, hogy az olasz kormány, mely külön-
ben igen lelkiismeretes útpolitikát űz, mindenütt javíttatja az 
utakat, ezzel a résszel egyáltalában nem törődik. Pedig a 
Stilfser-Joch alján fekvő Bormio-fürdő megérdemelné, hogy 
oda tisztességes állapotban lévő utak vezessenek. 

A Gomagoi—Meran—Bolzano-részlet is sok kívánni-
valót hagy maga után. Bolzano-ból a rövidebb Karrerpass— 
Sella-útvonal helyett, mely egy ottani motoros szerint rossz 
állapotban van, az Ora (Auer) S. Lugano, Predazzo stb. részt 
választottam. Hazafelé jövet a Szentgotthárdtól Vasvár— 
Sümeg—Tapolca—Nagyvázsony — Veszprém—Székesfehérvár 
—Budapest-útrészlet általában igen jó. Itt meg a teljes jel-

zéstelenség keseríti el a túrázó életét. 
* 

Az útjelzések. Mindenütt — kivéve Magyarországot — 
jók. Az osztrák utak jelzését már többször ismertettük, így 
hát nem akarunk újra írni róluk. A svájciak nagyon jók. A 
községek és városok előtt magas póznán hárommezejű tábla. 
A felső l:ék mezőben a község vagy város neve, az alsó kék 
mezőben a következő község neve és távolsága. A középső fe-
hér mezőben nagy fekete szám. Svájcban ugyanis az egyes 
főútvonalaknak számaik vannak. Ha például Zürichbe aka-
runk menni, csak megnézzük a térképen, hogy melyik számú 
útvonal vezet oda és végig csak arra kell ügyelnünk, hogy ha-
sonló számmal ellátott útvonalakon haladjunk. Ez nagyon 
kényelmes és praktikus berendezés. Ezenkívül minden község 
előtt a lassú hajtást előíró tábla. Helyenként kiírva, hogy 
hány frankba kerül a gyorsabb hajtás. Tessinben (Délolasz-
Svájc) már minden jelzés olasz. „Rallentare" a „Langsam 
fahren" helyett. Itt azonban már mindenki gyorsabban hajt a 

községeken keresztül, mint a Német-Svájcban. 
* 

A forgalom annál nagyobb, mennél nyugatabbra me-
gyünk. Ausztriában már legalább tízszer olyan, mint Magyar-
országon. A rövid német részen — Reichenhall környékén — 
szintén nagy, Svájcban és Olaszországban pedig a legna-
gyobb. Különös figyelmet a svájci és az olasz forgalom érde-
mel. Svájcban a forgalom a hágókon és a hegyes részeken is 
igen nagy, de a vezetők általában óvatosak. Az életét és ko-
csiját senkisem hajlandó feleslegesen kockára tenni. Nagy 
forgalmi rend van itt, dacára a forgalmi rendőrök teljes 
hiányának. Vezetés szempontjából legnehezebb az Engadin 
(Schuls—St. Moritz), mert az utak itt rendkívül keskenyek és 
kanyar kanyart követ. Ehhez járulnak még az állandó erős 
emelkedők. Ajánlatos egészen az út jobboldalán és lassan haj-
tani, különben könnyen történhet összeütközés. Egy „Bosch"-
kürt ilyenkor megfizethetetlen, mert nem kell állandóan a 
kormányt elengednünk, hogy a kézikürt gummilabdáját nyo-
mogathassuk. A dudálásnak is megvan a maga külön takti-
kája, mely speciálisan ezen helyekre alkalmas. A kanyarok 
előtt egy-két kürtjelzést adunk és azután figyeljük, hogy 
nem kapunk-e rá feleletet. Egészen helytelen esztelen dudá-
lással és lassítás nélkül a beláthatatlan kanyarokat venni, 
mert megesik, hogy éppen saját dudálásunktól nem halljuk a 
szembejövő kürtjelét és mikor legkevésbé várjuk, szemben 
találjuk magunkat egy másik járművel. Ha nagy utazó auto-
mobilokkal találkozunk, térjünk ki, ha kell egészen az árokig 
vagy a szakadék szélére, mert motorkerékpárt ilyen helyen 
könnyebb vezetni, mint automobilt. A bennülök szíves köszö-
nete bizonyítja, hogy uri gesztusunk, úriemberek méltánylá-
sára talált. A hágókon ismét a legnagyobb óvatosság ajánl-
ható. Svájcban a Bergpostautóknak még most is mindig a 
szakadék felé kell kitérni, úgyhogy a postaautó a hegyfelőli 
oldalon maradhasson. Különös figyelmet érdemel itt az elő-
zés. A Bergpostautók nincsenek semmire sem tekintettel, 
legfeljebb csak egy másik Bergpostautóra. Előzésük majdnem 
lehetetlen, mert vezetőik természetesen nem kockáztatják, 
hogy útat engedve a hátulról jövőnek, az árokba vagy a sza-
kadékba csússzanak nehéz járművükkel. A fordulókat vágiák 

és így itt sem lehet őket előzni. Inkább álljunk meg és vár-
juk be, amíg elhajtanak. A szép kilátás úgyis bőven kárpótol 
az időveszteségért. A községekben Svájcban mindig egészen 
lassan menjünk! Mikor Martinsbrucknál átléptük a határt, 
az első svájci községen az általunk megszokott 35—40 kilomé-
teres tempóban hajtottunk át. Hirtelen a falubeliek hangos 
ordítozására és fenyegetőzésére lettünk figyelmesek, melyet 
csak kikerülve a faluból, értettünk meg. Ugyanis túlgyorsan 
hajtottunk és a gyorhajtást a faluban — igen helyesen — 
nem tűrő svájciak ez ellen kikeltek. Később volt alkalmunk 
svájci és külföldi automobilok után menni, mikor is észre-
vettük, hogy itt mindenki szigorúan betartja a falvakban 
előírt 20—25 kilométeres sebességmaximumot. A büntetés — 
mint később volt alkalmunk tapasztalni — itt ugyancsak ha-
mar éri utol az autósokat. Igaz, ne feledjük, Svájc, ez a 
meseország még nem is olyan régen tilos föld volt az autósok 
és motorkerékpárosok számára és például Graubünden-kanton 
alig 2 éve nyitotta meg kapuit a gépjárművek számára. Ért-
hető tehát, hogy egyes szigorítások és megszorítások még 
fennmaradtak. Olvassuk át figyelemmel a svájci autórendé-
szeti szabályzatot, melyet a határon kaphatunk, vagy ha ezt 
nem akarjuk, kísérjük figyelemmel a svájci bennszülöttek ve-
zetésmódját. Így azután nem érhet semmi meglepetés. A kö-
vetkezőkben néhány jellemző apróságot közlünk, mely a 

svájci forgalommal is összefügg. 
* 

Interlakenből jövet átkeltünk a Grimsel-, majd a Furka-
hágón. Az utóbbin óriási forgalom. Autó autó után. A hágó-
tető alatt lévő Hotel Belvedere előtt autótábor, a felvezető út 
teljesen elzárva. Várni kell, míg az autóbuszok lejönnek, 
hogy hely legyen a felmenésre. Egy aranysújtásos egyenru-
hába öltözött szép szál svájci rendőr igyekszik a forgalmat 
irányítani. Toporzékol a dühtől, alig győzi a különféle nem-
zetiségű vezetők között fenntartani a rendet. Mellettünk egy 
német Mercedes-Benzével mindenáron tovább akar menni. 
Oda-vissza tolat, nem marad egy percig egy helyen. Egv 
fuvarozó tolatás közben fellöki a rendőrt. A nagy ember el-
esik, felkel, letörüli magáról a port és dirigál tovább. Oda-
megyek az egyik sváici kocsi soffőrjéhez és m e g k é r d e z e m , 
hogy előállítják-e, vagy pedig csak felírják a tettest. Azt 
mondja, semmi sem történik, az ügy be van fejezve. 

* 

A svájci vasúti sorompók kezelése itthon is követendő 
példa szerint megy végbe. Leeresztik a sorompót, pillanatok 
múlva átrobog a villamos expressz- vagy tehervonat és már 
megy is fel a sorompó. A Vierwaldstátti-tó partján végig-
húzódó világhírű „Axenstrasse" forgalma például oly nagy, 
hogy egy lezárt sorompó előtt percek alatt 20 gépkocsi és mo-
torkerékpár gyűlt fel. A múltkoriban a Balatonról hazajövet 
Fehérvár előtt a vasúti sorompó zárva volt. Mikor odaértünk, 
már vagy 8—10 autó és kocsi állott előtte. Mi körülbelül 8—10 
percet vártunk, míg a vonat áthaladt. A többiek, számuk 
után ítélve, legalább 5 perce állottak a sorompó előtt. Svájc-
ban ez egyszerűen elképzelhetetlen, mert hiszen mi volna, ha 
az óriási nemzetközi autóforgalomnak ilyen lehetetlen aka-
dályok állanák útiát. Tizenöt perc alatt felgyűlne ott száz 
autó és olyan tülkölést csapna, hogy a sorompókezelő nyuga-
lomba vonulna. 

* 

A városok közül feltűnt Luzern nagy és jól irányított 
forgalma. Szép, tökéletesen zajtalan kis elektromos autó-
buszok, ragyogó fehér villamoskocsik, rengeteg aut(3 és sok 
motorkerékpár. A város minden szállodája állandóan túl-
zsúfolt, az idegenforgalom igen nagy. Minden percben érke-
zik egy poros, piszkos motorkerékpár vagy automobil, a leg-
különfélébb országjelzésű táblákkal. A tavon a tengerhez 
hasonló forgalom, a hófehér haiók a nagy tó minden irányá-
ban sűrűn közlekednek. Az esti holdfénvben ringó motor-
csónakok ,.Mondscheinpartie"-ra invitálják az idegeneket. A 
nagy luxushotelekben zenekarok hangversenyeznek. Az uta-
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zási irodák ablakaiban autókirándulások prospektusai. A 
Furka- és Grimsel-hágó Svájcban fogalom, ide mindenünnen 
és minden időben közlekednek autóbuszok. Nemcsak forga-
lom van itt, hanem idegenforgalom is és ezt a svájciak jól 
értik. A kis Luzern este egy nagy világváros benyomását 
kelti, az üzletek nyolckor csuknak és kilenckor újra nyitnak, 
mikor is nyitva vannak késő éjfélig. Luzern egy bájos város 
és aki csak teheti, ha Svájcban túrázik, tekintse meg, kap-
csolja be túrája útvonalába. 

* 

A legszebb osztrák város, Innsbruck, kezd világvárosi 
jelleget ölteni. A főtéren egy magas dobozon forgalmi rendőr 
irányít. Mikor közeledünk feléje, kérdően néz és csak miután 
jeleztük, hogy merre kívánunk tovább menni, inti be az 
irányt. Meg kell hagyni, a forgalom lebonyolítása minta-
szerű és a forgalmi rendőrök munkája kifogástalan. Az 
autók és motorkerékpárok nem állhatnak meg akárhol. Kü-
lön Parkplatz van kijelölve számukra. Aki máshol áll meg, 
büntetést fizet. Az innsbrucki fiatalság egynéhány érdemes 
tagja azután hivatalos felügyeletet gyakorol a járművek fe-
lett. Ez a berendezés tökéletes, mert mindenki nyugodtan 
hagyhatja gépét a tér közepén lévő Parkplatzon és amellett 
vigyáznak rá. És csodák-csodája, ez nem kerül semmibe. Tisz-
tán az egyes tulajdonosok jószántától függ, hogy adnak-e va-
lamit a felvigyázóknak vagy sem? 

Svájcban „H"-táblánkat állandóan Hollandia jelzésének 
gondolták, noha Hollandia hivatalos jelzése az NE-Neder-
lande. Olaszországban majdnem mindig felismerték, hogy 
magyarok vagyunk, különösen a Bp.-jelzésről. Budapestről 
sokan hallottak és mindenki tudja, hol van. 

A Furka-hágóról lejövet a szerpentinek előtti ke-
veset lejtő egyenesebb részen gyors tempóban eresz-
kedünk lefelé. Hirtelen kiáltás. Visszanézünk és csak 
akkor vesszük észre. hogy nem álltunk meg egy 
Kontroll- (fizetni) állomáson. Lassan fékezünk és alapos 
túlfutás után, visszafordulunk a Kontroli-állomás felé. 
Svájcban mindenütt fizetni kell, az ember ki sem ismeri 
magát a sok lerovandó illeték körül. Az illetékek beszedését 
gyakran a Hotelek alkalmazottai végzik, akik azután a ha-
tóságnak elszámolnak vele. Most is egy zöldszemüveges, 
bodroshajú svájci olasz Lohndiener íria ki nekünk a nyugtát 
és a Steuerkarte-ét. „6 frank büntetés nélkül, mondja, önök 
túlgyorsan hajtanak a hágókon, ezért pedig 30 frank büntetés 
járna." Nem akarva elismerni a kellemetlen Lohndienert ha-
tósági személynek, élénk vitatkozásba kezdtünk. Azt aján-
lottuk, hogy a Kontroli-állomás tábláját ne oda állítsák, ahol 
meg kell állani, hanem valamivel előbbre, hogy idő legyen 
a fékezésre. Ezzel szemben ők azt állították, hoigy a meg-
engedett maximális sebesség a hágókon 18 kilométer és ha 
a svájciak be tudják tartani, úgy nékünk is be kell tudni 
tartani. (Ez szépen hangzik, de lefelé egy autóbusz sincsen, 
mely nem hajtana 18 kilométernél gyorsabban.) Most már 
rájöttünk, hogy nyilván azért akartak minket megbüntetni, 
mert nem álltunk meg mindjárt és ők azt gondolták, hogy 
nem tudtunk rögtön befékezni. Esrv "elerines >'" 
tén érdekelve lehetett az illetékek körül, efl,mondotta, hogy a 
közelmúltban lezuhant a Furkáról egy autó, be a patakba. 
Az egyik utas, egy hölgy, meghalt, a .másik életveszélyesen 
megsérült, a vezetőt pedig letartóztatták. 20 OflO =vájci 
frankot kinált fel az úrvezető, hogy szabadon engedjék, — 
mindhiába. „Er sitzt fest — mint a pellerines úr nekünk 
mondotta — und wurde trotz der Kaution nicht freigelassen." 
Miután így kellőleg meg véltek ijeszteni, nyugodtan folytat-
tuk utunkat a GoMhard-hágó felé. Ismét példa arra, hogy 
a büntetések egyhamar utóiérhetik az embert ebben az or-
szágban. 

* 

Az előkelő svájci fürdőhelyeken óriási a forgalom. Nem 
kevésbé a fürdőhelyek közötti útszakaszokon. Az Engadin 
tömve autókkal. Itt azutáin alkalmunk volt megfigyelni, hogv 
az egyes országok „előkelőségei'' milyen autókat kedvelnek. 
Míg Svájcban a kevésbé exkluzív helyeken a forgalom és az 
autók teljesen nemzetköziek, addig az előkelő üdülőhelyeken 
tisztán meg lehet állapítani, hogy az egyes nemzetiségű 

márkák között, melyek a különösen gyakoriak. A németek 
igen sok 8 hengeres Horohot használnak, láttunk még 
néhány nagy kompresszoros Mercedest. Az olcsóbb kocsik 
közül gyakori a 2 literes Mercedes-Benz. Az amerikai előkelő 
kocsi a Packard. Rengeteg sok remekül karosszált Packardot 
láttunk az Engadinban. Az angolok természetesen a Rolls-
Roycet pártolják. Másfél nap alatt többet láttunk belőlük, 
mint idehaza 7 esztendő alatt. A franciák előkelő kocsija a 
Panhard-Levassor és a La Hispano-Suiza. Láttunk még 
ezenkívül kevés, de annál szetofo Isotta-Fraschinit. Motor-
kerékpár ezeken a vidékeken igen kevés van. Svájcban álta-
lában nagyon sok a Motosacoche. Ez a márka itt megérde-
melt népszerűségnek örvend. Rajta kívül még Condor-iMAG-
gépeket láttunk. A németek BMW- és Victoria-gépeken jár-
nak. Az oldalkocsis gépek közül legtöbb a Harley-Davidson. 

* 

Néhány szót a gépről és a felszerelésről. Gépünk, egy 
599 kcm-es sv. Sunbeam, több mint 18.000 kilométert futott 
már, mikor útnak indultunk vele. A túraelőtti rendbehozást 
az egyik legnagyobb magyar motorkerékpárjavitóműhely, 
Vajk Tibor (Budapest, VI., Hajós-utca 25.) végezte, a lehető 
legalaposabban. Az egész túrán nem kellett egyetlen csavart 
sem meghúznunk, soha, egyetlen pillanatig sem vollt kelle-
metlenségünk a gép miatt. Örvendetes, hogy van Magyar-
országon javítóműhely, ahol a túrára való előkészítést, mely 
motorkerékpárnál különös gondot igényel, ilyen lelkiismere-
tesen elvégzik. Igazságtalanság volna, ha a SunJbeamről nem 
a legnagyobb megelégedés hangján emlékeznék meg. Egy gép, 
mely 3200 kilométeren, 5 gyertyadefekten kívül, amit szin-
tén csak a hágókon bekapcsolt motorral való fékezésnek 
köszönhetek, egyetlen alkalommal sem állt meg, kivéve mikor 
megállítottam, megérdemel minden dicséretet. Az abszolvált 
15 hágó, melyekben benn van a Stelvio mindkét oldala, az 
igen meredek Julier és Furka-pass, a Grimsel és a Gotthard, 
nem is szólva a Dolomitok hágóiról, élnék fényt vet a gép 
teljesítményére. Ezenkívül külön meg kell említenem az 
Interlaken melletti Beatenberg kirándulóhelyet, — az egyet-
len, melyre fel nincsen rendszeres autóbuszjárat. A 8 kilo-
méteres hegymászás helyenként 17 százalékos lejtőkön, a 
fordulók erősen 20 százalék feletti emelkedése, meg sem 
kottyantak a motornak. Dacára a forróságnak, a gép kifo-
gástalanul húzott végig. A Suldeni-út ,mely nehezebb bár-
melyik hágónál, túránk alatt többször abszolváltatott és a 
gép itt is, ahol már erős kéthengeresek megakadtak, meg-
állás nélkül ,ment fel. Köszönhető ez talán nagyrészben a 
tökéletesen működő négysebességes váltóműnek ós a motor-
nak, melynek teljesítménye messze felette áll az ilyen nagy-
ságú gépeiktől megszökött telje sí tök épessé gnek. A síkon 
elért maximális sebesség, melyet kifutottunk, anélkül, hogy 
teljes gázzal mentünk volna, erősen meghaladta a 80 kilo-
métert. A hegyekben kb. 2.5—3 liter hengerűrtartalomig 
bezárólag minden automobilt könnyen előztünk. (Persze, nem 
versenyről volt szó, hanem üzemsebességről.) Gépem most, 
kb. 24.000 kilométer és kimondott agyoinnyúzás után, még 
mindig teljesen üzemképes és még sokáig az is marad. 

* 

A fogyasztásról egészen pontos adatokkal szolgálhatok. 
5.6 liter benzin, 7 deciliter olaj 100 kilométerenként. De ez 
a maximális fogyasztás, mert a túra jóformán csakis hegyek 
megmászásából és hágók abszolválásából állott. Az olaj-
fogyasztás, nézetem szerint, nyugodtan levihető ugyanezen 
a terepen 5J5 deciliterre. Itthon mind a benzin-, mind az 
olajfogyasztás legalább 10 százalékkal kevesebb. Ameddig 
volt, az itthonról vitt Castrol-olajat használtaim, mely — 
mint mindig — mos is a legjobbnak bizonyult. Mikor elfo-
gyott, különböző olajokkal kísérleteztem. Olyan, mint a 
Castrol, egy sem volt. Az egyiknél a gép nem húzott, a 
másiknál, mely különben egészen kifogástalannak bizonyult, 
gyakrabban kaptam gyertyadefektet. Olajfogyasztásom azért 
volt nagyobb a megszokottnál, mert óvatosságból állandóan 
túlolajoztam erősen megterhelt gépünket. Ezenkívül egy-
ikben cseréltem a karter olaját és a sebességváltó kenése — 
mint ismeretes — a Sunbeam-gyár ezen modelljénél a mo-
torolaj révén történik. D. A. D. 

A M A M AUTOMOBILOK: A P A R T A U T Ó R.-T. 
PAI£r£ V L K E R " ' A N D R Á S S Y - Ú T 3 7 - SZÁM 
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1928. évben eddig a Magyarországon rendezett 
összes klasszikus versenyeket 
C A S T R O L - o l a j j a l n y e r t é k ! 

• ^ - - T 

Wakefield Castrol 
Motor Oil 

Kocsija élettartamát évekkel hosszabbítja meg 

használjon maga is CASTROL-t! 

Mindenütt kapható! 

Az Angol Automobil Tourist Trophy I. és 2-ik 
helyezettje, az Osztrák Motorkerékpár Grand 
Prix 250, 350, 500 kcm. kategóriájának győz-
tesei és az A r p a j o n i K i l o m é t e r R e k o r d n a p 
valamennyi világrekordere 

w 

Ismét világsikerek! 
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A világ 
legnagyobb automobílclubja 

Pár szó az angol Automobil-Associationról. 

Az Automobil Assoeiationról Anglia csodálatos Autó-

klubjáról egészen hihetetlen és fantasztikus hírek ter-

jedtek el. Olyan híreket hallottunk erről a bámulatos 

klubról, amelyeiket egyenesen lehetetleneknek képzeltünk 

el, a mi viszonyainkat tekintve. Ám a hatalmas klub 

nemrég megjelent évi értesítőkönyvecskéje eloszlatta a 

gyanút és teljes káprázatos nagyságában tárta elénk a 

mesebeli egyesület arányait. A klub tagjainak száma 

nem kevesebb mint 378.846 lélek. Ez a fantasztikus szám 

1927 május 1-től 1928. évi április hó 30-ig 38.705 taggal 

szaporodott. Hogy ez a klub 

tagjainak mit nyújt, azt a 

legjobban mutatja ez az elképzel-

hetetlen szaporulat, mert hiszen 

senki sem lépne egy olyan klubba, 

mely neki nem nyújt semmit. 

Az AA, ahogyan Angliában a 

klubot rövidített nevén hívják, 

valóban óriási szolgálatokat tesz 

tagjainak. Hatásköre kiterjed a 

turisztikára, segélynyújtás és or-

szágúti szolgálatra, igazságszol-

gáltatásra és jogvédelemre. Az 

1927—28. évre kiadott beszámoló 

fel is említi, hogy nemcsak a tagok 

száma növekedett meg örvendete-

sen, hanem a klu'b szolgálatainak 

igénybevétele is sokkal nagyobb 

mérveket öltött. A szolgálatoknak 

ez a fokozottabb mértékben való 

igénybevétele oda vezetett, hogy a 

központi klubház Londonban ezen-

túl éjjel-nappal, vasár- és ünnep-

napokon is nyitva áll a tagok ren-

delkezésére. 

Az országúti szolgálat ma 

már 22,047.572 mérföldre terjed 

ki. Ügynevezett „Road Patrols" 

segítőcsapatok tehát ilyen fantasz-

tikus távolságokat látnak el szol-

gálataikkal. Ehhez 92 új utcai te!t-

íőnállomás jön, melyek mindegyi-

két, minden tag egy nála levő 

kulcs segítségével használhat, 

esetleges szükség, benzinhiány, 

defekt stb. esetén. Az éjjeli segéd-

szolgálat mind erősebb és erősebb 

mértékben nyer népszerűség terén. 

Az útjelzés, meíly Angliában 

szinte tökéletesnek volt mondható, 

az A. A. által nem kevesebb mint 

10.023 jelzőoszlop felállításával 

lett előmozdítva. 1907 óta a klub-

nak 64.809 jelzése áll fenn. Az 

újonnan felállított táblák egy vilá-

gító anyag felhasználásával éjjeli 

használatra is alkalmasak lettek. 

Angliában, Skóciában és Wa-

lesben 2000 affiliált javítóműhely 

áll a klub rendelkezésére. A javító-

műhelyek mindegyike éjjel-nappal köteles a tagok rendel-

kezésére állani. Az egyes javítások árai meg vannak 

állapítva, úgy, hogy csalás vagy zsarolás kizárt dolog. A 

műhelyek mindegyike a Club jelvényét viseli és kiváló 

szakemberek által van vezetve. 

A klubnak nem kevesebb mint 2400 affiliált Hotelje 

van Angliáiban. Ezek mindegyike az A. A. jelvényét vi-

seli. A szállodák mindegyike a Clubkönyvben fel van 

tüntetve és rangjának megfelelően egy, illetve több csil-

laggal jelölve. Az egy csillaggal jelöltek első, a kettővel 

jelöltek másod, stb. osztályúakat jelentenek. Minden 

ilyen hotel az A. A. által kiküldött ellenőrző személyek 

által lesz kontrollálva és a legkisebb szabálytalanság 

alkalmával ki lesz zárva a Club kebeléből. 

AMERIKAI 

ROYAL CORD U. S. 
GYÁRI FŐLERAKAT 

Autófelszerelések 

' » > 

/ /// 

>.<///// 
(fi '//. ,// 

/ /////// 
i'/nl/l! 

urJÍH; 

Oy/HUjl!; mfe 

PNEUMATIK ÉS 
AUTÓFELSZERE-
LÉSI SZAKÜZLET 

BUDAPEST, Vl.y ANDRÁSSY-ÚT 4 0 



1928 szeptember 15. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 11 

Különös gondot jelent Angliában a kocsiknak a vá-

rosban való elhelyezése. Az A. A. tehát küiön és kizárólag 

a tagjai számára szóló parkhelyeket létesített. Ezek száma 

337. Fontosabb sportesemények alkalmából szintén gon-

doskodik a Club tagjai kocsijainak elhelyezéséről. így 

példáuil az 1927. évi angol tenniszbajnokság alkalmából 

az A. A. 12.000 kocsit helyezett öl. 

Az A. A. népszerűségét nagyban emeli a kitűnő 

Touring Département. A túraosztálynak mintegy 200 

alkalmazottja van. Ez az osztály nemcsak a különböző 

szükséges vám és egyéb iratokat szerzi meg a tagok-

nak, hanem a legrészletesebben fölvilágosítást ad minden 

autóturisztikai kérdésben is. Így felvilágosít az utak ál-

lapota, a forgalmi szabályok, a jó szállodák stb. felől. A 

touringosztály kiállít továbbá rövid, vagy kívánságra 

egészen részletes útleírásokat, melyek a tagok tájékozta-

tósára szolgálnak. Ilyen útleírást 1927—28. évben 

500.000 darabot adtak ki. A leírt útvonalhálózat 200 

millió mérföldre terjedt ki. Ezek az útleírások azonban 

nemcsak kirándulások, vagy túrák, hanem kereskedelmi 

és üzleti szempontokból is állítattak ki. Az 1927—28. év-

ben felszaporodott külföldi túrák arra késztették az A. A. 

Touringosztályának vezetőségét, hogy USA-ba, továbbá 

Magyarországba, Jugoszláviába, Csehszlovákiába, Né-

met- és Franciaországba, Dániába, Hollandiába stb. kü-

lön megbízottakat küldjön szét, hogy az ottani állapotok-

ról a helyszínen beszerzett hiteles adatokkal szolgálhasson 

át érdeklődő tagoknak. Tekintettel arra, hogy a USA-ba 

való túrázás igen nagy mérveket öltött az AA a kocsik-

nak a hajón való szállítását sokban megkönnyítette tag-

jainak. 

Az AA jogvédelme is óriási népszerűségnek és el-

terjedtségnek örvend. Ez a jogvédelem nemcsak jogi ta-

nácsok adásából, hanem adott esetben ingyenes bíróság 

előtti védelemből is áll. Az évkönyv fel is említi, hogy 

számos esetben sikerült a tagok részére előnyös ítéletet 

elérniök. 

A technikai osztály, mely a tagoknak új, vagy hasz-

nált kocsik vételénél, szakjavítások alkalmával, stb szak-

emberek által nyújtott segítséget, szintén erősen vétetett 

igénybe, nemkülönben az anyagvizsgáló csoport, mely 

mindennemű olaj vagy benzin stb. vegyészi megvizsgálá-

sát végezte. 

A klub hatalmas befolyását mi sem jellemzi jobban, 

minthogy beadványára az elavult adóformulát az A. A. 

javaslata értelmében megváltoztatták és az autóadókat 

szintén az ő kérelmezésére lejebb szállították. 

Az AA-nak mindezen leírt, sokoldalú tevékenysége 

természetesen csak egy töredéke annak amit valójában 

nyújt, mindazonáltal elég ahhoz, hogy tisztán láthassuk 

hatalmas méreteit és képességeit. Ezt a csodálatos klub-

bot nálunk, sajnos, még követendő példaként sem állíthat-

juk oda, olyan nagy a különbség Magyarország ós Anglia 

automobilizmusa között. 

Reméljük azonban, hogy Magyarországon is eljön 

nemsokára az idő, amikor a fokozatos fejlődést úgy az 

illetékesek, mint a vezető egyesületeink be fogják látni, 

hogy az automobilizmusé a jövő és mindent el fognak 

követni annak fejlesztésére és előmozdítására. 

Ha shimmizik 
a kocsi ja és rángat 

a kormánya 
garancia mel let t 

megjaví t ja 

Nébel és Szirmai 
VI., Lehel-u. 17/a. Telefon: 147-27 

PUCH a legelterjedtebb 
motorkerékpár . 

V I N R U D E 

GYEDÜL 

LSÓRANGŰ 

A világ legrégibb csónakmotorgyárának utol-
érhetetlen gyártmányai a 21/,, 6,12 és 16 lóerős 

E M l V n t / S E - O l / r B O / I R D CSÓNAKMOTOn 

A legutóbbi évek összes versenyeinek 
abszolút győztese minden kategór iában 

EDWARD E. BENISCH vezérképv., VIII, Kisfaludy u. 7. 

Á l l a n d ó b e m u t a t á s és k é p v i s e l e t : 
CSICC4GHY és TÁRSA műszaki keres*, 
társaság Budapest, VIII., ICisfaludy-u. 7. 
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3211 kilométer, 15 alpesi hágó, egy SUNBEAM-sidecar, 

173 liter benzin, 24 kilogramm olaj és fejenként 34S pengő 

1928 augusztus 2-áii indul tam el Raskó László bará-
tommal 599 keni. Sunbeum-sidecaronion. Utamnak ezút-
tal hármas célja volt. Mindenekelőtt találkozni akar-
tam a Coupe des Alpes résztvevőivel, még pedig lehető-
leg az Alpok legmagasabb hágóján, a Passo Stelvión 
(Stilfserjoch 275(i m.), ahol a versenyzőknek augusztus 
13-án a délelőtti órákban kellett keresztülfutniok. Má-
sodszor pontos leírást akartam készíteni lapunk ol-
vasói számára, amiben fel akartam tüntetni mindazt, 
ami egy nagyobb túrával kajKísolatos. Hogy ez 100 szá-
zalékban sikerült, azt főleg Raskó László barátomnak 
köszönhetem, aki ál laudó és pontos feljegyzéseivel járu l t 
hozzá munkámhoz. Harmadszor: látni, élvezni és pi-
henni akartam. Miudbárom sikerült. Nagyon, de na-
gyon sok szépet láttunk, élveztük az isteni természetet; 
a világfiirdők zajától a halotti csendig, az Alföldtől az 
égbenyúló jégóriásokig ós bár összesen 3211 kilométert 
tettünk meg, mégis frissen és kipihenten tértüuk haza 
Budapestre. 

.Bár ezúttal útleírásról lesz szó, mégis eltérünk a 
normától. Leírásunk inkább oktató lesz. Azok számára 
ír juk e sorokat, akik 1929 nyarára tervezuek ha-
sonló motorkerékpáros vagy autós k irándulást Mégis 
ezúttal iukább motorkerékpáros számára készült a ter-
vezet. Az automobil feltétlenül gyorsabb, bár a hegyes 
vidékeken erre nem mernénk esküt tenni. 

Ezúttal napról-napra fogunk menni, feltüntetve az 
egyes napok etappjait kilométerekben, feltüntetve a 
pontos útvonalat, mi t érdemes megnézni, mire kell 
ügyelni, hol lehet megszállani, mire legyünk különös 
figyelemmel, m i t és hol kell fizetni, mennyit költöttünk, 
mennyi volt a benzin- és olajfogyasztás, mennyibe ke-
rülnek a szállodák, a garázs stb. Természetesen senkire 
sem akarjuk rákényszeríteni, hogy a napi etappokat 
szigorúan tartsa be, leírásunk osupán tervezet, ami ve-
lünk megtörtónt ugyan, de amin időről időre, helyről 
helyre változtatni is lehet. Lesznek olyanok, akiknek 
Interluken nem fog tetszeni és helyette inkább Luzern 
környékén töltenek több napot, lesznek viszont olyanok 
is, akik még tovább fognak egyes helyeken időzni. Ez 
nem von le semmit munkánkból . Igyekeztünk utunkat 
olyan helyeken vezetni keresztül, melyek tényleg és el-
ismeretlen az Alpok legszebb részeit érintik és ezért azt 
is előrebocsátjuk, hogy a fenti útra olyanok, akik a he-
gyeket nem szeretik, ne vállalkozzanak. Nézetünk sze-
rint a turizmusban a legszebbek a hegyek, a hegyi utak, 
a hágók és a csúcsok, a kilátás, a pompás tavak és a 
mellettük elterülő kies fekvésű városok és fürdőhelyek. 
Ak i inkább szereti a tengert, vagy a sík vidéket, az más 

utat fog választani. Megnyugtat juk olvasóinkat, a tél 
folyamán minden számunkban közlünk úttervezeteket 
és mindenkinek lesz módjában válogatni a sok szép kö-
zött. Igyekezni fogunk, ha módunkban lesz, egy tenger-
parti túrát ugyancsak hasonló pontossággal leírni ol-
vasóinknak. 

Az alantiakban tehát napról napra megyünk. Azo-
kat a napokat is ismertetni fogjuk, amelyeken a sidecar 
pihent. Megjegyezni k ívánjuk még, hogy a legalkalma-
sabb időszak hasonló túrák keresztülvitelére a jú l ius 
vége és augusztus közepe, különösen pedig azért, mert 
ebben az időpontban a hágók már mind nyitva vannak. 
Mindazonáltal, ha valakinek szabadsága későbbre esik, 
a szeptember eleje is megfelelő. Naponkint először az 
útvonalat adjuk kilométerekben, majd az indulás és 
érkezés pontos idejét, az egyes helyeken eltöltött időt, 
az utak állapotát, a bruttó átlagsebességet, továbbá, 
ami különösen fontos, az egyes ajánlható és általunk is 
igénybevett szállodák címét ós árait, a garázslehetősége-
ket, az egyes helyeken fizetendő külön illetékeket és rö-
viden összefoglalva a szebb látnivalókat. Megnyugtat-
juk olvasóinkat, hogy az a lant i leírás a lapján minden 
térkép nélkül is el indulhatnak út jukra. Természetesen 
egy középeurópai nagykörvonalú térkép mindenképpen 
ajánlatos, már csak azért is, hogy a földrajzi ismere-
teinket gyarapítsuk és általános áttekintést nyerhes-
sünk. 

1. nap. 1928 augusztus 2. Indulás reggel 4:50. Budapest—Vár, 
érkezés Melkibe délután 6:15. Megtett út: 348.9 km. Kilométer-
óra szerint 376.5 km. Bruttó-átlag: 28.9 km. Időzések: Wien 
1 óra és délután a nagy viharok miatt 3 óra 40 perc. Ütvonal 
Budapesttől az osztrák határig jelenleg roppant rossz, különö-
sen motorkerékpárosok számára. Osztrák területen jó. Melkben 
az általunk igénybevett szállodát nem ajánljuk, mert nem 
volt kifogástalan. (Weisses Hössl.) Ingyen garázs. Étkezés 
jó. Jó vacsora és szoba ára egy személyre 5.75 schilling. Melk-
ben, ha az időből futja, mégtekintendő a híres kolostor. Este 
6 ig nyitva. Kilátás gyönyörű. Osztrák, határátlépésnél 1 S. 
kezelési díj fizetendő. 

Km. összes km. 
Budapest—Óbuda 
Pilisvörösvár 20.1 20.1 
Piliscsaba 6.8 26.9 
Leányvár 6.7 33.6 
Dorog 5.6 39.2 
Tát 7.4 46.6 
Nyergesújfalu 7.6 54.2 
Piszke 5.1 59.3 
Süttő 3.5 62.8 
Neszmély 6.7 69.5 

a világ l e g e s l e g j o b b túramotorkerékpárja. Solo és sidecar-típusok 2—3 és 4 üléses kisautó. O r v o s o k , ü g y v é d e k , k e r e s k e d f i k 

állandó nagy raktára. kedvenc k i s k o c s i j a . 

VEZÉRKÉPVISELET; ROTHOLCZ FRIGYES B U D A P E S T , 
VI. , ANDRÁSSY-ÚT 62 . TELEFON t AUTOMATA 128-29. 
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Km. összes km. 

Dunaalmás 2.4 71.2 
Szőny 14.3 86.2 
Komárom 8.1 90.3 
Ács 10.0 100.3 
Gönyü 6.8 117.1 
Győr 16.5 133.6 
Abda 8.3 141.9 
Öttevény 5.1 147.0 
Mosón 12.5 169.5 
Magyaróvár 2.2 171.7 
Bezenye 11.0 182.7 
Oroszvár 7.6 190.3 

1 K 

Magyar váravizsgálat 
Osztrák vámvizsgálat 

Kittsee (Köpcsény) 12.4 202.7 
Hainburg 13.0 215.7 
Deutsch-Altenburg 3.0 218.7 
Petronell 4.0 222.7 
Wildungsmauer 5.0 227.7 
Regelsbrunn 1.6 229.3 
Maria-Elend 7.0 236.3 
Fischamend 5.8 242.1 
Schwechat 11.0 253.1 
Wien 7.5 260.6 

Purkersdorf 16.5 277.1 
Gablitz 2.7 279.8 
Allhang 2.3 282.1 
Riederberg 6.4 286.5 
Sieghartskirchen 5.0 291.5 
Mitterndorf 8.3 299.8 
Kapelln 12.5 312.3 
Pottenbrunn 5.0 317.3 
Sankt-Pölten 7.5 324.8 
Prinzersdorf 8.7 333.5 
Loosdorf 9.0 342.5 
Melk 6.4 348.9 

Melk 
Ornding 6.9 6.9 
Erlauf 3.0 9.9 
Ltemmelbacli 8.2 18.1 
Neumarkt 3.2 21.3 
Blindenmarkt 5.7 27.0 
Amstetten 9.7 36.7 
Oed 10.5 47.2 
Strengberg 8.5 53.8 
Klein-Erlaa 10.1 61.9 
Ennsdorf 5.5 69.4 
Enns 0.9 70.3 
Asten 5.2 75.7 
Ebelsberg 8.0 83.7 
Kleinmünchen 1.9 85.6 
Linz 6.1 91.7 
Neubau 15.3 107.2 
Marehtrenk 6.7 113.9 
Wels 8.0 121.9 
Lambach 14.5 136.4 

Ismeri Ön hazáját ? 
Ugy-e nem ! Megismerheti 

H l E R B Y -
gépen! 

2. nap. 1928 augusztus 3. Indulás reggel 7:15. Érkezés Salz 
burgba 1:25. Időzés Salzburgban 6:10. Indulás Salzburgból 7 
órakor. Érkezés Loferbe 8:50 este. Űtvonal kilométerekben: 257.6 
km. Megtett út kilométeróra szerint: 275.6 km. összteljesít-
mény Budapest—Lofer: 606.5 km. Űtvonal Melktől Amstcttenig 
rossz, innen Linzig változó, Linztől Salzburgig kifogástalan. 
Emisben balra vezet az út Linz felé. Űtjelzőtábla hiányzik:. 
Kérdezősködni ajánlatos. Bruttó-átlag Salzburgig 35.5 km. 
Belépési illeték: Oberösterreich 5 S. Ebéd Sa'zburgban „Zum 
Mohren" 4.25 S. Jó. de drága. Salzburgban megtekintendő a vár. 
Siklón fel. Ára: 50 grosehen. Le gyalog is kitűnően lehet jönni. 
Vár belsejében a kínzókamrák stb.. valamint a kilátótorony 
megtekintése a.iánlható. Vezető és informátor díja: 1 S. Ha van-
nak salzburgi ünnepi játékok, úgy azok feltétlenül megtekin 
(endők. Í.Tedermann!) Helyárak 2 schillingtől. Űtvonal Salz-
burgtól Loferig. egy kis 5 kjm.-es szakaszt kivéve, kitiinő. Ha-
tárátlépési illeték német területen 3 márka, ha bárom napnál 
nem hoszabb ideig tartózkodunk német területen. Osztrák 
területre való belépésnél újra 1 Sch. kezelési dij fizetendő. 
Bruttó átlag Salzburg—Lofer: 28.9 km. Loferben a nyári évad-
ban helyet kapni nem lehet. Laktunk Rupert Itubisph faeszter-
gályosnál, aki szobákat ad ki. Névről mindenki ismeri. Két-
ágyas pazar szoba 5 Sch. Vacsora: egy tál tejbe rizs, melyért 
1 Schillinget fizettünk. Garázs egy fészerben ingyen. 

• • • 

I M É R A Y MOTORKERÉKPÁRGYÁR 
I ^ ^ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ^ ^ 
I Budapest, IV, Váci-utca 1-3 
ElllHl,,l[|llll,llllll„ll|Hl 
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Km. összes km. 

Schwanenstadt 8.5 144.9 
Attnang 6.0 150.9 
Vöckjabruck 5.1 156.0 
Timelkam 3.5 159.5 
Hörgattern 5.3 164.8 
Frankenmarkt 10.2 175.0 
Reithberg 9.5 184.5 
Strasswalchen 5.0 189.5 
Neumarkt 5.5 195.0 
Henndorf 6.0 201.0 
Strass 6.5 207.5 
Salzburg 9.0 216.5 
Walserberg (osztrák v. v.) 8.0 224.5 
Schwarzbach (bajor v. v.) 3.5 228.0 
Kloster St. Zeno 4.5 232.5 
Reiehenhall 1.5 234.0 
Atzenstadt 3.6 237.6 
Snaizlreuth 3.0 240.6 
Melleck (bajor v. v.) 2.5 243.1 
Steinpass (osztrák v. v.) 2.1 245.2 
Unken 2.2 247.4 
Lofer 10.2 257.6 

3. nnp. 1928 augusztus 4. Indulás Loforből reggel 7:10. Érke-
zés Sehuls (Unter-Engandin—Svájc) este 8.30. Napi teljesít-
mény: 263 km. összteljesítmény: Budapest—Sehuls 869.5 km. 
Bruttó-átlag Innsbruckig: 34.3 km. Időzés Innsbruckban 3:10. 
Ebéd a Breinössl-nél a főutcán, személyenkint 6 S. Drága, de jó. 
Ha időnk engedi, menjünk fel a most épült sikló- és függő-
vonattal a Hafelekar-ra melynek; tengerszínfeletti magassága 
2308 méter. A vasút indul az Inn folyó város felé eső hídfőjénél. 

A sikló díja 12 S oda-vissza. Megtekintendő a Fran-
ciskánus- (Hofkirehe) templom, ahol a híres tiroli szabadság-
hős, Andreas Hofer van eltemetve. Ugyancsak ott látható 
I. Miksa mexikói császár síremlékie. Innsbruckban a belváros-
ban automobillal és moto'rciklivel csak a főtéren kijelölt Park-
platzon lehet megállani. Elleneseiben büntetés. Innsbruckhoz 
közel, Zirl előtt átfutunk a nevezetes hegyiverseny pályáján, 
a Zirlerbergen. Az út állandóan az Inn-völgyben lialad, pom-
pás hegyek között. Landeektől kétfelé mehetünk. Vagy az Arl-
bergen (1805 m.) át, Bludenz—Feldkirchen—Buehs, jutunk 
Svájcba, vagy a Reschen-Scheideckpasson át Martinsbruekba 
és a festői Ober-Engandinba. Mi az utóbbit választottuk. Újab-
ban már nem kell felmenni a hágóra, hanem Pfundsnál egye-
nesen átvághatunk Martinsbruekba. Belépési díj Martins-
brucknál Oraubünden-kantonba 8.10 svájci franki. A határon 
mindenki kap nyomtatott szabályzatot, hogy egyes helyeken mi-
lyen sebességgel szabad hajtani. Ha ezt a határőr elfelejtené, 
kérjünk tőle. Osztrák határon ismét egy Schilling kezelési ille-
ték fizetendő. Innen kezdődik a jobbrabojtás, amire nagyon kell 
vigyázni, a keskeny utak miatt. Sehulsba beérkezve, balra az 
első szálloda, a „Hotel Alpenrose" ajánlható. Olcsó és kiitünő. 
Kétágyas szoba 7 frank. Vacsora: kenyér, rántotta és frissen 
fejt tej, személyenkint 2.25 frank. Rántotta Svájcban nem 
Eierspeis, hanem „Rühreier" néven ismeretes. Szemben a szál-
lodával kocsiszínben ingyen garazsírozás. Schuls-Tarasp és 
Vulpera egymáshoz közel eső világfürdők. 

Km. összes km. 
Lofer 
Waidring 9.0 9.0 
Erpfendorf 7.9 16.9 
St. Johann (Tirol) 7.6 24.5 
Ellmau 9.7 34.2 
Söll 9.6 43.8 
Brugghausl 7.3 51.1 
Gratten 2.5 53.6 
Wörgl 1.8 55.4 
Kundl 7.0 62.4 
Rattenberg 7.9 70.3 
Brixlegg 1.9 72.2 
Strass 6.3 78.5 
Rothholz 1.9 80.4 
Schwaz 9.3 89.7 
Volders 13.2 102.9 
Hall i. Tirol 5.0 107.9 
Innsbruck 10.1 118.0 
Zirl 12.5 130.5 
Pettau 8.6 139.1 
Telfs 5.9 145.0 

Km. összes km. 

Silz 12.7 157.7 
Imst 18.9 176.6 
Landeck 813 m. 19.5 196.1 
Prutz 866 m. 12.6 208.7 
Pfunds 967 m. 17.3 226.0 
Hochflnstermünz 1137 m. 6.3 232.3 
Nauders 1358 m 6.7 239.0 
Martinsbruck 1038 m. 9.0 248.0 

Osztrák—svájci határ. 
Strada 3.7 251.7 
Remüs 4.3 255.0 
Sent 4.4 259.4 
Sehuls 1244 m. 3.6 263.0 

4. nap. 1928 augusztus 5. Indulás reggel Schulsból 9:30. Ér-
kezés St. Moritzba 11:00. Onnan indulás 13:15. Érkezés Disen-
tisbe 8:15. Megtett kilométerek száma 190.5 km. Bruttó-átlag 
St. Moritzig 37.5 km. St.-Moritztól Disentisig 17.5 km. Időzés 
a gyönyörű kilátások* kedvért igen gyakran. Négy óra Mühlen-
ben, rostokolás a nagy vihar miatt. Utak Svájcban mindenütt 
jók. Az Engadinban igen kesgeny utak* miatt a legóvatosabb 
hajtás ajánlható. Meghálás a Disentis előtt közvetlenül fekvő 
Tavanasa faluban, ami azonban egy autótérképen sincs fel-
tüntetve. Primitív szálloda, de tiszta. Szoba két személyre 6 
frank. Vacsora itt is frissen fejt tej, aminél jobbat nem igen 
ajánlhatunk. Két literért fizettünk 1.20 frankot. St. Moritz 
világfürdő megtekintése elengedhetetlen. Itt több napig is el 
lehet lenni. Megtekintendő a leghíresebb alpin festőnek tár-
lata: a Segantini Palais, valamint a nagy Olimpia Sehanze, 
amiről a norvégeki 70 métert ugrottak sível. A Julierpass igen 
meredek. Csak jó autóval és erős oldalkocsis géppel abszolvál-
ható. Minimum 17%. St. Moritzból gyönyörű mellékkirándulá-
sok eszközölhetők a Berninapassra és Malojába, valamint 
a Muottas-Muraiglre. 

Km. összes km. 
Sehuls 1244 m. 

Fetan 4.5 4.5 
Ardez 1471 m. 5.6 10.1 
Guarda 3.6 13.7 
Lavin 4.2 17.9 
Süs 1429 m. 3.1 21.0 
Zernez 1474 m. 6.0 27.0 
Brail 6.8 33.8 
Scanfs 1712 m. 6.2 40.0 
Zuoz 4.9 44.9 
Ponté 2.1 47.0 
Bevers 4.0 51.0 
Samaden 1727 m. 3.0 54.0 
Celerina 4.0 58.0 
St. Moritz 1830 m. 2.0 60.0 
Silvaplana 1812 m. 6.0 66.0 
Julierpass 2200 m. 8.5 74.5 
Julier-Hospiz 2234 m. 0.5 75.0 
Bivio (Stalla) 1771 m. 7.5 82.5 
Marmorera 1629 m. 3.5 86.0 
Mühlen 1457 m. 4.0 90.0 
Roffna 1416 m. 4.0 94.0 
Tinzen 1236 m. 3.5 97.5 
Savognin 1206 m. 2.0 99.5 
Conters 1188 m. 1.5 101.0 
Tiefenkastel 884 m. 7.5 108.5 
Thusis 722 m. 14.0 122.5 
Cazis 2.0 124.5 
Realta 5.0 129.5 
Rhasüns 5.1 134.6 
Bonaduz 1.9 136.5 
Reichenau 1.0 137.5 
Tamins 1.0 138.5 
Mulins 6.0 144.5 
Flims 4.0 148.5 
Laax 5.9 154.4 
Danz 705 m. 6.1 160.5 
Waltensberg 6.0 166.5 
Rinkenberg 10.0 176.5 
Truns 1.0 177.5 
Rabius 2.0 179.5 
Somvix 1.0 180.5 
Campodials 2.0 182.5 
Disentis 1147 m. 8.0 190.5 

(Folytatása következik) 
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F A B R 1 Q U E N A T I O N A L . 
a v i l á g r e k o r d j j é p 

VILÁGREKORD 
L I É G E . B E L G I Q U E . 

a v i l á g r e k o r d g é p 

A Z A R B A X , 
A S E B E S S É G B E X , 
A F O G Y A S Z T Á S B A N , 
A Z E G Y S Z E R Ű S É G B E N , 
A Z Ü Z E M B I Z T O N S Á G B A N 

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

18 havi részletre azonnal szál l í tható ! 

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

I N T I LLAmá0nesek b iz tonsága a Junkers Müveke t is arra 
késztette, hogy a B R E M E N motor ját egy S C I N T I L L A mágnesse l 
is el lássák. A „DÉL K E R E S Z T J E " , mely Kal i forniából Br isbane 
(Ausztrália) repült és 13.000 ki lométert tett meg, szintén S C I N T I L L A 
mágnesse l volt felszerelve. A F R i E N D S H I P repülőgép, mely A m e -
rikából Ang l iába szállott június 18 án, ugyancsak S C I N T I L L A mág-
nest használt . Aho l nem lehet kiszál lni ,ott S C I N T i L L Á T használnak. 

Scinti l la, Bosch, North East, Marel l i , Ford, S. E. V., De lco, Paris 
Rhone , Ducel i ier , Soubi tez stb. 

mágnesek, dinamók, indí tómotorok, 
a k k u m u l á t o r o k 
szerelése és javítása eredet i a lkatrészekkel gyorsan, o l c s ó n , 
pontosan, g a r a n c i a mellett . 

URNER ÉS BERKOViTS 
SCINTILLA, INDEX, FENAG és HAGEN accumulátorok 
vezérképviselete V., Pozsonyi-út 4/t. Telefon: 7. 148-84. 

& 
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G y á r i e l a d á s i k ö z p o n t : M é r a y M o t o r k e r é k p á r g y á r rt. B u d a p e s t l V , Váci-u. 1—3 
mm • -'wmmm^^mmmmmmmmi 

VEGYEN M A G O S I X - E T 
Gyors. 

Üzembiztos. 

Speciálisan a 

magyar utakra 

készül 

Nem drága. 

A gyár 

közelsége meg-

fizethetetlen 

előny 
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Székelyföldön 
Minden motoros a jó utakat keresi és így nem szabad 

csodálkozunk azon, ha keleten a mai magyar határt kevés 

motoros lépi át, hogy vakációját az erdélyi utakon sza-

ladja le. Addig sem igen mentünk Erdélybe, míg a mienk 

volt, ma, amikor elszakították tőlünk, sok minden miatt 

még nehezebben határozzuk el magunkat egy erdélyi tú-

rára. Nekem régi vágyam volt Erdély, a Székelyföld, 

amiről annyi szép regét hallottam és ahonnan eredetileg 

elszármaztam. Ez a vágy erősebb volt, mint a rossz utak-

kal és rablóhistóriákkal való ijesztés és egynapi nagyvá-

radi tartózkodás után, augusztus 9-én délelőtt 11 órakor 

feleségemmel és kisfiammal elindultunk a kolozsvári or-

szágúton. Az út elfogadható állapotban van, a királyhágói 

rész teljesen jó, kifogástalan hegyiút. Ott mentünk el 

Csúcsán Ady Endre kúriája előtt, fent a hegyoldalban, 

az országút fölött van a tornácos ház. Megállítottam a ko-

csit és visszagondoltam utolsó gazdájára, ki szerte e vi-

lágban kereste a boldogságot és seholsem találta meg, 

csak itt nem kereste a csendes falusi kúrián, ahol talán 

megtalálta volna. Bánffyhunyad után elhagyjuk a Sebes-

kőrös festői völgyét, Gyalunál az út is rosszabb lesz, tele 

van gödrökkel. Két óra körül járt az idő, mikor Kolozs-

váron a főtéren megálltam kocsimmal. Előttünk a nagy-

templom és Hollós Mátyás szobra, Fadrusz János hatal-

mas alkotása. Az új hódítók nem bántották, csak román 

feliratot kapott. A Newyorkban ebédeltünk, amint meg-

hallották, hogy Budapestről jövünk, minden pincér körü-

löttünk volt. Ezalatt az utcán „Sizaire" kocsim is nagy 

érdeklődés tárgya. Mikor ebéd után kimentem, 8—10 sof-

főr volt körülötte, kettő alatta feküdt és úgy tanulmá-

nyozta a rugózás megoldását. 

Ebédután kirándultunk a Tordai hasadékhoz. A íe-

leki úton mentünk át Tordára, hol húsz év előtti téli ko-

lozsvári tartózkodásom alatt nagy ródlizásokat rendez-

tünk. A kanyargós hegyi útról páratlan kilátás nyílik 

Kolozsvárra. A tető elérése után a másik oldalon, lent a 

völgyben megjelenik Torda és az Aranyos napsütéstől ra-

gyogó vonala. Megállunk a Főtéren, itt hirdették ki elő-

ször a reformáció után a vallásszabadságot. A kis város-

ban minden felekezetnek van temploma: katholikus, evan-

gélikus, református, unitárius, gör. keleti, gör. katholi-

kus és két zsidótemplom. A Tordai hasadékhoz megint 

felfelé kell menni az elég rossz hegyiúton nem igen talál-

kozik az ember közlekedési eszközzel, itt már a bivalyok, 

kecskék és juhok birodalma kezdődik. Két eléggé proble-

matikus hídon való átkelés után elvész az út, még egy kis 

darabot mentünk a nagy szárazságban autózásra kiválóan 

alkalmas, de állatnak kevésbé megfelelő legelőn és előt-

tünk volt a kétfelé hasadt sziklahegy teljes vadságában. 

A sötétség beállta előtt ismét Kolozsváron voltunk és a 

már ismert gödrös úton a Sizairenek bőséges alkalma 

volt négy kerekének egymástól független rugózását be-

mutatni. 

Kolozsváron aludtunk és reggel ismét Tordán keresz-

tül az Aranyos völgyében Gerend, Hadréven át a Maros 

völgyébe értünk. Radnóton megálltunk I. Rákóczi György 

kastélyánál. Elhagyottan áll a régi épület, hol valamikor 

Erdély fejedelmei éltek. Délben Marosvásárhelyre, a 

Székelyföld székvárosába értünk. A városban csak ma-

gyar szót hallottunk, változatlanul megvan a székely 

Kultúrház, de a főtér két végén már befejezéshez közel 

állanak a görög katholikus és a görög keleti templomok 

hatalmas épületei. A kocsi iránt nagy az érdeklődés, meg-

ismerik a MAC-zászlót, alig győzök felelni a kérdésekre 

Ebéd után megyünk tovább. Szászrégenben vásár és búcsú 

van, a környékbeli székely, szász és román parasztság 

festői népviseletben hullámzik az egész városban, lépés-

Egy átvágott hasadéknál a kies Aranyos völgyében. Dr. Orbán László felvétele. 
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ben alig tudok keresztülmenni, a csendőrök csinálnak ne-
hezen utat. 20—25 km-en keresztül azután az országút 
tele van kocsikkal, melyek utasai hangos jókedvvel fejezik 
be a szászrégeni búcsút. Már látszanak a hegyek, balra a 
Kelemen havas, előttünk a Gyergyói havasok és jobbra a 
Görgényi havasok jönnek mindig közelebb. Monosfalunál 
megszűkül a völgy és innen körülbelül 60 km-t az elkép-
zelhető legszebb középhegységi folyóvölgyben megyünk, 
mely Ausztriában, Németországban, Olaszországban vagy 
Svájcban nem találja párját. Szorosan egymás mellett 
mennek a székely körvasút, az országút és a folyó, mind-
két parton a világ legszebb fenyvesei, amilyent emberi 
kéz megrendezni nem tudna. A út (keskeny, de elfogadha-
tóan jó, a talaj olyan, hogy gondozást a kis forgalom 
mellett alig igényel.. A vidék főtermelvényének, a fának 
szállítása vasúton vagy a Maroson történik, az utat a fu-
varosok nem igen rontják. Nem megyek gyorsan, elnéze-
getjük a festői tájat. 

Az út állandóan emelkedik, Marosvásárhely 332 m., 
Maroshévíz (most Toplica) 739 m magasan fekszik. A 
távolság 120 km, amelyre tehát 400 m emelkedés esik, 
de olyan egyenletesen elosztva, hogy csak a Maros erősen 
csobogó vizéről tudjuk, hogy felfelé megyünk. 

Maroshévizről bementünk a Székpatak völgyéibe, 
Borszék felé. Az 1112 m. magas hágóig 12 km-en ponto-
san 373 m-t emelkedik az út' és a hágón túl 5 km-re 880 
m magasságban fekszik Borszék. Ezen hegyiút fele elég jó 
második fele rossz, ami a hajtűkanyarokkal ellátott szer-
pentineken nem a legkellemesebb mulatság. A táj szépsége 
azonban elfelejteti a rossz utat is. A hágón, minden öreg 
autós tanácsának ellenére, leállítom a gyújtást, szabadon-
futóba teszem a sebességváltót és hangtalanul siklunk le 
Borszék felé. A szállodában elfoglaljuk az utolsó két szo-

bát és miután a starter megnyomásakor az utolsó soffőr 

is kiibujt kocsim alól, a garázsba akarom vinni. Induláskor 

egy férfi románul megszólít, amiből csak annyit értek, 

hogy kommisszárius. Okmányaimat kotorom elő, amikor 

egy úr franciául tolmácsolja, hogy a fürdőbiztos aziránt 

érdeklődik, hogy nincs-e valami kívánságom. Tolmács út-

ján közlöm vele, hogy nálunk Csonka-Magyarországon, 

(dans la Hongrie mutilée) jobb utak vannak és többen 

jönnénk, ha nem félnénk a rossz utaktól. Megköszöni az 

idegenforgalomra fontos útmutatást és kölcsönös udva-

riasságok után garázsíba viszem a kocsit. Külön, tágas, 

bezárható szép box 100 lei = 3.50 P. 

Elhelyezkedés, mosakodás és átöltözés után 6 óra 
körül megfürdünik a melegebbik Lobogóban és megálla-
pítjuk, hogy a 12 fokos víz fürdésre tényleg hideg. Va-
csora előtt megnézzük a kutakat, elsétálgatunk a Bükk-
havas felé, a világ legszebb fenyőrengetegében. Vacsorá-
nál természetesen minden pincér körülöttünk van, mind-
egyiknek van valami kérdezni valója Budapestről. Isszuk 
a jó borszéki vizet, csak fiamnak nem ízlik, azt mondja, 
hogy a sümegi víz sokkal jobb. Borravalónak egy ezüst 
pengőt adok a fizetőpincérnek, még nem látott, borzasztó 
büszke rá és mutogatja társainak. 

Reggel indulunk megint vissza a Marosvölgyébe. 
Gyergyóditrónál szélesebb lesz a völgy, Vasláb után meg-
int összeszűkül, de lassan elfogy a Maros, már csak egy 
kis csermely. Jobbra előttünk a Hargitta, balra a Kis Ha-
vas, ahonnan a Maros ered s megyünk be a Csiki havasok 
felé. Marosfő állomás vidéke utam egyik legszebb pontja. 
Csíkországba érünk, az Olt vize csobog mellettünk. Egy-
másután jönnek a tiszta székely falvak, galambibúgós 
kapuikkal, a nagyobbak oszlopos tornáccal. Meg-megállok. 
elbeszélgetek az emberekkel. Egészséges, nyiltfejű nép, 
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panaszkodnak, hogy nem elég a munka, sokan elmennek 

egész a Fekete tengerig, még többen, mint a hálború előtt, 

mert itthon nem lehet megélni. A legtöbb i t t j iagyja a 

családját, csak a férfiak mennek el, de sokan a családot 

is elviszik később, ezek azután nem is jönnek vissza, el-

vesznek. Az ilyen beszélgetés jobban fáj , mint a rossz út. 

Tovább megyünk az Olt völgyében, .Tusnád, Bükkszád, 

délután Málnás fürdőre érünk. Megfürdünk a jó hideg kis 

szénsavas uszodában és este Kásás uram villájában alusz-

szuk az igazak álmát. A kocsit az ablak alatt hagytam az 

úton, biztonság kedvéért hozzákötve derék házigazdám 

komondorát. Tizenegy óra körül irtózatos kutyaugatásra 

ebredtem fel, ott volt a fürdő összes kutyája. így aztán 

Pajtást is leoldoztam, menjenek másfelé szórakozni. 

Reggel továibb mentünk Sepsiszentgyörgy, Hidvég, 

Liget felé, hol térképem szerint át akartam menni az Ol-

tón, hogy Szászmagyaroson keresztül a Bogátnyergen át 

a Pálos-patak völgyébe jussak Már látszott a bokros 

folyóparton a híd feljáró, befordítom kocsimat és lefé-

kezem, mert a hídból csak a feljáró volt meg. 20 km 

kerülővel Bölönön és Apácán keresztül értem el Szászma-

gyarost, honnan a bogáti erdőben 25 km-t mentem gyö-

nyörű hegyiúton egyetlen falu érintése nélkül. A nyereg 

után, szép pázsiton, egy forrás közelében fogyasztottuk 

ebédünket, mikor egy koc°i minden lassítás nélkül, jól po-

rozva, elrobogott mellettünk. A sors megbüntette, né-

hány száz méterre gumidefektet kapott. Tíz perc múlva 

leckét adtam neki, hogy 70 km sebességgel még nagyobb 

port lehet csinálni, mint ötvennel. Homoródon, Darócon 

keresztül Székelyudvarhelyre értünk. Célunk aznap Szo-

váta volt, hova Korondon és Parajdon keresztül augusz-

tus 12-én, vasárnap délután négy órakor érkeztünk meg. 

A fürdő tele volt, ami 20—25 év előtti motoros jármű a 

világon van, mind ott prüszkölt a fürdőben. Óriási für-

dést rendeztünk a Medve-tóiban. A környékbeli székelyek 

nagy számban kínálták a korondi mázas agyagedényeket, 

taplósipkákat, mindenféle vászonkézimunkát, faragott 

botokat, agyagszobrokat és fafaragványokat. Itt is lezár-

ható tágas boxot kaptam. Reggel 9 órakor mégegyszer 

megfürödtünk1 a Medve-tóban, magunk voltunk. A sűrű 

sósvízben úszás nélkül sem merül el az emiber és a víz lent 

melegebb, mint a felső rétegekben. A tó melletti sóhegyen 

fiam az egész úton pihenő szerelővasat sófejtéssel foglal-

koztatta és nagy zsákmánnyal tért meg a kocsihoz. 

Fürdés után elindultunk a Kisküküllő völgyében. Ki-

bédre értünk, nemzetségem szülőfalujába. Megálltam, el-

kószáltam a szép, tiszta kis székely faluban, minden házon 

rajta van a gazda neve: Dósa, Orbán, Bénnyey, Adorján 

stb. Van belőlük még bőven, a fél falu Orbán, Találkoz-

tunk, beszélgettünk, itt is nehéz az élet, kevés a munka, 

amit a gazdaember elad az olcsó, amit venni kell, az drága. 

Dicsőszentmártonig a Kisküküllő völgyében mentem, 

Királyfalvánál letértem Marosújvár felé. Az út mindig 

rosszabb lett, kb. 200 m emelkedés van a térkép szerint. 

Egy magyar dülőúttal már elcseréltem volna. Néha túl 

mélyek voltak a keresztülmenő vízfolyások, le kellett szál-

lani, göröngyökkel betölteni és azután tovább, hogy száz 

méter múlva újra megismételjük. Végre látunk egy em-

bert, két sovány bivalyával túrja a domboldalt egy székely. 

Nagyot néz, köszöntjük egymást, csodálkozik, hogy fel-

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, Vl.v 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Ilijenek az utak a Székelyföldön. Előtérben a Sizaire- Freres-kocsi. Dr. Orbán László felvétele. 

Osztrák 6 órás Grand Prix 1928 
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jöttünk, vígasztal, hogy most már jobb lesz, kérdezi honnan 
jöttünk. Megmondom. Csak egy mélyet sóhajt: „Hej Bu-
dapest, hej Magyarország" és az ingújjával két kövér 
könnycseppet fog fel. A mi torkunkat is szorítja valami, 
először a féleségem, azután a fiam és végül én is előve-
szem a zsebkendőt. írásköziben is megakadok, ha vissza-
gondolok a királyfalvi hegytetőre. Elérjük Marosújvárt, 
Nagyenyeden megnézzük az öreg kollégiumot és megindu-
lunk Torockónak. Kora délután ott vagyunk Jókai Mór 
„Egy az Isten" legendás falujában. Előttem a kis unitá-
rius templom, mögötte a Székelykő hatalmas szikláival. Az 
emberek összegyűlnek, hívnak, hogy nézzem meg lakásu-
kat, bútoraikat, pártáikat. Elmegyünk mindenhova. Szo-
morú csendesség ül a falun. Innen mind elmentek a fér-
fiak csak a gyerekek és az öregek maradtak otthon. Nincs 
mindenki számára megélhetés. 

Reggel négy órakor felmentünk a Székelykőre, mikor 
hat óra után felértünk, ragyogó napsütésben terült el 
lábaink alatt a Székelység nagy része. Fényesen csillám-
lott az Aranyos és Maros vize és a sziklahasadékon ke-
resztül, ott pihent csendesen a sokat küzdött Torockó. Egy 
kapahámor hangjait hozza felénk a szellő, ez az egy ma-
radt meg a híres torockói vasiparból. 

Borrév, Torda, Kolozsvár és Nagyváradon át jöttünk 
haza. 

Dr. Szelnár Aladár megvált 
a Királyi Magyar Automobil Clubban viselt 

„vezértitkári" állásától 

Egy év ó>ta szakadatlanul küzdünk a magyar 
automobilizmus fejlődése érdekében. Közel egy éve 
szálltunk először síkra a Magyarországon lévő lehetet-
len állapot ellen. Mi már akkor leszögeztük, hogy a 
fejlődés és egészséges versengés, valamint a barátságos 
együttműködés egyedüli akadályba és a magyar automo-
bilizmus kerékkötője, a KMAC roppant „agilis" vezér-
titkára dr. Szelnár Aladár, aki tirannus módjára uralta 
az egész magyar automobilizmust. Nagy munkát fejtett 
ki, dolgozott, azt senki sem tagadja le, de munkájának 
alapja az volt, hogy egyesületének anyagi jövedelmeit 
a maximumra növelje. Tette pedig ezt azért, mert így 
feltűnés nélkül tudott magának hatalmas összeget ki-
utaltatni. Húszmilliós havi fizetését a kiállítás előké-
szítése alatt megdupláztatta, a kiállítás után 50 milliós 
tantiémet utaltatott ki magának. Évente többször volt 
Párisban hivatalos ügyben, amikor is két hétre csekély 
60—65 milliót vett fel utiszáimlája címén. Nagyobb ver-
senyek rendezése, mint Túraút, Svábhegy, Tourist 
Trophy külön honoráriumok kiutalását tették lehetővé. 
Hogy ezt megtehesse, mindent elkövetett a KMAC jö-
vedelmeinek fokozására, mert a hatalmas bevételelekből 
könnyebben jutott neki is. Itt azután minden eszközt 
megragadott. Féltékeny volt mindenkire, aki szintén 
mert automobilizmust csinálni. Elnyomott az isteni én 
alapján minden törekvést. Meggátolta ügyes trükkökkel 
más automobilklubok alakulását, féltve őrizte a triptique 
jogot és tűzzel-vassal küzdött minden olyan akció ellen, 
ami esetleg a KMAC jövedelmeit némileg is apasztaná. 
1928 tavaszán azután a fejébe szállt a vezértitkár úrnak 
a nagy hatalom és költekező életmódja mellett a milliós 
jövedelmek már elégteleneknek kezdtek bizonyulni. Ek-
kor követte el a legnagyobb hibát, amit elkövethetett. 
Megnyitotta az Achilles sarkát, elkövette a „4 pengős 

Túrakönyv manipulációit" és megkárosította saját egye-
sületét 4000 pengővel. Itt azután kibújt a szög a zsák-
ból. A turpisságra rájöttek és dr. Szelnáraak mennie 
kellett. A KMAC igyekezett simán szabadulni 18 évig 
munkás vezértitkárától, de nem sikerült. Bár a zsebében 
volt már Andrássy Sándor gróf felmondó levele, igye-
keztek úgy beállítani a dolgot, hogy Szelnár dr. saját 
kérelmére, egészségi okokból beadta lemondását. Ha 
Szelnár dr. ezt megteszi és hallgat, minden rendben 
van. Ezúttal azonban, mint mindig, ismét rossz^ tanács-
adóira hallgatott s hírlapi csatát kezdett a KMAC igazga-
tósága ellen. Mi már régen napirendre tértünk volna 
az eset felett és legfeljebb egy kétsoros hírben paren-
táltuk volna el a megsebzett oroszlánt, aki ugyan az 
oroszlán kifejezésre legkevésbé sem szolgálhat rá túra-
könyv manipulációi óta, mégis kénytelenek vagyunk is-
mét foglalkozni az üggyel, mert meg kell védenünk a 
félrevezetett sajtótól a KMAC feddhetetlen jellemű igaz-
gatósági tagjait, akiket dr. Szelnár Aladár napról-napra a 
legvalótlanabb tényekkel támad és akik ellen újabban 
még puccsot merészel előkészíteni. 

Az igazság a következő: A KMAC igazgatóságának 
5 tagja: Balázs Béla Hugó, Kieneszt Ferenc, Haltenber-
ger Samu, dr. Vermes Béla és Röck István levelet írtak 
a KMAC Gasteinban üdülő elnökének, amiben tudatták 
vele. hogy nem nézihetik tovább Szelnár dr. üzelmeit és 
kérik a vezértitkári állásból való menesztését, ellen 
esetben lemondanak és kilépnek a klubból. A válasz ha-
marosan megjött. Andrássy gróf egyszerűen felmondott 
Szelnárnak, az ügyek vezetését pedig a fentiekből álló 
ötösbizottságra bízta. A dolog sima lefolyását azonban 
megnehezítette, hogy a sportbizottság elnöke és a KMAC 
Andrássy grófot helyettesítő alelnöke, Bláthy Ottó 
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Olasz, Délfrancia spanyolországi 3 hetes auto-
mobiliúrára 2 lehetőleg 70 kg-nál nem súlyosabb 

ÚTITÁRSÁT KERESEK 
DÉVÁN ISTVÁN II., MARGIT-KÖRŰT 64/a V. 2. 

Telefon: Automata 136-64. 

Titusz nem akarta elejteni Szelnár dr.-t és igazgató-

sági ülést hivatott egybe. Itt azután kiderült, hogy dr. 

Szelnárnak alig van híve, és csupán azt sikerült Bláthy-

nak keresztülvinni, hogy az igazgatóság módot nyújtott 

Szelnárnak, hogy „saját maga kérje elbocsátását." Ez 

meg is történt. Vele egyidőben pedig megindultak a 

mentőakciók. 

Ma Szelnár dr. cikkeket irat, melyek szerint ő már-

tír, meghurcolt ember és aláírásokat gyűjt egy rendkí-

vüli közgyűlésre és meg akarja buktatni az igazgatósá-

got. Komolytalan dolog ez uraim, de mindenesetre fel-

hívjuk rá az illetékesek figyelmét. Ha már udvariasság-

ból alá is írták az ívet. azt hiszem, annyi erkölcs talán 

mégis maradt ebben a szegény agyonkínzott országban, 

hogy egy talpig becsületes, úriemberekből álló igazgató-

ságot, mely végre megmozdult, hogy megszabadítsa a 

KMAC-ot, hogy a maga módja szerint igazságot szol-

gáltasson, nem fogják dezavuálni. A vezértitkár úr pe-

dig örüljön, hogy nem ül dicső tette után a Markó-utca 

környékén és vonuljon vissza a közélet zajától, mert 

amit elkövetett, azt a Büntető Novella másként nevezi, 

az nem martiromság, hanem közönséges . . . . Remél-

jük, hogy ezzel lezártuk a kínos ügy aktáit. Szelnár dr. 

eltűnt a magyar automobilizmus egéről. Mint értesü-

lünk, helyébe a KMAC kettős állást fog kreálni. Az 

egyik titkár a gazdasági, a másik a sportügyeket fogja 

végezni. A gazdasági ügyeket dr. Szlávy Béla, eddig 

Szelnár dr. helyettese, a sportügyek vezetését valószínű-

leg a közszeretetben álló ismert sportsmanre, Gyurko-

vich Bélára fogják bízni. Arról pedig, hogy a KMAC^ban 

válság lenne és minden munka megakadt volna, semmi 

sem igaz. A különbség csak az, hogy a triptiqueket más 

írja alá és nem Szelnár dr. 

Az Osztrák Motorkerékpár 
Grand Prix 

Győztesek: M. T. OK-Supreme, AJS, AJS, BMW 
Főgyőztes: Kari Gall (BMW) 588.280 km. 

Az Osztrák Motorkerékpár Grand Prix eltekintve a Tou-
rist Trophyktól és egyéb hosszútávú versenytől, egy kimon-
dott 6 órás sebességi verseny. A verseny távja egy 10.41 km 
hosszú országúti kör Bösendorf és Biedermannsdorf között. 
A mult évben az abszolút győzelmet Stelzer (BMW) szerezte 
meg, aki végeredményben 6 óra alatt 750 kcm gépével 
509.999 km-t futott meg. A leggyorsabb kört a mult évben 
Henne (BMW) futotta 5:49.3-al, ami 1107.262 km-nek felelt 
meg. Az idei verseny minket magyarokat különösen érdekelt, 
mert agilis egyesületünk, a Budapesti Sport Egylet három 
tagját, Kovács Sándor (Chaterlea), Meggyesy Zoltán (Vel~-
cette) és Burghardt István (P. & M.) küldte fel a versenyre. 
Sajnos, a magyar versenyzők kiküldetése, illetve szereplése 
nem hozott sikert. Balszerencse üldözte őket, különböző apró-
cseprő defektek hátráltatták őket abban, hogy teljes tudásu-
kat bemutassák. A főok azonban nézetünk szerint a tréning-
hiány volt. A magyar versenyzők nincsenek szokva 100 km-en 
felüli átlagokhoz. Ugyan hol szokták volna meg. Versenyzőin-
ket tehát okolni nem lehet. Majd legközelebb jobban állják 
meg helyüket. Az idei Osztrák Grand Prix klasszikus me-
zőnyt hozott össze. Indultak a kitűnő német BMW-vezetők, 
az angol AJS-vezető Rowley, Handley, aki ezúttal szintén 
AJS-nyeregben állott starthoz, Himming (Zeniül), az elma-
radhatalan Ashby, aki mindennap visszavonul, de a következő 
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versenyen ismét ott látjuk, valamint a kitűnő német DKW-
vezetők, akik versenyről-versenyre hozzák a meglepetéseket. 
Ilyen mezőnyben hozzávéve a kitűnő osztrákokat, tréningnél-
küli magyarjainknak bizony igen kevés keresni valójuk volt. 
A verseny irama, dacára a pálya nem egészen ideális talajá-
nak, gyors volt. A verseny abszolút győztese az osztrák, de 
BMW színekben versenyző Kari Gall, csaknem 80 kilométerrel 
javította meg Henne multévi rekordját. Eznkívül az összes 
kategóriákban megdőltek a rekordok. A részletes eredmény a 
következő: 

175: kcm 1. gróf Boos-Waldeck (MT) 407.425 km, se-
besség: 67.904 km. 2. Josef Opawsky (UT) 379.688 km. 
250 kcm. 1. C. T. Ashby (0. K.-Supreme) 526.569 km, sebes-
ség: 87.761 km 2. Hans Sandler (PUCH) 488.069 km. 3. M. 
Thun (MT) 452.183 km. 350 kcm: 1 W. L. Handley (AJS) 
568.721 km, sebesség: 94.769 km. 2. Himming (Zenith) 
533.343 km. 3. Kari Freisler (DOT) 455.800 km. 500 kcm: 
1. G. E. Rowley (AJS) 563.362 km, sebesség: 93.893 km. 
2. Ottó Steinfellner (BMW) 532.011 km. 3. Xavér Gmelch 
(DKW) 526.275 km. 4. Gustav Bemard (Gnome & Rhone) 
508.409 km. 1000 kcm: 1. Kari Gall (BMW) 588.280 km, se-
besség: 96.138 km. 1. Josef Stelzer (BMW) 551.706 km. 
3. Kari Koci (Brough-Superior) 351.373 km. A verseny leg-
gyorsabb körét Gall futotta német BMW-gépen 5:28.19/100 
mp-et érvén el, ami 114.119 km sebességnek felel meg. A 
mult évben Henne futotta a leggyorsabb kört (5:49.39), 
ugyancsak BMW motorkerékpáron. 

Európa Grand Prix 1928 
Győztes: Chiron (Bugatti) 

Szeptember 9-én futották Monzában 600 kilométeres 

távon az egyesített Európa és Olasz Nagy Díjat. A ver-

senyben 22 kocsi állott starthoz. Győzött erős küzdelem 

után a Bugattivezető, Louis Chiron 2 literes, 8 henge-

res kocsijával 3:45:02 idővel, ami 159.498 km óraátla-

got jelent. Az eddigi rekordot 60 körre a hősi halált halt 

Antonio Ascari (Alfa-Romeo) tartotta 3:47:13-as idő-

vel, 158.439 km-es átlagsebességgel. Második az évekig 

legjobb olasz motorkerékpárversenyző, Varzi Achille 

lett (Alfa-Romeo) 3:47:29-es idővel. Átlagsebessége 

szintén kolosszális és alig maradt el Ascari rekordjá-

tól. 158.253 km. Hármadik helyre szintén egy motor-

kerékpárversenyző, Tazio NuvoLari futott be 2 literes 

Bugattin. Ideje 3:59:27. Negyedik a francia Drouet 

(Bugatti) lett. Ideje 3:59:37( A multévi versenyt Be-

noist nyerte Delage-on 144.928 km-es átlaggal zuhogó 

záporesőben. Az idei versenynek pompás idő kedvezett, 

több mint 80.000-re tehető a nézők száma. A pompás 

versenyt egy rettenetes incidens zavarta meg. A kitűnő 

firenzei konstrüktör, Maserati ú j 1700 kcm-es verseny-

kocsijával előzni akarván a Buggati-vezető Forestit, ed-

dig ismeretlen okokból kiszaladt a pályából és a balol-

dalon álló tribünök előtti közönségbe szaladt. A közel 

200 kilométeres sebességben lévő gép rettenetes pusz-

títást végzett. Eddig 22 ember halt meg és sokan még 

mindig a halállal vívódnak. Ez volt eddig a világ leg-

nagyobb automobilkatasztrófája. Egy ízben Amerikában 

futott ki versenyikocsi a pályáról és 6 embert gázolt ha-

lálra, míg két év előtt Rosenberger Mercedes futott neki 

az Avuson a bírói emelvénynek és követelt néhány áldo-

zatot. A pompásan futó Chiron tréningben több ízben 

javította meg Ascari évek óta meg sem közelített kör-

rekordját (3:34.2. Átlagsebesség: 167.754 km), mind-

azonáltal a verseny legjobb körét még nincs módunkban 

közölni. A verseny részletes eredményét jövő számunk-

ban hozzuk munkatársunk, Delmár Walter tollából, aki 

mint tudjuk, mint szemtanú volt jelen. 
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C É I S Z E R Ű S É G 
jellemzi a Continental-abroncsok futófelületeit. Tökéletes ki-

alakulását hosszas és gondos kísérletek előzték meg. Kitartó 

munkának eredménye az új Continental futófelület, amely 

a következő elönyöket]egyesiti magában: Tapadást, amit a 

sűrűn keresztbefutó bordák biztosítanak. Menetbiztonság, 

csúszásmentesség problémája a négy mélyen vágott haránt-

borda segítségével meg van oldva, illetve az előbbit elő-

segítik, az utóbbit megakadályozzák, egyben a fékek üzem-

biztonságát fokozzák. Fokozatos kopása ideális 

műszaki megoldás, mert a széles és tömör hordfelület 

lehetővé teszi az utak visszahatásának egyenletes felszívódá-

sát, illetve az utak egyenetlenségeit a minimumra csökkenti. 

C & n l i n e n i a ! 
Magyarországi 

vezérképviselet: Contmental-Pneumatik RT. Rákóczi-út 19. Telefon: 

József 4G0-38, 428—40 
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Mi a shimmi-zés? 
Beszélgetés a Nébel és Szirmai javítóműhelyben 

Mult számunk egyikében megígértem olvasóimnak, 

hogy időnként aktuális automechanikai problémákat be-

szélgetés alakjában fogunk megtárgyalni. A minap ismét 

kitévedtem a Lehel-utcába. Ügy volt, hogy megyünk Mon-

zába megnézni az Európa Grand Prix-t. De „Ember ter-

vez. Isten végez!" és utunkat el kellett halasztani szep-

tember végére. Helyettünk egyik régi segítőtársunk és 

'bajnokunk Dehnár Walter futott le s így a tudósítás biz-

tos kezekben lévén, lemondtunk Monzáról és helyette a 

Semmeringet vettük fel a programmba. Egy kis átnézés 

azonban sohasem árt jelszóvaJ, egy délelőttöt mégis csak 

k in t töltöttünk Nébeléknél. Rosszkor jöttünk. Péntek volt 

és ilyenkor igen nagy a sürgés-forgás. Szombatra 16 

kocsinak kell elhagyni a műhelyt. 45 ember szorgoskodik 

a kocsikon, senki sem amerikázilk. halad a munka. A fiatal 

Nébel éppen megelégedetten tér vissza egy próbaútról. 

Űj féket kapott, mondja büszkén. Ott áll a tulajdonos is. 

ő is megelégedetten bólongat, de közben zsebkendőjével 

az orrát nyomogatja. Mintha a zsebkendő véres lenne. Mi 

történt? Semmi különös, csak 50 kilométeres sebességben 

a fiatal Nébel megnyomta a négykerékfék pedálját és a 

kocsi óly hirtelen és gyorsan állt meg, hogy a kormány 

mellett ülő boldog tulajdonos úgy előreesett, hogy az orrá-

val kellemetlen nexusba került a csukott kocsi elejével, ő 

maga sem veszi oly tragikusan az esetet. Ez egy nehezebb 

eset volt, derült ki a vallatásnál. A johb hátsó kerék vala-

mivel előbb fogott és már állítani nem lévén hely, új zsi-

nórt kellett behúzni. Az új zsinór azonban tágult, mint. 

minden új fékzsinór, úgy hogy ki kellett újra szerelni és 

levenni belője. „Most voltunk kint harmadszor a kocsival, 

de most azután nyugodtan átadom", mondja Nébel mester. 

Csaknem az egész délelőtt ráment a beállításra, de a 

munka precíz volt. Ilyenkor mutatkoznak a klasszis ellen-

tétek munka és munka között. Igen sokszor láttam, sok 

helyen, új fékbetét, beállítás helyiben, fognak a fékek és 

kész. Mikor azután kikerülünk az országútra, egy pár jó 

fékezés után megnyúlnak a szalagok és vége a pompás 

féknek. Az is megesik, hogy egyik-másik előbb fog, ami 

a műhelypróbáknál nem igen derül ki. Az idősebbik Nébel 

Balassagyarmat felé van. Egy új dugattyukat kapott kopott 

kocsit járatnak be simán. Mert már csak biztosabb, ha mi 

járatjuk be, szólal meg Szirmai mester, aki eddig egy 

hengercsiszolásnál fungált századmilliméteres mérőeszkö-

zével. 

Igaz, majd elfelejtettük, olvasom az Automobil-Mo-

torsportban az új hirdetésüket. „Ha shimmizik a ko-

csija, vagy rángat a kormánya, garanciával javítja Nébel 

és Szirmai." Hát kedves Szirmai mester ez milyen csuda-

bogár megint? Biztos egy újabb bluff, amivel a szegény 

autótulajdonosokat beugratják. Tévedés kérem, nem bluff 

ez, ez egy komoly, nagyon megszívlelendő gyermekbeteg-

sége a kocsiknak, ami igen kellemetlen, de kiküszöbölhető. 

Abból áll, hogy a kocsi eleje nagyobb sebességben kelle-

metlenül kezd rezegni, a kormány rángatódzik és a kocsi 

menésén egy feltűnő bizonytalanság kezd mutatkozni. 

'Hála Istennek a mi kocsink nem shimmizik, de szeretnénk 

egyet látni. Nem azért vagyunk a Nébel és Szirmai mű-

helyben, hogy ne lássuk azonnal, amit akarunk. Előkerül 

azonnal egy Chrysler, amit a reggel hoztak be, mert bi-

zony nemcsak a gazdája és felesége jár ják a shimmit, ha-

nem a kocsijuk is. Azonnal kiszaladtunk vele a külső peri-

fériákra és bizony Szirmai mesternek igaza volt. Magam 

is átültem a kormányhoz és bár az út sima volt, az volt 

az érzésem, hogy folyton játszik a kormány a kezemben 

és a kocsi eleje határozottan bizonytalan. Mi ennek az 

oka? És hogy lehet elejét venni ? Ez volt az első kérdésem, 

amikor befutottunk a Lehel-utcába. Hát majd elmondom. 

Ezzel Szirmai mester vette át a szót a shimmizésről. 

A shimmizés többféle okokra vezethető vissza. Az 

első eset, ha a tengelycsuklók és a kormányösszekötők 

kikopnak. A második és leggyakoribb eset, ami különösen 

úrvezetőknél fordul elő, amit maguk sem igen vesznek 

észre, hogy egy kicsit szorosabban állanak oda a járda 

mellé és az első keréken keresztül a kormányösszekötő 

rúd (Spurstange) egy alig észrevehető nyomást kap és 

egy kissé elhajlik. Ezáltal előáll az az eset, hogy a kerekek 

a normális nyomtáv beállítása megváltozik. Az első 

kerekek egy új kocsinál elől 10—12 millimétert összeálla-

nak. Erre szükség van a kocsi stabilitása érdekében. Ha 

már most ez a távolság nagyobb vagy kisebb lesz, már 

előáll a shimmizés, ami amellett a pneumatikok kopására 

is befolyással van. A kocsi a megváltozott kerékállás 

következtében könnyebben veszi fel az útegyenetlensége-

ket, ami a kormányra is visszahat és kellemetlen rázást 

okoz. Ez egy keréktávmérővel, amit azonnal be is mutat-

tak, könnyen konstatálható. A shimmizés e fa j tá ja külö-

nösen olyan kocsiknál mutatkozik, ahol a kormány nagyon 

könnyen jár és nem eléggé önzáró. (Az önzáró kormány-

ról a cikk végén külön magyarázat.) A harmadik eset fő-

ként a nagy kocsiknál a nagy ballonpneuk hatása alatt 

jelentkezik. Amikor a ballon rossz úton egy gödörbe 

megy, hirtelen tojásalakot vesz fel, mely addig, amíg 

a ballon a rugalmasság és a centrifugális erő hatása alatt 

újra fel nem veszi a rendes alakot, a kormányra rázó ha-

tással van és olyan érzést kelt a vezetőben, mintha nyol-

cas volna a kerékben. 

A shimmizés javítása nem okoz különösebb gondot. 

Az első esetben az ember a kikopott alkatrészeket, csukló-

csapszegeket, perselyeket, kormányösszekötő csapokat, 

esetleg a meglazult kormányházat kijavítja, kicseréli és 

fixirozza. valamint a megfelelő segédeszközökkel a kere-

kek távolságát helyesen beállítja. Sokszor a kiegyensúlyo-

Ili Elfelejti az üzemzavart, ha 
u ( ( f S E . l l ) W A E - t vásárol! ) I 
l ( 
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Tökéletes megbízhatóság! Vezérképviselet: 

l ( 
1 ( 

megbízhatóság! 
I X . , R á d a y - u t c a 12 (Kálvin tér mellett) 
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zatlan kerék is befolyással van. Ma már vannak gyárak, 

így a Packard. amelynek a kerekeiben vannak megfelelő 

számú rekeszek lemezekkél töltve, amelyek segítségével az 

összes kerekek a lehető legpontosabban kiegyensúlyozha-

tok. A teljesen kiegyensúlyozott keréknek, az agyon meg-

forgatva mindenütt meg kell állani. Ha a kerék mindi?: 

egy ugyanazon helyen áll meg, akkor nincs kiegyensú-

lyozva. A ballon okozta shimmizés kiküszöbölésére van ne-

künk egy saját találmányunk, ami egy steering damper-

szerű készülék, ami a kerekek rezgő oldalmozgását küszö-

böli ki. Ez a készülék meglehetősen egyszerű és a tengely-

csuklóban kívülről nem láthatóan lesz elhelyezve. 

Most már azután ezt is tudjuk. Mégis csak jó voit 
kijönni a Lehel-utcába. Ezalatt megtöltött akkumulátoro-
mat behelyezték, a kocsimat lezsírozták, egy pár megla-
zult csavart, amihez nehéz volt hozzáférni meghúztak és 
ami a legfontosabb, a szivárgó benzintartályomat, amit 
egy visszavágódó kő üthetett ki, beforrasztották. A ko-
csim is jobb lett, na és shimmizni is megtanultunk. 

(Önzáró kormánynak azt nevezzük, ha nagy kormánv-
kerékfordításra, a kerekeik keveset fordulnak. Ennek 
előnye és hátránya is van. Előnye, hogy az út egyenetlen-
ségeit a kerekek nem továbbítják mindjárt a kormányra. 
Az amerikai kocsik kormánya rendszerint önzáró. Itt 
alig érezni az úttest lökéseit. Viszont hátrányuk, hogy 
élesebb fordulók vételénél nagyon sokat kell forgatni a 
'kormányon. A francia kocsik kormánya például a legrit-
kább esetiben önzáró, mert jó utakra vannak építve. Az 
önzáró kormányú kocsiknál például az élesebb kanyarok-
kal épített hágóknál feltétlenül reverzálni kell, vagy pe-
dig csigalassúsággal venni a kanyart, hacsak nem kurbii-
gyorsasággal forgatjuk a kormányt.) 

Osztrák Grand Prix 1928. Wien. 
| 6 órás motorkerékpár sebességi verseny. 

Abszolút győztes 
Kari Gall 

Leggyorsabb kör 
Kari Gall 

Kari Gall, Toni Bauhofer és Josef Stelzer 

mindannyian német 

B M W 
motorkerékpárokon állandóan vezetnek a 

legkiválóbb angol gyári vezetők előtt és 

végül Gall pompás új rekorddal győz. 

• • • 

Magyarországi vezérképviselet: 

MAGAZINER és STRAUSZ 
Budapest, V. ker., Etalaton-utca 10. szám- 1 

liiiiiilliiinill 

Az 1928. évi legnagyobb versenyeken min-

denütt győz az angol 

foccelsior 
Német G r and Pr ix 

Belga G rand P r i x 

F r anc i a Grand Prix 

Eu r ópa G rand Pr ix 

Duplexváz-nyeregtank 

175 kcm-től 500 kcm-ig 

Árak 1300 pengőtől. 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

V I <i I I J E N Ő 
BUDAPEST, V., HONVÉD-UTCA 2. SZÁM. 

T e l e f o n : 129 — 72. 

A legjobban terjedő német márka! 
1 és 2 hengeres 250-500 kcm es túra- és sportmotor-
kerékpárok. 6/311 HP hathengeres 4-5 üléses automo-

bilok 5°/o-os luxusadóval. 

Elpusz t í tha ta t l an m inőség ! 

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

Telefon Teréz 134-78. 
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A francia Rost és Burie által vezetett Georges-Irat sportkocsi, mely úgy a francia, mint a belga 24 órás 

Grand Prixben előkelő szerepet játszott. 

Alec Bennett (O. K. Supreme) az angol Tourist-Trophyn, 
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IMÁI miflÉüi 
A békeidők egyik legrégibb és legjobb nevű 

E T O 

V A L L ^ I A T A 
H i A V i V Y K Á L M Á N 

TERVEZŐ ÉS ÉPÍTŐMESTER 

BUDAPEST, VII . , I L K A - U T C A 36. II. 1. SZ. 

Special ista „Garage-ok" tervezésében és építésében. 
IffT WT 1 í m f w w w w w m w w m i w v w w w w w w i p 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Magyar Turing Club. Budapest, IV., Deák Fe-
renc-u. 10. I. em. Telefon: 825—14. Hivatalos órák 
délelőtt 10—1, délután 4—6 óráig. Elnök: dr. 
Vermes Gyula. Titkár: Kirchknopf Ernő. Tag-
díjak: Rendes tag: 40 pengő belépési díj, 40 pengő 
évi tagdíj. Pártoló tag: 12 pengő belépési díj, 12 
pengő évi tagdíj. Alapító tag: Jogi személy 600 
pengő, magánszemély 300 pengő. Junior tag: 24 

éven alul: Belépési díj 6 pengő, évi tagdíj 6 pengő. Triptique 
és carnetfüzetek kiadása a hivatalos órák alatt. Triptique 
egy országra 10 P. Carnetfüzet az összes egyezményben lévő 
országokra 30 pengő. Nemzetközi útigazolvány 20 pengő. 

MAC motorsportosztálya. III., Szent Margit-
sziget, MAC sporttelep. Ügyvezető alelnök: 
alvinczi Máry Dezső. Titkár: Iványi Gusztáv. 
Található délelőtt: Automata 520—55, délután: 
5—8 óra között M AC-sporttelep. Telefon: 
Automata 204—13. Motorsportosztály társas 
összejövetelei, társasvacsora minden csütörtö-
kön este 9 órakor. Nap- és légfürdő, hidroplán-

és motorcsónak-kikötő klubtagok számára a MAC Szent Mar-
gitszigeti sporttelepén. A MAC Jánoshegyi versenyét szep-
tember 30-ra halasztotta. Nevezési zárlat szeptember 20. A 
MAC tagjai 1928 szeptember 2-án nagy kirándulást rendeztek 
a Ráckeve melletti Beregi-csárdához. Negyvenheten vettek 
részt. A BEMAC szeptember 9-i túraútján 26 MAC-versenyző 
indult. A tutajfelavató ünnepség fényes keretek között zajlott 
le 300 résztvevővel. Az ünnepség lampion és tűzijátékkal a 
késő éjjeli órákig tartott. 

^ Terézvárosi Torna Club motorkerékpárosztálya, 
Budapest, VI., Szekfű-u. 5. Elnök: Dr. Vajda 

^ ^ Béla ügyvéd. Budapest, VI., Andrássy-út 118. 
Telefon: 286—30, reggel 9-ig és délután 4 órától. Titkár: 
Seregi Alfréd. Található egész napon, IV., Türr István-
utca 2. összejövetelek minden pénteken este 9 órakor, VI., 
Szekfű-u. 5. I. em. Telefon: 267—06. A lillafüredi propa-
ganda túraút emlékserlegeit, aki még nem kapta meg, a pén-
tek esti összejöveteleken átveheti (VI., Szegfű-u. 5.). A TTC 
által szeptember 6-án rendezendő ügetőpályameeting feltéte-
leit már nem közölhettük lapunkban, mert annak, tekintettel 
a mostani 15-iki megjelenésre, már semmi propaganda értéke 
nem lett volna. A verseny részletes eredményét jövő számunk-
ban adjuk. 

JÓMARKÁJU, AMERIKAI 
AlJTÓKÉPVISELKTHEZ PÉNZES 

TÁRSAT KERESEK 
MEGKERESÉSEKET „GÉPÉSZMÉRNÖK" JELIGÉRE 

E LAP SZERKESZTŐSÉGÉBE KÉREK. 

A MAC motorsportosztálya 1928 szeptember 30-án, va-
sárnap délelőtt 10 órai kezdettel a Jánoshegyre 4230 méteres 
távon 4%-os általános emelkedéssel, 6 nagy fordulóval hegyi-
versenyt rendez. Résztvehetnek versenyautomobilok kivételé-
vel az összes motorosjárművek. Kategóriák. Motorkerék-
párok 175, 250, 350, 500, 750 és 750 kcm. felett. Oldalkocsis 
motorkerékpárok 350, 600 és azon felül. Cyclecarok 1100 
kcm-ig. Túraautomobilok 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 
5000, 8000 és azon felül. Sportkocsik ugyanaz. Nevezési ha-
táridő 1928 szeptember 20 este 8 órakor. Utónevezési határ-
idő 1928 szeptember 25. Nevezési díj: Solo motorkerékpárok 
15 P, Sidecarok 20 P, Cyclecarok 25 P. Az automobil kategó-
riákban: 40, 45 és 50 P, a hengerűrtartalom nagysága sze-
rint. Díjazás MAC-plakettek és tiszteletdíjak. A MAC ezúton 
is közli a verseny iránt érdeklődőkkel, hogy azon esetben, 
ha megfelelő számú tiszteletdíj érkezik be, úgy a B. kategó-
riák győztesei is tiszteletdíjat kapnak. 

Magyar versenyzők a Semmeringeii. A magyar ver-
senyzők közül báró Wolfner András, Wolíner Lánzló, 
mindketten Steyren, va lamint az egész Bugatti-gárda, 
herceg Esterházy Antal , gróf Zichy Tihamér, gróf Vaj-
László és Heteés Sándor indulnak. Zichy és Esterházy 
találkozása Carraciolával és Stuck-kal igen érdekes 
küzdelmet fog hozni. Mi bízunk a magyar versenyzők-
ben, mégsem hisszük, hogy egyikük is le fogja győzni 
u kit.iino és óriási tréninggel és versenyrutinnal bíró 
németeket. 

A német motorkerékpár el i tmárkák közül az NSU 
érte el liuilapesten a legnagyobb sikert. Az NSU-kép-
viselétet alig egy éve rendezte be az Andrássy-uton a 
Pneumatik Árusító Rt . és ma — al ig egy év után — 
közel száz NSU-motorkerékpár fut uz országban. A 
régi híres Neokalsulmer Eahrzeugwerke gyártmányai 
masszív konstrukciójuk révén jutottak Magyarországon 
ebbe a kitűnő helyzetbe, ami főleg a rossz magyar 
utaknak köszönhető. Tudnii l l ik mindenki, akinek út ja 
rossz utakon vezet, igyekszik olyan gépet vásárolni, 
ahol a legkisebb a lehetőség a gép szótrázására. 

FOUGACMI HIHHK. 

A forgalmi rend az utcakereszteződéseken sehogysem 
akar tökéletesedni. Az új lámpákat felállították, de létük a 
közönség szempontjából teljesen illuzórikus. Szerkesztősé-
günk, melynek ma négy tagja van motorizálva, állandó meg-
beszéléseket tart az utca forgalmaról és tekintettel arra, hogy 
abban mozog, a lehető legkompetensebb ezirányban. A zöld es 
vörös fény változása a járókelőkre semminemű hatással nem 
bír. A közeli napok egyikén megtörtént például, hogy a zöld 
fényt látva, a Podmaniczky-utca—Teréz-körút kereszteződé-
sénei megindultunk. A következő pillanatban 8—10 ember 
ugrált előttünk. Vagy van tehát egyirányú forgalom, vagy 
nincs. Ha van, akkor legyen az mindenkire kötelező. Tessék 
kiplakatírozni a gyalogjáróknak, hogy nézzék a forgalmi lám-
pát és ne a saját akaratuk után közlekedjenek a forgalma-
sabb pontokon. Tessék a főkapitány úrnak a gyalogjárókat is 
rendre szoktatni, ne csak az automobilistát és a motorkerék-
párost. A zöld és vörös fény éppen úgy kötelező a jármü-
vekre, mint a gyalogosokra, mert enélkül a forgalom gyors 
lebonyolítása lehetetlen. 

* , 

A Margithíd forgalma a reggeli és koradélutáni órákban 
kezd tűrhetetlenné válni. A budai oldalon még csak megy 
valahogy a dolog, mert ott a kitűnően alkalmazkodó és nagy 
forgalmi intelligenciával bíró forgalmi és egyéb rendőrök 
mesterien irányítják a közlekedést, de a pesti oldalon a hely-
zet rettenetes. Itt néha megesik, hogy automobilok és mo-
torkerékpárok már a hídfő előtt 100 méterre kénytelenek be-
állani a sorba és cammogni perceket a nagy teherkocsikkal. 
Itt feltétlenül be kellene hozni a forgalom gyorsítása érde-
kében, hogy a gépjárművek a villamossíneken addig halad-
hassanak, amíg utat nem kapnak a Lipót-körút belsejébe. 
Ugyanúgy a Pestről jövő járműveket már előbb kellene en-
gedni a villamossínre, ha az szabad, mint ahogyan az most 
történik. Hasonlóan nincs tisztázva az, hogy a Margitsziget 
bejárójánál milyen rend követendő. Mi részünkről mindig 
tovább megyünk a villamossíneken, mások viszont itt is be-
állanak sorba, ami ismét csak megakasztja a közlekedést. 
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Az Erzsébet-hídfő budai oldalán álló őrszemek szintén nin-
csenek helyzetük magaslatán és méterekre ragaszkodnak ah-
hoz, hogy ki mikor tér le a villamossínekre. Itt ugyan a dolog 
hagyján van, mert a forgalom közel sem olyan nagy, mint a 
Margit- vagy Ferencz József-hídon, amelyek szűkek és túl-
zsúfoltak. Az egy helyben álló rendőr is igen sokszor per-
cekre megakasztja a forgalmat. Ezzel nem akarjuk azt mon-
dani, hogy a posztoló rendőr ide-oda ugráljon az autók elől, 
de ha látja, hogy 2—3 lassan mozgó teherkocsi miatt meg-
akasztja a forgalmat, bizony álljon egy-két lépést félre, Ez 
nem von le semmit sem a tekintélyéből, sőt egy-egy hálás kö-
szönet vagy tisztelgés jár neki érte. Legalább mi mindig 
úgy cselekszünk hasonló esetben. 

* 

Rosszak a tilos táblák. Először is kicsik, másodszor ma-
gasan fekszenek. Németországban 50—(50 cm átmérőjű körök-
kel jelzik a tilos behajtást, mégpedig úgy, hogy az utca kö-
vezetébe süllyesztik az 1.5 méter magasságban elhelyezett 
vörös-fehér köralakú táblát. A tábla mellett jobbról-balról a 
forgalom az ellenkező irányból jövet ennek dacára könnyen 
lebonyolítható. A magasban elhelyezett táblákat a külföldiek 
mindig, a budapestiek annyiszor nézik el, ahányszor útjuk 
támad abban a bizonyos elzárt utcában. Ajánl juk fentieket a 

főkapitány úr és a közlekedési rendőrség szíves figyelmébe. 

* 

A „Vállalkozók Lapja" augusztus 30-i száma hossza-
sabban foglalkozik a napisajtóval, mely az utóbbi időben 
lapjaira vette az útügyi Kérdést. A fenti lap meglehetős fö-
lénnyel leckézteti meg a napisajtót, melynek cikkei szerinte 
minaen szakszerűséget nélkuiözneK. Bár mi nem tartozunk a 
napisajtóhoz és sajnos, csak havonta kétszer tudjuk szidni 
utaink állapotát és az útépítő kart, vedelmünkbe vesszük a 
napisajtót. Ma az utakat szidni, ahhoz nem kell szakképzett-
nett lenni. Aki a Balatonra akar menni, vagy Szentendrére 
akar jutni és agyonrázatja magát, az azt hiszem, éppen eleget 
tud a rossz utakról. Hogy valaki meg tudja ítélni, nogy a le-
ves jó, ahhoz nem kell szakácsnénak lennie. A napisajtó 
konstatálja, hogy utaink kriminálisak. Ezért tehát valaki, 
jobban mondva sokan felelősek. Elismerjük, hogy ma nincs 
pénz a nagy útépítési programm megvalósítására, de ha már 
javítanak, úgy javítsanak rendesen. A Balatonhoz vezető utat 
igenis javították, de rosszul, víz nélkül és henger nélkül. A 
„Vállalkozók Lapja" t. cikkírója nagyon védelmébe veszi az 
állami tényezőket és Forster Gyula államtitkárt. Ö szak-
ember, akkor neki tudnia kellene, hogy hányszor kell henge-
relni egy szakaszt és mennyi víz szükséges hozzá. Ki volt 
tehát felelős a székesfehérvári rettenetes útviszonyokért, 
amelyek háromhavi lezárás után két bét alatt használhatat-
lanokká váltak. Tiszteljük és becsüljük a hatóságokat, tisz-
teljük és becsüljük a munkájukat, a nagy programmjaikat, 
de mit érünk velük, ha az utaink rosszak. Folyton csak azt 
látjuk, hogy javítanak, minden fel van szedve, mindenütt 
kitérés, mindenütt gőzhenger és az utak mégis rosszak. Teli 
vannak bukkanókkal, lyukakkal, kaviccsal, homokkal. Épí-
tenek balatonkörüli műutat, és mire befejezik, az eleje már 
használhatatlan. Igen tisztelt „Vállalkozók Lapja" cikkíró 
úr, maga bizton szakember, maga biztor, útépítő mérnök, 
maga bizton tudja, milyen a jó makadám és a jó bitumea. 
Mért nem épít maga néha, akkor talán jobb lenne. Mi pedig 
csak azt írjuk, hogy igenis, ha rosszak az utaink, van, aki 
felelős értük. Köveket leszórni, homokkal befödni és kicsit 
meglocsolni, aztán kétszer rámenni a hengerrel, ehhez nem 
kell Műegyetem. Őszintén szólva, mi meg nem láttunk útépítő 
mérnököt az országutakon. így aztán nem is csodálkozuntí, 
ha nem jók az utak. Ha mindenki a helyén lenne, lenne jó 
út is. Inkább időnkint megnézni az országutakat, mint pro-
grammokat kidolgozni. 

* 

A „Hadnagy-utca" ismét Budapest egyik pikantériája. A 
szűk és erősen emelkedő Hadnagy-utca a Döbreutei-térről 
közvetlenül a Rác-fürdőtől indul felfelé it Gellérthegyre. Az 
utóbbi időben az államrendőrség főkapitánya elrendelte, hogy 
a Hadnagy-utcán csak felfelé közlekedhetnek jármüvek Való-
színű, liogy jött ki ilyesfajta rendelet, mert különben nem 
történne meg, hogy gyaiiutlaüul lefelé sikló automobilok ve-
zetőit a lenu posztoló rendőr felírja és nemsokára kéznél van 
a büntető végzés. A rendeletről azonban senki sem tud és 
nincs sehol kifüggesztve. Mi úgy tudjuk, hogy a „Sans unique" 
forgalom egyik sarkalatos tényezője hogy azokat az utcákat, 
amelyekbe valamely irányból behajtani „tilos", nagy vörös 

táblákkal látják el. Ezúton hívjuk fel a közlekedési ügyek 
vezetőjének figyelmét a Hadnagy-utcára, ahol hiányzik a be-
hajtást eltiltó vörös tábla. Addig is, amíg ez megtörténik ez-
úton figyelmeztetjük az automobilistákat és motorkerékpá-
rosokat a fenti körülményre. 

* 

„üne Herr weuns spaziren wolleu gehns ins Práter". Egy 
Wienből jövő ismerősünk meséli a bécsi forgalomról a fenti 
mulatságos esetet, ami fényes bizonyítéka a bécsi rendőrök 
forgalmi intelligenciájának és a bécsi forgalomra is jellemző. 
Ismerősünk új Austro-Daimler ADH kocsijával az egyiki utca 
keresztezésénél kb. 30—35 kilométeres sebességben fut gépével, 
majd be akar fordulni az egyik mellékutcába. A kedélyes 
forgalmirendőr kezével mutatja, hogy gyorsabban, miköz-
ben a fenti kiszólás hagyja el száját. „Ha sétaköeaikázni akar, 
menjen a Práterbe." Ebből a rövidke mondatból nálunk sokat 
tanulhatnának egyesek. Hogy mást nc mondjunk, például a 
Lánchíd pesti oldalán álló őrszemek, akik állandóan „lassí-
tást" jeleznek a hídfőknél. A lassításnak ott, ahol rendőrőr-
szem van, nincs semmi létjogosultsága. Az őrszem azért, van 
ott, hogy irányítsa a forgalmat. Ha az őrszem jól jele?, a 
kocsivezetők akár 60 kilométeres iramban is keresztezhetik az 
úttestet. Ha azonban az őrszem leinti a forgalmat, akkor bele 
a 4 kerékféket és csikorogjon minden, mint Párisban. 
Egyébkiént azt vesszük észre, hogy egyes helyeken maguk a 
rendőrőrszemek jönnek rá a helyes menetsebességre és bizony 
már Budapesten is akad forgalmirendőr, aki „gyorsítást" int 
karjával, csak azért, hogy szabaddá tegye az utat a követ-
kezőnek, sőt olyan is akad, aki már duzzogó arcot vág, ha a 
vezető nem elég gyorsan viszi el az irháját egy-egy nagyobb-
forgalmú frontról. Ez a helyes. Ha így fejlődünk, lassan meg-
érjük, hogy a gyalogosok körül fognak nézni, mielőtt lelép-
nek a járdáról. 

• 

Az utak állapota. A Budapest—Wien útvonal javult. Orosz-
vártól a pozsonyi főútba való elágazást az osztrákok kitűnően 
megcsinálták. Az út Pozsonytól Wienig pompás. Úgyszintén 
igen jó Oroszvártól Győrig is, amit most helyeztek járható 
állapotba. Komárom megye területe azonban igen rossz. Ez 
a 40—45 kilométeres szakasz botrányos állapotban van, még 
nagykocsik számára is, nem is szólva kiskocsikról. Budapest 
—Győr 70 százalékban jó. Neszmély falu közelében egy 40 mé-
teres szakasz miatt, melyet teljes szélességben javítottak, 
közel 3 kilométert kellett kerülni, minden jelzés nélkül. — 
Budapest—Szeged útvonal lehetetlen állapotban van. Akinek 
nem életszükséglet a Szegedre való jutás, kerülje el messze a 
szegedi főutat. — Budapest—Miskolc útvonal igen jó állapot-
ban van. — Legközelebb állandó rovatot nyitunk az utak álla-
potát illetőleg. Kérjük olvasóinkat és jóbarátainkat, hogy 
lakóhelyük környékén lévő utak állapotáról egy-egy levelező-
lapon értesítsék szerkesztőségünket. Kitiinő, közepes, rossz. 
Ez a három meghatározás legyen irányadó. Természetesen ne 
nagy Paekardokhoz, vagy Rolls-ltoycehoz mérjék) az utak ál-
lapotát, sem a lengőtengelyes AÜlt, vagy Steyr Type Xll-őt 
vegyék irányadónak, hanem egy közepes, jó rúgózású kiskocsit 
vagy motorkerékpárt. 

* 

Wien és Wienerneustadt között, hasonlóan a mi kispesti 
utunkhoz, 45 kilométeres darabon próbautakat építettek az 
osztrák vállalatok. A próbautak hossza 2—2 kilométer. Körül-
belül 20 vállalat rakéta le itt kipróbálás céljából az általa 
ajánlott útburkolatot. Egyik olvasónk a minap járt a fent-
nevezett úton, melynek szerinte minden darabja felveszi a 
versenyt a táti betonnal, sőt, hogy őszinték legyünk, minden 
része jobb, mint a híres magyar három kilométer. A próba-
utak legnagyobb része bitumen, aszfalt, de makadám is van. 
A makadámos részek azonban mind olajozottak. Mikor tanul-
nak meg már nálunk a vállalatok és az állam rendes utakat 
építeni? Ez a jövő zenéje. 

Motorkerékpárszakmában 7 éves 
gyakorlattal biró eladó, vizsgáztató, 
vezető, versenyző, bemutató állást 
keres. Címe a szerkesztőségben. 
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Hiába tulajdonítanak egyes gépeknek 
fantasztikus sebességet, ismét bebizo-
nyult, hogy l e g g y o r s a b b a 

NIKIIN 
Dr. FELEDY PÁL 490 köbcm. ohc 

NORTON 
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Budapest, VI., Andrássy-út 67. 
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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 ide-va lve és ohv t i p u sok 

Vezé rképv i se l e t : 

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

Telefon: J. 425—68. 

III Ilim 

M O N A S I X 
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Németország motorkerékpáripara 
Irta és összeállította Olbert Antal Cand. Ingenieur 

A német motorkerékpáripar fejlődése csak a világ-

háború után indult meg. Ez, volt az oka, hogy a háború 

utáni első években Magyarországra csak angol gépek 

kerültek, melyek évekkel megelőzték az összes többi 

kontinensben gyártmányokat. A német motorkerékpár-

ipar a háború után nagyon nehezen indult. Az üzem-

költségek túl magasak voltak és a motorkerékpár eleinte 

csak a kiváltságos osztályok számára volt hozzáférhető. 

A viszonyok javulásával azután gombamódra keletkeztek 

a német motorkerákpárgyárak, melyek száma 1925-iben 

elélte a kétszázat. Eikikor jött a nagy iparválság és a 

tőkeerőiden gyárak legnagyobb része kénytelen volt be-

csukni kapuit. Megmaradt körülbelül 80—90 gyár, de 

ezekből ma csupán 66 gyárat lehet számításba venni, 

mert a többi oly csekély számban hozza piacra gyártmá-

nyait, hogy számításiba sem jöhet. 

Németországiban a helyzet egészen más, mint nálunk 

Magyarországon. Magyarországon, ha egy gyár alakul, 

azt a közönség nem támogatja, mert abban a hamis fel-

fogásiban van, hogy a magyar gyártmány nem lehet jó, 

mert a gyárnak .nincsen elég tapasztalata és nem bírja 

felvenni a versenyt a nagy angol, francia és amerikai 

gyárakkal. Miután a közönség nem támogatja a gyárat, 

az kénytélen egy-lkét darabnál megkeresni azt, amit 10— 

15 gépen volna szabad keresnie. Ezért drágák a magyar 

gyártmányok. (A Méray-gyár e tekintetben már kivételt 

képez, mert hiszen köztudomású, hogy már olyan nagy 

szériákban hozza piacra gépeit, ahol az árak a minimumra 

redukálhatok és felvehetik mindenben a versenyt a kül-

földi gyártmányokkal.) Németországban a helyzet éppen 

az ellenkező. A soviniszta német elsősorban támogatja a 

saját gyárát, azt gondolván, hogy mennél több gépet hoz 

az piaora, annál nagyobb lesz a tapasztalata és annál job-

bak lesznek a gyártmányai. 

A Németországiban gyártott gépek különös sajátság-

gal bírnak. Mindenekelőtt igen sok a 200 köbcentiméteren 

alóli motorkerékpár. Ezen típusok előnye, hogy adó és 

vezetői igazolvány mentesek. Ezek a típusok hosszú időn 

át az olcsó szíjhajtásisal bírtak és csak az utóbbi időben 

tértek át a láncmeghajtásra. A kardán meghajtást elő-

ször az Allrighit K. G .alkalmazta. Ma már nagyon elter-

jedt és a legnagyobb gyár, a német BMW is átvette. A 

kardánihajtási ma már nemcsak a nagy, hanem a kiis hen-

gerűrtartalmú gépeknél is kitűnően bevált. A német gyá-

rak közöl ma 23 idegen motort épít be vázaiba, a többi 

saját motorral dolgozik. Az idegen motorok között termé-

szetesen az angol J A P és Blackburne, valamint a svájci 

MAG vezet, de igen sok a Villiers, DKW, Kühne. Colum-

buis, DKW és a K motor iis. 

Az utolsó két évben a sajtolt lemezvázak kezdtek el-

terjedni. Ezen gyárak közül a Neander-gyár áll első he-

lyen, mert nemcsak sajtolt acélvázakat állít elő. hanem 

a kis űrtartalmú gépek részére a duraluminiuinot alkal-

mazza. A Neander az első gyár, mely eltért a rendes mo-

torkerékpárnyeregtől és a ilónyereg mintájára építi sakkal 

stahilabb 'lemiezrúgós nyergeit. 

A német gyárak közül ma Magyarországon a BMW. 

a DKW, az NSU, a Zündapp, a Windhoff, az Ardie. 

a D-RAD, a HOREX , a Wanderer és a Viktória vannak 

képviselve, holott még igen kitűnő produktumok, mint az 

Arco, Brmág, Ernst-MAG, Iimperial-MAG, Mabeco, Ne-

ander, Schiüttoff, Standard-MAG és a TX feltétlenül meg-

érdemelnék a képviseletet. Az alantiakban felsoroljuk az 

összes német motorkerékpárgyárat főtípusaikkaü együtt, 

valamint összehasonlítás kedvéért mellékeljük az egyes 

gépek árait márkában. (1000 márka magyar pengőben 

1333-nak felel meg.) Természetesen ezek az árak nem 

Budapesten értendők, mert ezekhez még szállítás, vám, 

adó, csomagolás stb. adandó. 

ADRIA . Motorradfabrik P. Mühlbach, Kamenz i/Sa 

175 ccm, 4 ütem, Blackburne, 3 se 

326 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség 

ALBA. Möhringer Prdzisionswerk GmbH, Möhringen bei 

175 com, 4 ütem, saját, 2 sebesség, 

250' com, 4 ütem, saját, 2 sebesség, 

ALGE. Motor u. Fahrzeugwerke. A. Geissler, Knautheim 

123 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, 

250 ccm, 2 ütem, saját, 

500 ccm, 4 ütem, saját, 

ANDREES . H. W. Andrees, Düsseldorf. 

350 ccm, 4 ütem, saját, 

500 ccm, 4 ütem, saját, 

500 ccm, 4 ütem, saját, 

750 com, 4 ütem, saját, 

ARCO. Arco Motorenwerke, Speyer a. Rhein. 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 

ARD IE . Ardie Werke A. G. Nürnberg. 

500 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, 

750 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, 

AUTINAG. Paul Linké, Motorenbau ,Düsseldorf. 

123 ccm, 2 ütem, saját, 2 sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

sebesség, 

besség, lánchajtás 835.— M 

szíjhajtás 975.— M 

lánchajtás 1120.— M 

Stettin. 

szíjihajtás 

szíjhajtás 

bei Leipzig. 

lánchajtás 650.— M 

lánchajtás 798.— M 

láínchajtás 1200.— M 

lánchaj táfi, olaj hűtés 1440.— M 

lánchajtás, léghűtés 1430.— M 

lándhajitás, léghűtés 1550.— M 

lánchajtás, 2 hengeres 1690.— M 

lánchajtás, vízhűtés 1250.— M 

lánchajtás, vízhűtés 1380.— M 

lánchajtás 1140.— M 

lánchajtás, 2 hengeres 1380.— M 

szíjhajtás 650,— M 
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ATLANTIS. Motor und Fahrzeug Werk Paul Artúr Kre uzer Kiel. 

344 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 985.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás 1295.— M 

750 ccm, 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1495.— M 

1000 ccm, 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1650.— M 

BAIER. Baierwerk GmbH. Berlin. 
500 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1175.— M 

BMW. Bayerische Motorenwerke A. G., München. 
500 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, kardánhajtás, 2 hengeres 1510.— M 

500 com, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, kardánhajtás, 2 hengeres . . . 1850.— M 

750 ocm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, kardánhajtás, 2 hengeres 1850.— M 

CAMBRA. Dr. Carl M. Brandt GmbH., Berlin S. H. 
195 com, 4 ütem, saját, 3 sebesség, ilánchajtás 695.— M 

CURWY. Curt Szymanski, Sommerfeld Bez. Frankfurt a. O. 
350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 1050.— M 

DIAMANT. Elité Diamant Werke A G., Siegmar i/Sa. 

350 ccm, 4 ütem, Kühne, 3 sebesség, lánchajtás 1275.— M 

DIAG. Diag GmbH. Motorenbau. Leipzig. 

175 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 875.— M 

350 ccm, 4 ütem, Kühne, 3 sebesség, lánchajtás 1150.— M 

350 ccm, 4 ütem, Kühne, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1275.— M 

DKW. Zschopauer Motorenwerke, Zschopau i/Sa. 

200 ccm, 2 ütem, saját, 2 sebesség, szíjhajtás 750.— M 

250 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 886.— M 

300 com, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 960.— M 

500 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1275.— M 

D-RAD. Deutsche Industrie Werke, Spandau. 

500 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 1190.— M 

EBER. Kraftfahrzeuge, Ebersbach i/Sa. 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, 3 sebesség, lánchajtás 1150.— M 

500 com, 4 ütem, Blackburne, 3 sebe sség, lánchajtás 1275.— M 

ED. Eberwein & Diener GmbH., Tuttlingen i. W. 

250 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 935.— M 

250 ccm, 4 ütem, saját, 2 sebesség, lánchajtás, vízhűtés 995.— M 

250 com, 4 ütem, saját, 2 sebesség, lánchajtás, vízhűtés 1110.— M 

EBS. Ernst Bauermeister & Söne, Berlin—Baumschulenw. lenw. 

400 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 997.— M 

400 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás, 3 kerekű 1350.— M 

ERMAG. Erlanger Motorén A. G., Ertangen. 

250 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, sport 1150.— M 

250 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, verseny 1450.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, lánchajtás, túra 1150.— M 

ERNST-MAG. Schlesische Motorbau A. G., Breslau, 6. 

350 ccm, 4 ütem, MAG ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1450.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, loe, 3 sebesség, lánchajtás 1385.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1450.— M 

600 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1495.— M 

750 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1695.— M 

1000 ccm, 4 ütem, MAG, ioe ,3 sebesség, lánchajtás 1800.— M 

FLOTTWEG. Ottó Werke GmbH., München. 

183 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, llánchajtás 985.— M 

FORTUNA. Kraftfahrzeuge GmbH., Nürnberg Doos. 

250 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, lánchajtás 680.— M 

250 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 750.— M 

GRUHN. Gruhn Richárd, Berlin—Steglitz. 

184 ccm, 4 ütem, saját, OHV, direkt, szíjhajtással 575.— M 

184 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 2 sebesség, kardánhajtás 800.— M 

HANSA. Hansa Prázisimswerk A. G., Bielefeld. 

200 ccm, 4 ütem, saját, 2 sebesség, lánchajtás 850.— M 

HECKER. Fahrzeugfabrik Hans Hecker, Nürnberg. 

300 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 950.— M 

500 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1190.— M 

750 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1450.— M 
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I IOREX . Horex Fahrzeugbau A. G., Bad Homburg. 

250 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség 900.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség : 1290.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, 1850.— M 

600 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség 1390.— M 

600 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség 1540.— M 

HULLA. Hulla Werke Hagen Bez., Bremen. 

200 ccm, 2 ütem, DKW, 3 sebesség, lánchajtás 780.— M 

250 ccm, 2 ütem, DKW, 3 sebesség, lánchajtás 900.— M 

300 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 103Ó.— M 

IMPER IA . Imperia Fahrzeugwerke GmbH., Godesberg. 

500 ccm, 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás . 1425.— M 

600 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . . . 1620.— M 

750 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1550.— M 

1000 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1620.— M 

H IECKEL . Hieckcl Motorfahrzeugfabrik, Leipzig. 

350 ccm, 2 ütem saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . . . 1150.— M 

K. G. Paul Henkel Kraftafhrzeugbau, Mabendorf, Suhl. 

500 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, !:ardánhajtás 1450.— M 

K. S. B. KSB. Fahrradbau Kurt Schieback, Bautzen. 

300 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . 1000.— M 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, 3 sebesség, lánchajtás 1074.— M 

350 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás . . . 1100.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1495.— M 

LEOPÁRD. Leopárd Fahrzeuge, Magdeburg—Neustadt. 

250 ccm, 4 ütem, Columbus, 3 sebesség, lánchajtás 960.— M 

350 ccm, 4 ütem, Columbus, 3 sebesség, lánchajtás . . . 1250.— M 

LUTRAU. Ludwig Traunspurger GmbH. 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . . 1030.— M 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . . 1130.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1250.— M 

M. A. Johann & Kari Müller, Nürnberg-Doos. 

955 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . 1400.— M 

955 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . 1620.— M 

! IABECO. Mabeco Werke GmbH., Berlin No. 55. 

749 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . . 1400.— M 

749 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 2100.— M 

MAMMUT. Mammut Werke Bemer & Co., Nürnberg. 

250 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, szíjhajtás 830.— M 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, szíjhajtás . . . 1050.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, szíjhajtás 1140.— M 

600 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, szíjhajtás 1380.— M 

MAURER. Automobilfabrik L .Maurer, Nürnberg. 

250 ccm. 2 ütem, saiát, 2 sebesség, szíjhajtás, vízhűtéses . . . . 900.— M 

500 ccm, 4 ütem, saiát, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . . . 1300.— M 

M. F. Z MFZ. Molorfahrzeugfabr. GmbH., Berlin Cöpinek. 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . . 965.— M 

M G. F. Mühlbaver fi- Co., Ber'tin Friedenau. 

122 ccm, 2 ütem, saját, 2 sebesség, szíjhajtás, kompresszoros 650.— M 

175 ccm, 2 ütem, T. X.. 3 sebesség, lánchajtás, kompresszoros . . 695.— M 

N E A N D E R . Ncander Motor fnhrzeua GmbH.. Düren Uölsdorf. 

122 ccm, 2 ütem, Villiers, 2 sebesség, szíjhajtás . . 900.— M 

175 ccm, 2 ütem, Villiers, 3 sebesség, lánchajtás 1000.— M 

350 ccm. 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás 1400.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG. OHV, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . . . . 1450.— M 

750 ccm, 4 ütem, MAG, SV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . . . . 1500.— M 

1000 ccm, 4 ütem, MAG. SV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . 1550.— M 

NESTORIA. Bisrhoff fi Pedáll. Nürnberg 23. 

350 ccm, 2 ütem, saját, 2 sebesség, szíjhajtás . . . 950.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, 3 sebesség, lánchajtás . . . . . 1250.— M 

N. S. H NSH Mntorradbau, Herschfeld. 

250 ccm, 2 ütem, Villiers, 3 sebesség, lánchajtás . . . . 965.— M 

350 ccm. 2 ütem .Villiers, 3 sebesség, lánchajtás 1040.— M 

350 ccm. 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás . . . . 1175.— M 

500 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1480.— M 
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N é m e t o r s z á g Nagy D í j a 1028 

I . Carraciola-Werner (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

I I . Merz (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

I I I . Werner-Walb (MERCEDES-BENZ) 

CHAMPION 
gyertyával 

Vezérképviselet: 

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT. 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UrC4 29. 

Telefon: 289-86, 144 - 71 

•ST 

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! 

HÚSVÉT I TR IÁL 

R A L E I G H büntetőpont nélkül első 

Pa rád i 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. 

1 

Illlllllllllllllllllimn Iliim Ilii 

M O H M N 
háromkerekű cyclecar, 

az utak kirá lya 

w 
a luxuskivitelű elitmotor-

kerékpár a l e g k i t ű n ő b b 

J A P b e é p í t é s 

C O I I O N 
a legalacsonyabb 

legstabilabb motorkerékpár 

T K I I C K V V K 
a leggyorsabb, legmeg-

bízhatóbb sportgép az 

1928. évi angol TT győztese 

N E W = H E N I E I 
olcsó, megbízható túra-

motorkerékpár minden 

kategóriában 

A 1 W 
a legjobb és legszebb 

1000-es. Az Unlimited 

kategória Rolls-Royce ja 

Vezé rképv i se l e t ek : 

I I N I i l E D E 
Budapest , IV., Magyar-utca 40 

Telefon: Automata 867-86 

• 
• 
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N. S. U. NSU Vereinigte Fahrzeugwerke A. G., Neckar sulm. 

250 ccm, 4 ütem, saját, ioe, 3 sebesség, szíjhajtás 975.— M 

250 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1100.— M 

500 com, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, lánchajtás 1225.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1225.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, ioe, sport, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . . . . 1250.— M 

1000 ccm, 4 ütem, saját, ioe, túra, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . . . . 1500.— M 

PHANTOM. Phantom Motorenfabrik Berlin-Neuköln. 

182 ccm, 4 ütem, sajáit, 3 sebesség, szíjhajtás 695.— M 

175 com, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, ' lánchajtás 875.— M 

300 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lámchajtás 995.— M 

.350 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1095.— M 

500 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1275.— M 

R. M. V. RMV. Motorradwerke GmbH. Neheim, Ruhr. 

150 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, szíjhajtás 735.— M 

500 com, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1250.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1350.— M 

600 com, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1400.— M 

RENNER . Renner & Poppe GmbH., Dresden A. 

550 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1325.— M 

680 com, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1650.— M 

1000 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1850.— M 

RENNSTEIG. Rennsteig Motorradwerk, Hermann Schil ing, Suhl. 

250 ccm, 4 ütem, Bilackburne, 3 sebesség, lánchajtás 945.— M 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, 3 sebesség, lánchajtás 1090.— M 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1285.— M 

500 ccm, 4 ütem, Blackburne, SV, 3 sebesség, lánchajtás 1250.— M 

500 ccm, 4 ütem, Blackburne, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1445.— M 

SCHLIHA. Schlüpmannsche Industrie und Handelsgesellschaft, Berlin—Niederschönewei. 

150 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás, kompresszor 750.— M 

SCHÜTTOFF. Schüttoff A. G., Chemitz i/Sa. 

350 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 1290.— M 

350 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1435.— M 

500 com, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, lánchajtás 1395.— M 

S. u. G. Maschinenfabrik Scharrer & Gross, Nürnberg. 

350 ccm, 4 ütem, sajáit SV, 3 sebesség, lánchajtás 1150.— M 

350 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1375.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, SV, 3 sebesség, lánchajtás 1230.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajitás 1460.— M 

SP IEGLER. Gebrüder Spiegler, Aalen, Württemberg. 

350 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1140.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1140.— M 

STANDARD. Standard Fahrzeugfabrik GmbH., Ludwigsburg. 

350 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1325.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás 1375.— M 

500 ccm, 4 ütem, MAG, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1425.— M 

500 com, 4 ütem, MAG, OHV, verseny, 3 sebesség, lánchajtás 1750.— M 

750 ccm, 4 ütem, MAG, ioe, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1650.— M 

STOCK. Stock Motorrad A. G., Berlin S. O. 16. 

119 ccm, 2 ütem, saját, direkt szíj hajtás 385.— M 

T. A. S. Fahrradwer A. G., Saarbrücken. 

500 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 1300.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1525 — M 

TORNAX. Tornán• Motorfahrzeug Fabrik, Barmen hangerfeld. 

550 ccm, 4 ütem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás . . . . - 1325.— M 

600 ccm, 4 ültem, Jap, 3 sebesség, lánchajtás 1475.— M 

500 ccm, 4 ütem, Jap, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 155Ö.— M 

TRIUMPH. Triumph Werke A. G., Nürnberg. 

200 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 850.— M 

250 com, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 895.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, 3 sebesség, lánchajtás 1260.— M 

T. X. Waldemar Hauman Motorenbau, Berlin, W. 35. 

175 ccm, 2 ütem, T. X., 2 sebesség, szíjhajtás 650.— M 

UNI-RAD. Uni-Rad Verkaufsgesellschaft GmbH., Dresden A. 

250 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, szíjhajtás 1050.— M 
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U. T. Bergmüller & Co. Vaihingen a F., Stuttgart. 

250 ccm, 2 ütem, saját ,3 sebesség, lánchajtás 890.— M 

250 ccm, 2 ütem, saját, sport, 3 sebesség, lánchajtás 980.— M 

500 ccm, 4 ütem, Jap, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1300.— M 

550 ccm, 4 ütem, Jap, SV, 3 sebesség, lánchajtás 1450.— M 

VIKTÓRIA . Viktória Werke. A. G., Nürnberg. 

350 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1018.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1484.— M 

600 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1596.— M 

600 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres . 1795.— M 

WANDERER. Wanderer Werke A. G., Schönau b. Chemnitz. 

200 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 2 sebesség, lánchajtás 950.— M 

500 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás . — .— M 

750 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1650.— M 

750 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 3 sebesség, lánchajtás, 2 hengeres 1945.— M 

W1MMER. Motorenfabrik Wimmer, Sulzbach a. Inn. 

175 ccm, 4 ütem, saját, OHV, 2 sebesség, szíjhajtás 836.— M 

WINDHOFF. Hans Windhoff Motorenbau, Berlin—Johannistahl. 

122 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánc hajtás, vízhűtés 800.— M 

175 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánc hajtás, vízhűtés 900.— M 

750 ccm, 4 ütem, saját, OHC, 3 sebesség, kardánhajtás, olajhütés 1750.— M 

WÜRTTEMBERGIA . Württembergia A. G. Motorradwerk. Velten b. Berlin. 

175 ccm, 4 ütem, Blackburne, 3 sebesség, lánchajtás 800.— M 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, SV, 3 sebesség, lánchajtás 990.— IvT 

350 ccm, 4 ütem, Blackburne, OHV, 3 sebesség, lánchajtás . . 1060.— 157 

500 ccm, 4 ütem, Blackburne, OHV, 3 sebesség, lánchajtás 1190.— M 

ZÜNDAPP. Zündapp Werke GmbH., Nürnberg. 

200 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánc hajtás 800.— M 

250 ccm, 2 ütem, saját, 3 sebesség, lánc hajtás 860.— ftí 

G O O D R I C H PNEU 
asz utcilt Királya 

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

Telefon: Teréz 253-34. 

Mennyi ideig használhatunk egy jó márkájú motorke-
rékpárt. Minden motorkerékpárt vásárolni szándékozó vevő-
nek a legnagyobb aggálya a gépe megvásárlásánál, hogy 
mennyi ideig is használhatja a motorkerékpárját. Teljesen 
érthető ez az aggodalom, ha figyelembe vesszük azt, hogy 
ma egy jobb márkájú oldalkocsis motorkerékpár beszerzési 
ára 3000 pengőn felül mozog. Joggal várhatja tehát el a vevő, 
aki nehezen megtakarított pénzét belefektetve, hosszúlejáratú 
kötelezettségeket vállal, hogy pénzéért egy teljes ellenérté-
ket, egy sokáig használható, megbízható motorkerékpárt kap-
jon. Nagyon sokan szereztek már ezirányban rossz tapaszta-
latokat, azok, akik a látszólag olcsó és kedvező fizetésű fel-
tételű motorkerékpárokat szereztek be. Nálun tudvalevő a 
motorkerékpárkereskedelem még kezdő és fejlődő stádium-
ban van, innen magyarázható azután az, hogy nálunk még 
olyan idegen márkákat is el lehet helyezni, amiket saját or-
szágukban sem tudnak a gyáraik népszerűsíteni. Ezért a 
nagyközönségnek csak egy jólismert és bevált márkát szabad 
vásárolni. Hogy egy kiváló márkájú motorkerékpárnak mi a 

teljesítőképessége, talárt az alábbi eset szolgáljon példának: 
Egyik legnagyobb állami üzemünk birtokában van több A. J. 
Stevens-gyártmányú oldalkocsis motorkerékpár. A gépek vál-
tott vezetőkkel napi 24 órán át teljes üzemben vannak. Meg-
tett útjuknak legnagyobb részét hegyen és járhatatlan uta-
kon teszik meg három személlyel, az üzemnek szükséges 
anyagokkal, valamint az AJS-gépekhez alkalmazható cserél-
hető pótkerékkel. A legtöbbet lefutott gép már túl van a 
340.000 kilométeren. A napi teljesítmény a legtöbbet futó 
gépé 150 km. A kitűnő gépek tehát már a megfutott úttal 
nyolc és félszer kerülhették volna meg a földet. A Buda-
pest—siófoki útvonalat tehát körülbelül 1700-szor tették 
volna meg, az Andrássy-úton meg 170.000-szer mehettek 
volna végig. Fantasztikus számok jönnek, ha a motor eddig 
végzett fordulatszámát kiszámítjuk. Üzemanyagokban a gé-
pek körülbelül a 80-szorosát fogyasztották a saját súlyuknak 
eddig. Pontos adatok vannak az összes kiadások betudásá-
val egy kilométerre eső költségről, amik azt mutatják, hogy 
egy kiváló motorkerékpár fenntartása aránytalanul kevesebb, 
mint bármely más járóművé. 
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Magyarországon keresztül vonulnak 
szeptember 22-én és 23-án az Osztrák 

Touring Club női megbízhatósági 
triál jának résztvevői 

Az Osztrák Touring Club (ÖTC) ez év őszén rendezi 

'meg ötödízben női megbízhatósági túraútját. A verseny 

ezúttal minket különösebben érdekel, mert útvonalának 

nagy része Magyarországon vezet keresztül. A túra részt-

vevői, osztrák hölgyutasok és motorosok, szeptember 

23-án indulnak el Wieniből és a Hainiburg—Kittsee— 

Oroszvár—Győr—Komárom útvonalon érik el Budapes-

tet. Másodnap Székesfehérvár érintésével Balatonfüredre 

vezet az út, ahonnan kétórai ebédidő után a túra résztvevői 

Kékkút—Gyulaikeszi—Tapolca-—Sümeg—Jánosháza—Sár-

vár és Sopronon keresztülhaladva, Eisentadtnál érik el 

ismét az osztrák határt. Eisenstadt (Kismarton) egyszer-

smind a túra célja, ahol a helyezettek megkapják díjaikat 

és a túra befejeződik. A versenyzők a szokásos kategóriák-

ba beosztva, maximált, illetve minimált átlaggal kötele-

sek az egyes etappeokat abszolválni. A Magyar Touring 

Club vezetőségének, nevezetesen agilis titkárjának, dr. 

Kirchknopf Ferencnek érdeme, hogy az Osztrák Touring 

Club ezúttal Magyarországon keresztül vonultatja túra-

útja résztvevőit. Mindkét részről a főcél ezúttal az volt. 

hogy egy kétnapos „week-end" kirándulás keretében 

megmutassák az osztrákoknak Magyarország fővárosát és 

megmaradt országunk legnagyobb kincsét, a Balatont. Re-

mélhető, hogy a szombat—vasárnapi túraversennyel 

egybekötött kirándulás meg fogja kedveltetni résztvevői-

vel az országot és hatalmas propagandával fog szolgálni 

a külföldiek, nevezetesen az ijjen közellévő, osztrákok által 

jóformán tökéletesen elhanyagolt Balatonnak. Az ÖTC 

igyekezetére jellemző, hogy szépen kiállított és számos 

magyar vonatkozású fényképpel ellátott ismertetőt bocsá-

tott ki, melyben lelkes hangon hívja fel tagjait a részvé-

telre. A Magyar Touring Club vezetősége már az előzetes 

tárgyalások során, melyet dr. Kirchknopf főtitkár ai 

ÖTC itt járt delegátusával, Oberbaurat Spitzer elnökkel 

és Chinger választmányi taggal folytatott, mindent meg-

tett, hogy a túraverseny magyar részről is a legkifogásta-

lanabbul sikerüljön. A Magyar Touring Club felkérésére 

a Magyar Atlétikai Club motorsportosztálya vállalta a 

túra sportbéli részének előkészítését és megrendezését. 

Ismerve a MAC rendezőgárdáját, a vállalkozás ezen ré-

sze is a lehető legjobb kezekbe került. A Magyar Touring 

Club részéről Vermes Gyula elnök. dr. Kirchknopf Ernő 

titkár és dr. Tausz Béla, az Idegenforgalmi Érdekeltségek 

Szövetségének elnöke vesznek részt a túra előkészítésé-

ben. A túraverseny sportbéli részének irányítását a MAC 

motorsportosztálya részéről Máry Dezső alezredes, elnök. 

Szobovits Sándor alezredes és Iványi Gusztáv százados, 

titkár végzik. 

Az osztrák női megbízhatósági triál résztvevői és 

nagyszámú kísérőik f. hó 22-én 8 órakor startolnak Wien-

ből és Oroszvárnál lépik át a magyar határt. A Touring 

Club megbízottai itt hivatalosan fogadják az érkezőket. 

Dicséretreméltó az az igyekezet, mellyel a Magyar Tou-

ring Club és az ÖTC vezetősége a határátlépés ceremóniá-

ját leegyszerűsítette. A résztvevőknek nincsen szükségük 

sem magyar vízumra, sem pedig triptikre. A határállomá-

son előkészített közös „consignatiós listá"-ba vezetik be 
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a túra minden bejelentett résztvevőjét, aki, mikor a ha-

tárt átlépi, csak igazolja magát és máris szabad az útja. 

A rendező Magyar és Osztrák Touring Clubok vállalják 

a garanciát a résztvevő kocsikért. Győrbe érkezve a ven-

dégek, a Városháza előtti téren lévő parkhelyen hagyva 

autóikat, megebédelnek a Kioszk-szállodáiban. A túra 

résztvevői a fővárost Pilisvörösvár után lekanyarodva a 

főútról, Solymár, Pesthidegkút, Hüvösvölgyön keresztül 

érik el. Az elsőnapi cél az Űj Szent .János-kórház melletti 

vámnál van. I-tt a MAC és a Magyar Touring Club delegá-

tusai üdvözlik a megérkezetteket. A kocsitábor ezután a 

Hungária-úti Vilmos-laktanyába vonul, ahol a túraver-

senyen résztvevők kocsijaikat elhelyezik. A szállás előké-

szítését az ÖTC személyesen végzi. Este közös vacsora 

valamelyik (egyelőre még meg nem állapított) nagyszálló 

termében. Másnap (f. hó 23-án) reggel a vendégek a 

Milléniümi emlékműnél .gyülekeznek, honnan az Andrássy-

úton és Erzsébethídon keresztiül a Horthy Miklós-úton át 

hagyják el a fővárost, majd Székesfehérvár—Veszprém— 

Nosztori völgy—Balatonkövesd érintésével Balatonfüredre 

érkeznek. Balatonfüreden két óra ebédidő áll a résztvevők 

rendelkezésére. A balatonfüredi fogadtatás és rendezés irá-

nyítását Bánó vezérigazgató, Brinzey fürdőigazgató. 

Schmidt főorvos és Dömötör főszolgabíró vállalták. Bala-

tonfüredet elhagyva, a balatonparti új úton haladva, Ti-

hanyiba vonulnak a vendégek. Innen a tapolcai országúton 

Sopron érintésével jutnak a határra, ahol a belépéshez ha-

sonló egyszerűséggel fog a kilépés megtörténni. A díjki-

osztás, mint említettük Kismartonban (Eieenstadt) fog 

végbemeni és itt végződik be egyébként a túraút. 

Reméljük, hogy az ifjú Magyar Touring Club és a?, 

immár félévszázados Magyar Atlétikai Club igyekvése, 

mellyel a számunkra oly fontos propaganda ügyének kí-

vánnak szolgálni, a legteljesebb sikerrel fog járni, a Tou-

ring Club számára az első nagy nyilvános elismerést, a 

MAC számára pedig régi érdemeinek gyarapítását ered-

ményezve. 

A STEYR csillagtúra 
147 nevezés -- 112 beérkezés 

Felejthetetlen szép napja volt a magyar automobiliz-

musnak 1928 szeptember 8-ika. Ezen a napon futották le 

a magyarországi Steyr-vezérképviselet által rendezett 

csillagtúrát. A csillagtúrára 147 Steyr-tulajdonos neve-

zett, de a benevezettekből csak 112 indult, akik kivétel 

nélkül megérkeztek a lepsényi Nádasdy-féle autócsárdánál 

lévő célba. A versenyzők értékelése a megtett út, az átlag-

sebesség, valamint a tréfás gyakorlatokon elért pontszám 

alapján történt. A lepsényi autóbar már a délelőtt folya-

mán hangos volt. Rezesbanda fogadta az érkezőket, akik-

nek javarésze a déli óráJkbaji, egy és három között futott 

be a csárdához, ahol pompás luntíh vagy ebéd fogadta a 

beérkezőket. A vendégek ellátását maga a csárda 

tulajdonosa, Nádasdy grófnő irányította, akinek 

az összes autósok és motorkerékpárosok nagy 

'hálára vannak kötelezve, hogy őket a lepsényi 

autócsárdával megajándékozta. A délután folyamán vol-

tak az ügyességi gyakorlatok. Először bekötött szemmel 

egy rúdon levő Steyr-táblát kellett feldönteni, majd 50 

kilométeres sebességben az országúton egy zacskóba ra-

kott toiást kellett elkapni. Természetesen a mulatságos 

jelenetek egymást követték és így a megjelentek határo-

zottan jól mulattak. Közben megjelent Kaszala Károly Is 

híres miniatűr repülőgépén és pompás mutatványokat 

Végzett a megjelentek nagy csodálatára. Délután 5 óra kö-

rül fejezőtek be a tréfás versenyek, amikor az összes ver-

senyzők Balatonföldvárra futottak, ahol este bankett és 

díjkiosztás volt. A csillagtúra, mely fényesen dokumen-

tálta a Steyr-automobilok magyarországi nagy elterjedt-

ségét, leszögezhetjük, kitűnően sikerült és nem igen hisz-

szük, hogy akadna Magyarországon még egy képviselet, 

mely hasonló propaganda jellegű csillagtúrát és felvonu-

lást rendezni tudna. A siker oroszlánrészíben Salacz Osz-

kár, dr. Hajós Imre, Martens Cézár és Ottlyk Lajos ér-

deme, akik többhetes előkészítő munkával, igazán minta-

szerűen bonyolították le a versenyt, egy igazán szép 

nappal ajándékozván meg a résztvevőket. A versenyre 

töbib, mint 40 szebbnél-szebb tiszteletdíj és emléktárgy 

érkezett be, amelyeket Balatonföldváron osztottak szét a 

beérkezettek között, akik között arisztokráciánk igen sok 

'tagja, kiváló autoinobilversenyzők, földbirtokosok, kiváló 

'színművészinők, gyár- és bankigazgatók foglaltak helyet, 

élénken dokumentálván a Steyreknek a társadalom min-

den rétegében való elterjedtségét. A résztvett kocsik 80 

'százaléka természetesen a Type X//.-bő 1 került ki, melyről 

bátran elmondhatjuk, hogy kitűnően beváltott. 

FORRADALMAT jelent 
a motorosok táborában 
A V I L Á G H Í R Ű 

W A N D E R E R 
kardánhajtásos, d u p l a 
t é k k e I ellátott, legújabb 
típusú motorkerékpár 

• 

Kér jen á r a j án l a t o t a 
Magyarországi 
vezérképv ise le t tő l : 

TÓTH ÉS FRIEBERT 
BUDAPEST, VI„ NAGYMEZŐ-UTCA 6B. 

TELEFON : AUTOMATA 249-13. 

Az elismert „ EMOKU" 
oldalkocsik minden már-
kájú motorkerékpárhoz 
állandóan raktárról kap-
hatók. KEDVEZŐ FIZE-
TÉSI FELTÉTELEK. — 

A l e ü a a e h b é s l e g m e g b l i h s t ó b b a n g o l 
m o t o r k e r é k p á r o k e g y i k e 

= Vezérképviselet: TERÉNY ALADÁR 
B u d a p e s t VI . k e r . , H u n y a d y - t é r » . 
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Mi az oka a magyar versenyzők 
állandó lemaradásának a nagy 

külföldi körversenyeken? 
Ez a kérdés foglalkoztatja újabban a magyar sport-

társadalmat. A felelet igen könnyű, sőt, hogy mást ne 

mondjunk, mi ezt már több íziben meg is írtuk. Nem aka-

runk senkit sem okolni a magyar versenyzők bécsi vere-

ségéért, az most már úgyis késő, igyekezzünk azonban 

feltárni az okokat. A magyar versenyzők lemaradásának 

egyedüli oka a tréninghiány, illetve a gyors versenyeiken 

való résztvétel teljes hiánya. Magyarországon évente 

1, mond és írd 1 ilyen verseny van a „Tourist Trophy". Ez 

egy komoly hosszútávú veiseny, amelyről azonban min-

dent elmondhatunk, csak azt nem, ihogy egy gyors ver-

seny. Nagyban hasonlít az 

olasz TT-hez, a Lario-hoz, 

mert az átlag legfeljebb 

60—70 kilométer között 

mozog. Itt tehát verseny-

zőink legfeljebb kitartást 

és fordulótechnikát tanul-

nak, sebesség megszokást 

azonban nem. Ha verseny-

zőink TT szereplését fi-

gyeljük, azt tapasztaljuk, 

hogy néhány kivételes 

klasszist (Balázs, ár. Fe-

ledy, Wolfner, Deli, Hild, 

Meggyessy, Urbach) kivé-

ve, a többi közel sem fut 

ki kielégítő formát és 

kénytelen messze hátul 

kullogni a benevezett kül-

földiek mögött. Ez, áll a 

magyar TT pályáján. Áll 

azért, mert senkinek sincs 

módjában hasonló nagy 

kitartást igénylő verse-

nyekre trenírozni. Nincs 

egyetlen egy olyan körpá-

lyánk, ahol a versenyzők 

veszély nélkül dolgozhat-

nának órák hosszat. Sok-

szorosan megbosszulja 

magát ez a körülmény a 

nagy külföldi versenye-

ken, ahol a kitartás, illet-

ve munkabírás mellé még 

egy igen fontos tényező, a 

sebesség is járul. Hosszú 

egyenesék, ahol a versenyzők néha percekig kénytelenek 

100 kilométeren felüli sebességben száguldani, fel őrlik 

a magyar versenyzők idegeit, akik azután kifáradva, ál-

landóan lassúbbak lesznek és eközben elfelejtenek olyan 

elemi szabályokat gépeiken végrehajtani, ami miatt soro-

zatos defektek következnek be. Bátran jelentem ki, hogy 

a sebesség bírása nem a bátorság, vagy egy különös isten-

adta adomány következménye. A sebességet meg kell 

szokni éppen úgy, mint a meleg, vagy hideg vizet. Az 

egyik ember arra treníroz, hogy minél magasabbról ugor-

jon fejest a vízbe, a másik hogy átússza a La Manche-

csatornát, a harmadik, hogy 3 órát tudjon futni egyfoly-

tában. A negyedik, a motor, vagy automobilversenyző 

arra dolgozik, hogy hosszabb ideig tudjon futni 100— 

140, sőt még ennél is nagyobb sebességgel. Ne gondoljuk 

azt, hogy Chiron, vagy Campari, BrilK-Peri mindjárt 

Grand Prixt nyert. Nekik is sokat, nagyon sokat kellett 

versenyezni, hogy idő és évek folyamán kitűnő versenyző 

váljék belőlük. De mi minden kell ehhez. Sok verseny és 

még több pénz, illetve gép és benzin. Ma talán még a 70 

kilométer is gyors és azt veszem észre hónapok után, 

hogy már a 120 kilométer is lassú és megszokott. Ma alig, 

hogy létezem a 70 kilométeres sebességnél és minden ide-

gemet koncentrálni kell, hogy egy-egy hirtelen adódó 

akadályt kerülni tudjak és holnap, illetve egy-két hónap, 

egy-két év után már a 100 kilométeren felüli sebességben 

is „élek", játszi könnyedséggel kezelem a kormányt, ura 

vagyok kocsimnak. Itt kell keresni tehát a magyar ver-

senyzők sorozatos gyenge 

szereplésének okát. 

Hegyiversenyek, ki-

lométerversenyek és túra-

utak, legyenek azok bár-

milyen nehezek is, legfel-

jebb technikai tudásunkat 

növelik, ezek is szüksége-

sek, de semmi hatással 

sincsenek nagy és gyors 

köversenyeknél. Egyesü-

leteink legnagyobb felada-

tának kell tekintenünk a 

közeli jövőben, hogy Ma-

gyarországon mennél több 

gyors, hosszútávú ver-

seny rendeztessék. Amed-

dig 3—4 órás sebességi 

versenyek nem lesznek le-

zárt circuiteken, príma 

utakon, addig a magyar 

versenyzők startja nagy-

jelentőségű külföldi ver-

senyeken nem egyéb 

„nyári kirándulásnál".. 

Vezető egyesületeinknek, 

legelsősorban a Királyi 

Magyar Automobil Club-

nak oly irányban kellene 

befolyását latba vetni, 

hogy alkalmas országúti 

háromszögek jó állapotba 

helyeztessenek és azokon 

évente egyszer sebességi 

versenyek engedélyeztes-

senek. Szégyen és gyalá-

zat elgondolni, hogy a miskolciaknak nem sikerült meg-

rendezni a tervbe vett zsolca—ongai circuiten a sokak 

által oly hőn óhajtott sebességi versenyt, azért, mert egy 

5—6 kilométeres szakaszt nem sikerült használható álla-

potba hozni. Budapest közvetlen közelében gyönyörű út-

háromszögek és egyéib circuitek állanak rendelkezésre és 

azok lezárása egy délelőttre semmiképpen sem okozna 

országos csapást, különösen vasárnaponként. Ha azután 

évente a Tourist Trophyn kívül legalább 3—4 hasonló 

versenyt tudnánk rendezni, akkor a versenyek maguk ad-

nák meg a tréninglehetőségeket ahhoz, hogy a magyar 

motorosok nagyjelentőségű külföldi versenyekre látogat-

hassanak el. Wienből hazatért ismerőseink csodálat hang-
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ján emlékeznek meg Handleyről, aki csak egy napig tre-

nírozott a pályán és fölényesen nyerte kategóriáját. Aki 

józanul gondolkodik, az ibt .nem lát semminemű különöst. 

Handley évek óta versenyez. Bir ja a sebességet, birja 

erővel. Mi kell neki más, mint kiismerni a fordulókat, 

megtudni milyen sebességben lehet azokat venni és kész. 

Neki csaknem minden két hétben van hasonló versenye. 

Ha visszagondolok, olvastuk valamelyik lapban, hogy 

Genfbe nem tudott kimenni egyetlenegy magyar versenyző 

sem. Kérdem, ugyan mi t csinált volna odakünn. A fehér 

vonalakat festette volna a startnál, avagy a pályát sö-

pörte volna? Van ma magyar versenyző, aki csak egy 

órán át futott már 110 kilométeres sebességet? Ugy-e 

nincs! Hiszen alig van versenyzőnk, aki egy kilométeren 

feljutott a 150 kilométeres határhoz. Már most hogyan 

képzelhető, hogy ott, ahol egy kör átlagsebessége eléri a 

140 kilométert, magyar versenyző szóhoz jutott volna. 

Tessék nyugodtan otthon maradni egy kis ideig és 

inkább azon fáradozni, hogy Budapest közvetlen közelé-

ben összehozzunk egy 8—10 kilométeres kört, ahol egy-

két nagyobb versenyt rendezhetünk. Természetesen itt 

sem írhatunk ki azonnal 3—400 kilométeres távokat, ha-

nem először 100 kilométert, hogy versenyzőink megszok-

hassak a távot és a nagy sebességet hosszú időt át. Mert 

ha egyszerre nagyon hosszú távot írunk, akkor isimét 

nem szolgáltuk a célt. Akkor az elején lesznek gyors kö-

rök és a végén mindenki hullafáradt lévén, az átlagok 

ismét 100 kilométeren alul fognak maradni. Reméljük, 

hogy az ú j éra a Királyi Magyar Automobil Clubban eb-

ben az irányiban is fog tenni valamit. Agilis, hozzáértő 

embert kell a sportügyek élére választani, aki modem esz-

mékkel van áthatva, aki olvasott és külföldet járt és aki 

befolyását, illetve a KMAC befolyását érvényesíteni 

tudja, aki meg tudja magyarázni az illetékeseknek, miről 

van szó. Reméljük a legjobbat. A magyar anyag kitűnő. 

Alkalmas terület is van. csak meg keli találni és rendbe 

kell hozni. Nem hisszük, hogyha sportért rajongó vezető-

embereinknek megmagyaráznék, hogy szükség van erre 

is, ne értenék meg kívánságunkat és ne segítenének a 

legnagyobb ambícióval.. Mindent lehet, csak akarni kell. 

Addig azonban várjunk egy kicsit. Hagyjuk a Grand 

Prix versenyeket. Lefutják azokat nélkülünk is, mert 

statisztálni, örökké csak statisztálni, az nem a magya-

rokhoz illik. Azt hagyjuk másoknak. 

Hírek 
Marseille mellett 4 kilométeres távon folyt le a Val de 

Cuech hegyiverseny. A legjobb időt Lamy futotta 2 literes Bu-
gattin 3 317.2 időt érve el, ami 77.586 km átlagsebességnek 
felel meg. A motorkerékpárotok között Boetsch (500 kcm. 
Magnat-Debon) érte el a legjobb időt 3:24.6-os idővel. 

Az olasz automobilbajnokságok állása ma a következő: 
Egyéni bajnokság. 1. Giuseppe Campari 5 pont. 2. Nuvolari 
és Brilli-Peri 3—3 pont. 4. Materassi 2 pont. 5. Borzacchini 
és Cucinotti 1—1 pont. Az 1100 kcm. kocsdk vezetőik számára 
kiírt külön bajnokságban: 1. Zampieri és Riccioli 3—3 pont. 
3. Biondetti 2 pont. 4. Borzacchini, Clerici, Fagioli, Ciolino és 
Brivio 1—1 pont. A márka bajnokságban az Alfa-Romeo vezet 
8 ponttal a Maserati 6 pontja ellenében, míg az 1100 kcm. 
kocsik számára kiírt külön bajnokságban a FIAT van elől 4 
ponttal. A bajnokságokat a monzai Európa Grand Prix, vala-
mint a Circuito del Garda dönti el végképen. 

La Baule francia tengeri fürdőhelyen 100 kilométeres tá-
von Grand Prix folyt le. A versenyben gyönyörű párharc fej-
lődött ki a francia Bugatti-vezető Blancas-Belair és báró 
Wentzel-Mosau Mercedes-Benz-je között. Az egyenesekben a 
német nyert, míg a fordulókban a francia behozta. Változatos 
vezetés után a francia Blancas (Bugatti) győzött 48:07.6 
alatt, ami 124.677 km átlagsebességnek felel meg. Második 
Mosau lett 48:10.4-es idővel alig 3 másodperccel. 

Malters-Schwarzenbcrjr hccyivcrseny. Luzern mellett 3 8 
km-es távon, melynek maximális emelkedése 14 %, rendezték 
a svájciak a nehéz hegyiversenyt. A nap legjobb idejét az 
amatőrök között Gugolz (490 ohv. HRD-Jap) érte el 3:44.0, 
míg az expertek között Martinelli (Motosaccoche) győzött 
3:39.0 idővel, ami egyúttal a nap legjobb ideje is volt. A si-
decarok között Starkle (Scott) 4:04.6-al érte el a legjobb időt. 
Ceresole (Harley-Davidson) által tartott 3:38.8-as útvonalre-
kordot nem sikerült megjavítani. 

A legutóbbi arpajoni rekordnapon, amelyen a világrekor-
dok egész raja dőlt meg, a lehető legjobb időjárás uralkodott. 
Abszolút szélcsend volt, az égbolt be volt borulva, úgy hogy 
nem volt sem túl meleg, sem túl hideg. A francia lapok szerint 
„rekordidő" volt, ami meg is hozta gyümölcsét. 

Palotási Géza Scott-Brough-Superior és New-Hudson kép-
viseletei a jövő tavasz folyamán jelenlegi I. Gellért-téri el-
adási helyiségéből átköltözik a pesti oldalra. Palotási Géza a 
jövő tavasz folyamán a legnagyobb intenzivitással kezd az 
általa képviselt világmárkák magyarországi terjesztésébe és 
mint azt velünk közli az összes versenyeken aktív részt óhajt 
venni több géppel is. A Scottok és New-Hudsonok első felvo-
nulása az Automobil-Motorsport jövő évi 4 napos húsvéti ver-
senyén lesz. Itt említjük meg, hogy Bedőcs János, aki már 4 
éve jár állandóan Scotton egy 596 kcm. Scott Flying-et vásá-
rolt és indul a jövő évi összes versenyeken, így valószínűleg 
a TT-én is. 

/lulóru&áxat | Wesszely István 
Berendezett toüette- és étkezőbőröndök. B a d a p e s / , IV. IcerUleí, Václ-uíca JF 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 



36 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1928 szeptember 15. 

Az angolok nagyon meg vannak ijedve. Ugyanis az ame-
rikai General Motors Bombayban (Kelet-India) nagy leraka-
tot és összeállító telepet rendezett be, amivel India, Birma, 
Perzsia és Ceylon szükségletét akarja kielégíteni. Az angolok 
nagyon meg vannak ijedve és most az indiai kormánytól gyors 
védővámok elrendelését sürgetik. 

Már többször megemlékeztünk Giricz mester műhelyéről 
a Zápolya-utcában. Most arról értesülünk, hogy Giricz mester 
fuzionált Gyikos mesterrel és az eljövendő téli szezonra való 
tekintettel a nyitott kocsik téli átalakítását tűzték ki pro-
grammjukra. Természetesen nagyobb karosszéria munkákat 
dukózást stb. ezután is elvállalnak. Felhívjuk olvasóink figyel-
mét a két kitűnő szakember műhelyére, ahol a tél folyamán 
olcsón és jól rendbehozzák megviselt, vagy a magyar utaktól 
szétrázott járművüket. Itt említjük meg, hogy a műhely már 
ti00 pengőért elvállalja a kocsik dukózását. 

A Col des Montets hegyiverseny. (Chamonix-Montblanc.) 
Távolság 3 km. Átlagos emelkedés 6%. A verseny érdekes-
sége a német Mercedes Benz-vezető Carraciola startja volt, 
aki a versenykocsi kategóriában startolván, az automobilok 
legjobb idejét futotta 2:30.2 idővel. Mindazonáltal a nap leg-
jobb idejét és az új pályarekordot jelen esetben motorkerék-
párvezető érte el a svájci Spagnol (Norton) személyében, aki 
2:29.4-es időt ért el. A sportkocsik között a svájci Probst 
(Bugatti) futotta a legjobb időt 2:38.6-al. 

Szt. Moritzban automobil szépségversenyt tartottak óriási 
résztvevő számmal. A Concours d'Élégancé-ra nagyon sok, az 
Engadinban tartózkodó idegen nevezett be. A díjakat majd-
nem kivétel nélkül nagy kocsik nyerték. Csupán a sportkocsik-
nál lett egy osztrák Grofri a győztes. Egyébként minden díjat 
a Packard, Isotta-Fraschini, Rolls-Royce, Farman és hasonló 
nagy kocsik vittek el. 

A Livorno mellett 225 km-es távon rendezett Circuito del 
Komito ismét az Alfa-Romeo-nak hozott sikert. Razzuati Ma-
rio 2:47:44 új útvonalrekord mellett győzött, ami 80.481 km 
átlagsebességnek felel meg. Második az abszolút osztályozás-
ban Pastore lett Maseratin. A kis 1100-as kategóriát Bion-
detti (Salmson) nyerte. Rosa és Morandi (OM) csak az 5, il-
letve a 7-ik helyre kerültek. 

Riminiben kilométerversenyt rendeztek az olaszok, ahol 
azonban igen igen gyenge eredményeket értek el. A gyenge 
időket a viharos időjárás okozta. Eredmények: Sportkocsik: 
1100 kcm. 1, Bucci (FIAT) 105.888 km. 1500 kcm. 1. Tanzi 
(Alfa-Romeo) 115.384 km. 2000 kcm. 1. Arcangeli (Bugatti) 
153.194 km. Versenykocsik: 1100 kcm. Fagioli (Salmson) 
119.602 km. 1500 kcm. Fagioli (Maserati) 144.580 km. 2000 
kcm. Corradi (Bugatti) 150.569 km. 

Moosburgban (Köln) 500 méteres cementkörön motorke-
rékpár sebességi versenyt rendeztek a németek. A verseny 
abszolút győztese az ismert BMW-vezető Soenius lett, aki ez-
úttal Harley-Davidsonon állott starthoz. Legnagyobb ellen-
felét, a mult évi Nürburg-győztes Giggenbachot (Bayerland-
Jap) nagy harc után megverte. Soenius 20 körre (10.000 mé-
ter) 6:50.3-as időt ért el, ami kolosszális 88.265 km átlag-
sebességnek felel meg. 

Európa 1928. évi Nagy Díja. Monza 1928 szeptember 9. 
Mikor e sorok napvilágot látnak már lefutották az őszi évad 
legklasszikusabb versenyét, ma azonban még csak a startlis-
tát és az előzetes bekonferálást írhatjuk meg. Ami a franciák-
nak nem sikerült, azt az olaszok tökéletesen organizálták. 
Bár ez évben nem sikerült amerikai nevezéseket hozni Mon-
zába, mégis olyan mezőnyt gyűjtöttek össze, ami még az 
idei Targa Floriót is messze fölülmulta. Most nemcsak a veze-
tők, hanem a gépek Grand Prix-jéről is beszélhetünk, mert 
eltekintve attól, hogy kevés kivétellel ismét egész Európa ott 
lesz a startnál, látjuk az Alfa-Romeo, a Bugatti, a Delage, a 
Talbot, valamint a Maserati-gyár legjobb kocsijait. Úgylát-
szik az olaszok egészen eltekintettek a nevezési zárlattól, 
mert a Gazetta dello Sport nevezési listája naponta növekszik, 
holott már csak egy hét választ el a verseny napjától. (E so-
rokat szeptember 2-án írtuk.) Jelen pillanatban 3 Talbot (Ma-
terassi, Arcangeli és Brilli-Peri), 2. Alfa-Romeo (Campari és 
Kessler), 3 Maserati (gróf Maggi, Borzacchini és Alfieri Ma-
serati), úgyszintén 8 Bugatti (köztük Chiron, Williams, Nu-
volari, Probst, Lepori, Foresti, Blancas) nevezése fekszik a 
rendezők előtt. A tréninghírek szerint Maggi, Campari, Chi-
ron és Varzi futottak kolosszális köröket. Kár, hogy a neve-
zett Delage-ok nem a?; új típusok, hanem a Targa Florióban 
3 év előtt debütált 2 literesek és vezetőik Aymini és mások 
sem tartoznak az „extraklasse"-hoz. Campbell startja egy 1.5 
literes Delage-on, mely egyike a világbajnok kocsiknak, úgv-
látszik elmarad. Az OM-ek, melyek a mult évben startoltak, 
úarylátszik lassúak és nem indulnak. A nevezések száma 
már ma meghaladja a harmincat, amiből 20-—25 kocsi start-
hoz is fog állani. Ha az AIACR felfüggesztette volna a súly-
limitet, úgy a Mercedes-Benz-team is indult volna. Ezt azon-
ban nem sikerült keresztülvinni az olaszoknak. A verseny né-
zetünk szerint az Alfa-Romeo, Bugatti és a Maseratik között 
fekszik. Egyénileg Chiron—Camnari—Maggi-trióból várjuk a 
győztest, bár egy automobil sebességi versenyen jóslásokba 
sohasem lehet bocsátkozni. A Maseratikról igen jó hírek ke-
ringenek, de viszont nem igen értjük, hogy miért indul Cam-
pari a régi 2 literes kocsival, mikor az új 6 hengeres 1.5 lite-
res nézetünk szerint gyorsabb, hiszen Cremonában 217 kilo-
métert futott 10 kilométeren. Campbell, Divo, Benoist és 
Carraciola résztvétele a világ legnagyobb versenyévé emelte 
volna az idei Európa Grand Prix-t, mely így is a szezon leg-
szebb versenye lesz. 

Szeptember 16-án, egy hétre az Európa Nagy Díja után 
futják Monzában a Nemzetek Nagy Díját, mely 5 kategóriá-
ban lesz megtartva motorkerékpárok számára. A verseny 
szenzációsnak ígérkezik, amennyiben az angolok és más nem-
zetek indulása biztosítva van. Eddig a külföldről Handley 
(Motosacoche), Wuillemin és Divorne (Condor), Willis és 
Hicks (Velocette), Richárd (Motosacoche), Gregoire és Tom 
(Sarolea), Dodson (Sunbeam), Stegmann (DKW) és több an-
gol Raleígh-vezető nevezett. Természetesen mellettük az 
egész olasz gárda indul a Guzzi és Bianchi-vezetőkkel élükön. 

Vezérképviselet : APART AUTOMOBIL R.-T. 
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A Humber-motorkerékpárok. Hosszabb szünet után ismét 
képviseletet kaptak Budpesten az angol Humber-motorkerék-
párok. A Humber-gyár egyike a legrégibb angol motorkerék-
párgyáraknak, éveken keresztül egyetlen modell gyártására 
koncentrálta minden igyékekzetét. A 350 kcm-es sv. Humber a 
motorkerékpár-piac egyik elismerten legjobb könnyű túra-
gépe volt. Megbízhatóságát, tartósságát, kezdve az angol 
nemzetközi hatnapos versenyektől, számos más, a gépeket és 
vezetőket a végsőkig igénybevevő nehéz megbízhatósági ver-
senyéig, mindenütt a legteljesebb sikerekkel demonstrálta. 
Alig volt nagyszabású megbízhatósági triál, melyből a Hum-
ber-team nem mint büntetőpont nélküli győztes került volna 
ki. Körülbelül két évvel ezelőtt kihozta a gyár függőszelepes 
modelljét, amely modelljével megnyerte magának azok tábo-
rát is, akik — mert kimondottan nagy sebességekre képes 
sportgépre volt szükségük — nem foglalkoztak úgy ezzel a 
márkával, mint ahogyan az megérdemelte volna. A nyomó-
rudakkal vezérelt függőszelepes típus után a gyár egy lépés-
sel tovább ment és kihozta double-port ohc. modelljét, mely 
ma egyike a legszebb királytengelyes motorral ellátott gépek-
nek. A motorok méretei nem különböznek egymástól. Mind az 
sv., úgy az ohv. és az ohc. motor furata 75 mm, lökete 79 mm. 
Hengerűrtartalmuk tehát 349 kcm. A váz, sebességváltó és 
egyéb felszerelések szintén egyezőek mindhárom típusnál. 
Számottevőbb különbség csupán a függőszelepes modellek az 
állószelepesekétől eltérő alakú nyeregtankja. Egyebekben há-
romsebességes sajátgyártmányú váltómű, automatikus olajo-
zás (az ohc.-típusnál speciális kenőrendszer, mely automati-
kusan keni a szelepanechanizmust is), BB porlasztó, Lycett 
Aero Elastic-nyereg, ML.-mágnes, Hans Renold-láncok, első 
és hátsó expanziós dobfékek és igen erős, fenn két vázcsővel 
bíró váz képezik a Humber-gépek nagyjából azonos felszere-
lését. A Humber-modellek nem túlolcsók, de az áruknak meg-
felelő kvalitást nyújtják. Az állószelepes modell ára 1680, az 
ohv. 1980, míg az ohc. 2170 pengőbe kerül. A 349 kcm.-es 
Humber-ek masszív építésük folytán sidecar felerősítésére is 
alkalmasak. Remélhető, hogy ezen angol kvalitásmárka rövi-
desen itthon is a kedvelt gyártmányok közé fog tartozni. 
(Képviselet: Terényi Aladár mérnök, VI., Hunyadi-tér.) 

A Csillaghy és Társa cég megszerezte a világhírű ame-

rikai Evinrude csónakmotorok magyarországi vezérképvise-

letét. Ole Evinrude skandináv születésű, de az USA-ban élő 

norvég 15 évvel ezelőtt kezdett bele az úgynevezett „Out-

bord"-motorok építésébe, majd eladta gyárát, de azzal a fel-

tétellel, hogy 10 évig nem szabad hasonló gyárat alapítania. 

Tíz év utájn megalapította az Elto-műveket. Ma az USA-ban 

az Evinrude, az Elto, a Johnson és a Lookwood a négy favo-

ritgyár. A legutóbbi versenyeredmények és rekordok az Evin-

rude-nak kedveznek. így az Albany—New York 200 kilométe-

res versenyekből 15 versenyt nyert az Evinrude, nyolcat a 

Johnson, négyet a Lockwood, kettőt az Elto és egyet a Caille. 

A Csillaghy és Társa már versenygépeket is hozatott és a 

jövőévi versenyeken, melyek a Margitsziget körül kerülnek 

lefutásra, már startolni is fognak. 

Motorkerékpár-vándorgylés Nyíregyházán. Szep-
tember 2-án a Nyíregyházi Kereskedők és Iparosok 
Sportegyletének Motorosztálya vándorgyűlést rende-
zett a Nyíregyháza melletti Sóstófürdőn. A gyűlésen 
körülbelül 140 ember jelent meg, köztük a K i rá ly i 
Magyar Automobi l Club képviseletében dr. Simon Gá-
bor. Képviseltette magát még a vándorgyűlésen a 
-BEMAO is agilis igazgatója, Siposs Géza által. A gyű-
lést dr. Elekes Lajos, a N y K I S E alelnöke nyitotta meg 
és üdvözli a megjelenteket. Ezután díszjegyzőkönyvet 
prezentálnak, melybe minden motorosvándorgyülés 
jegyzőkönyvét fogják beírni. Első efajta összejövetel-
nek a BEMAC multévi motoroskongresszusát vették fel«, 
melynek jegyzőkönyvére a díszkönyv elején több oldalt 
biztosítanak. Határozatba ment át, hogy a következő 
vándorgyűlést a KEMAC egri oszialya Egerben 
rendezi meg. Smi jak István építész hosszasan fejte-
geti a motorosokat ért sérelmeket, szorgalmazza an-
nak elrendelését, hogy kötelezzék az összes járműve-
ket az országúton, az éjjel i kivilágításra. Országos 
szervezet megalakítását javasolja a motorkerékpáro-
sok elleni ellenszenv leküzdésére és a motorosok érde-
keinek megóvására. Dr. Simon Gábor felszólalásá-
ban kifejti, hogy a motorosoknak is minden tekintet-
ben előzékenyen s rendesen kell viselkedniük. Ha eltűn-
nek a gyorshajtók és a szabadkipuffogósok, a közönség 
ellenszenve is el fog tűnni. A vándorgyűlésen még 
igen sok érdekes felszólamlás történt, amelyek mind 
aktuális kérdéseket hoztak napirendre. A gyűlés a 
legnagyobb rendben ért véget. Kínos feltűnést kel-
tett a TTAC távolmaradása az üléstől. 

A vi lághírű Wanderer német motorkerékpárok 

magyarországi vezérképviseletét az Egyesült Motor-

és Oldalkocsiüzem (EMOKU), Tóth és Friebert vette 

át. A Wanderer motorkerékpárok képviselete: Buda-

pest, VI., Nagymező-utca 66. Telefon: Automata 

249—13. 

Az Alfa-Iíomeo-képviselet szükségessége kezd 
égető lenni Budapesten. Ma az ú j 6 hengeres Alfá-
it omeo olyan sláger Olaszországban, amit nem lehet 
kiaknázatlanul hagyni. Az ú j típus hasonlít a Lancia-
Lambdához, azzal a különbséggel, hogy alváza van, 
ami azonban olyan alacsony, stabil és pompás külsőre, 
hogy az ember első látásra formálisan beleszeret. Az 
utóbbi időben Olaszországból érkező olvasóink és elő-
fizetőink leveleiből kitűnik, hogy a kis 6 hengeres Alfa-
Romeo terjedése Olaszországban fantasztikus mé-
retek ölt. A fenti tényhez hozzáveendők még a sebes-
ségi és főleg a gyorsiramú túraversenyeken, mint a 
Coppa 1000 Migl ián, a most lezajlott Alpesi Túraúton 
elért Alfa-Romeo-eredmények, úgy semmiképen sem 
tart juk érdektelennek, ha ez a ki tűnő olasz márka is-
mét képviselethez jutna Budapesten. Az Alfa-Romeo 
azonban megérdemli, hogy csak egyedül vele foglal-
kozzunk. Az Alfa-Romeo-gyár címe: Soc. Anonyme 
Ing. Nicola Romeo, Milano. 

u Budapest, VI. , Andrássy-út 37. Te le fon: T. 2 8 9 44. 
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Végre autóbuszközlekedés lesz a Várba. A 
székesfőváros tanácsának közlekedési ügyosz-
tálya felhívta a csatornaépítési ügyosztályt, 
hogy a várbeli csatornák átépítéséről és az ut-
cák újraburkolásáról a legsürgősebben gondos-
kodjék, mert a rövidesen elkészülő új, hegy-
járatú autóbuszok beállításával a járatokat 
ínég a téli időszak beállta előtt meg akarja kez-
deni. A várbelieknek ezzel az intézkedéssel egy 
régi vágyuk teljesül. 

Franciaország körül a direkt-sebességgel. 
Bignan, ismert írancia automobilversenyző, aki 
a Monte-Curloi Csillagtúrát, nyerte meg ezidén 
tavasszal egy 520-as Fiat-on, most az AÜF ellen-
őrzése mellett leblonibált sebességváltókarral 
körülutazta Franciaországot egy új 520-as Fiat-
tal. Bignan-t útjára az ACF megbízottja, P. 
Longuemare kísérte el. A túraúton beigazo-
lódott az új 520-as rendkívüli elaszticitása, 
amennyiben Bignan még az indulásnál is a ne-
gyedik sebességet vette igénybe. A kocsi pom-
pás átlagtartására mi sem jellemzőbb, hogy egy 
St. Gaudin—Toulose közötti 90 km-es szakaszt 
beszámítva, ahol az átlagsebesség 85.9 km volt, 
az egész útvonalon 68 kilométeres átlagot tar-
tottak a nappali menetekben, naponta 5—600 
kilométert futva be. Ez olyan kolosszális telje-
sítmény, amit bizony nem sok kocsival lehet 
utána csinálni. Lapunk különben már szicíliai 
túránk után azonnal felhívta olvasóink figyel-
mét az ú j 520-as Fiat-ra, amely, úgylátszik, be-
bizonyítottan egyike a modern automobilok 
legtökéletesebbjeinek. Kifutja a 100 kilométert, 
remekül van rugózva, kitűnő átlagtartó, nem 
kell vele sokat kapcsolni, a hegyeket autós-
nyelven mondva „eszi" és mindezen jó tulaj-
donságok dacára nem drága és külsőleg is ki-
tűnő benyomást kelt az emberben. 

Az ország gépjárműállománya. A Statisz-
tikai Szemle 1928 március 30-ig bezárólag a kö-
vetkező összeállítást közli Magyar ország gép-
járműállományáról: Az országban levő gép-
jármüvek szama 18.819, amiből Budapestre esik 
jl.148 darab. Van az országban 8256 személy-
kocsi, 2924 teherautó, 431 autóbusz, 1126 bér-
automobil és végül 5i)77 motorkerékpár. A fenti 
számokból Budapest székesfővárosra esik 4555 
személykocsi, 1651 teherautó, 132 autóbusz, 863 
bérautó és 3580 motorkerékpár. A fenti számok 
az utolsó hónapokban hatalmasan emelkedtek, 
hiszen, mint a félévi motorkerékpár-statisztika 
is mutatja, csupán ott közel 2000 darab a sza-
porulat. 

Lesz-e új sebességi világrekord? A legújabb 
hírek szerint az angolok nem nyugszanak bele 
abba, hogy Ray Keech elhódította az USA ré-
szére az automobil sebességi világrekordot. A 
legújabb hírek szerint nemcsak Campbell, ha-
nem Segrave őrnagy is akcióba lépett. Mind-
kettőnek kocsija épülőfélben van. Bár Canip-
bellt mindenáron le akarták beszélni újabb kí-
sérletéről, ő hajthatatlan maradt. Kísérletének 
színhelye az elkövetkező kísérleteknél nem az 
amerikai Daytone-homok, hanem Damaszkusz 
környéke, a francia fennhatóság alatt levő Szí-
riában. Segrave őrnagy kocsija az eddigi ta-
pasztalatok leszűrése után úgy készül, hogy fel-
tétlenül kifussa a 400 kilométert minden veszély 
nélkül. Campbell kocsija állítólag marad a régi, 
csupán a motorban lennének változások, amely 
magasabb fordulatszám elérésével akar 350 
kilométeren felüli átlagot elérni. Nézetünk sze-
rint a „sebességi őrület", azt hisszük, a végét 
járja. Bebizonyosodott ugyanis, hogy 340—350 
kilométeres gyorsaságoknál már a vezető ha-
talma gépe felett egészen elenyésző, úgy hogy a 
balesetek a legkisebb defekt folytán is bekövet-
kezhetnek. Thomas és Lockhardt halála, Foresti 
bukása. Campbell hajszálon múló menekülése 
mind azt mutatják, hogy a mai sebességi világ-
rekordkísérletek egye" lőek az „öngyilkosság-

á A A á á gal" és semmi értelmük sincs. Az egész nem 
más ma, mint presztízskérdés. Amerika, vagy 
Anglia. Addig, ameddig meg nem únják. 

Ingenieur Alfréd Friedrich, az Osztrák 
Automobil Club vezértitkára augusztus 7-én 
szívszélhűdés következtében Villachban meg-
halt. Halála óriási veszteség az osztrák automo-
bil- és motorkerékpársportra. Roppant tevé-
keny ember volt. aki mindig dolgozott és min-
dig új ós ú j lehetőségeken törte fejét. Tulajdon-
képen ő volt az új életrekeltője a most lefolyó 
nagy Alpesi Túraútnak is. Villachban érte őt 
utói a halál. 48 éves korában, az Alpesi Túraút 
organizációja közben. A háború végéig tényle-
ges tüzértiszt volt ós 1923-ban került az Osztrák 
Automobil Club élére. 

Garagehajók. Mint tudjuk, az amerikai gyá-
rak európai központjai kevés kivétellel a Német 
Birodalomban vannak. Egy német hajóstársa-
ság idejekorán átlátva a helyzetet, olyan óceán-
járó kolosszusokat épített, amelyek belseje 
garageszerűen van berendezve és egy hajó kb. 
600 automobil befogadására képes. Ezáltal a 
gyárat megkímélik a ládákba való csomagolás-
tól és a kocsik mind per ax hozhatók ki a sza-
badba, teljes gyári felszereléssel. Havonta négy 
ilyen garagehajó köt ki az európai partokon. 
2400 amerikai kocsit szállítva Európának. 

Hatalmas Austro-Daiinler-sikerekröl kell 
beszámolnunk olvasóinknak. Olyan eredménye-
ket ért el a szimpatikus osztrák gyár az utóbbi 
hónapokban, amilyent eddig legnagyobb fény-
korában sem. Az augusztus 12—17 között lefutott 
„Coupe des Alpes"-ban (Alpesi Túraút), mely 
ezúttal egy 1700 kilométeres sebességi verseny-
számba ment, az Alpesek legnehezebb hágóin 
keresztül, a benevezett 4 Austro-Daiinler közül 
három minden hiba nélkül futotta végig a tá-
vot a kötelező 49 kilométeres átlagsebességgel, 
ami kolosszális teljesítmény és azt mutatja, 
hogy az Austro-Daimler 3 literes sportkocsik, 
valamint az új ADR-típusok a legnehezebb pró-
bát is kiállották. A negyedik Austro-Daimler 
a lengyel gróf Potoezky a második etappeban 
egy gyorsan vett forduló következtében kisza-
ladt a pályáról és nekifutott egy telegráfoszlop-
nak. Az összeütközés olyan heves volt, hogy a 
versenyt feladni volt kénytelen. Itt is konsta-
tálható tehát, hogy a kiállás nem géphiba foly-
tán történt. Még nagyobb sikert értek el a 
Daimlerek Angliában. Az írországi Belfastban 
500 kilométeres távon megtartott Automobil 
Tourist Trophyban az Austro-Daimler team 
szerezte meg a győzelmet, amennyiben H. Ma-
son a 3., C. Paul a 4. és L. G. Callingham a 10. 
helyen végzett, ami 17 pontot jelent. Emeli az 
Austro-Daimlerek sikerét az a körülmény, hogy 
rajtuk kívül egyetlen gyár sem tudta behozni 
csapatát. A Daimlerek fölényesen verték a 
Bentley, Alvis, Stutz, Bugatti. Riley. Lea-Fran-
cis, Frazer-Nash és a Lagonda benevezett csa-
patait. Az angol „Car Tourist Trophy" értékben 
ugyanaz volt, mint a motorkerékpár TT, ami 
pedig, mint tudjuk, az egész kereskedelemre a 
legnagyobb hatással szokott lenni. Ha a fentiek-
hez még hozzávesszük a német Stuck hegyiver-
seny győzelmeit, valamint a Daimler team fé-
nyes győzelmét, a legyei túraúton, akkor rá-
mutattunk ezen kiváló gyártmányok idei telje-
sítményeire. 

Újdonságok a Méray-gyárban. A minap al-
kalmunk volt betekintést nyerni abba a nagy-
szabású munkába, ami a Magyar Acélárugyár 
telepein, ahol a Méray-gépeket készítik, folyik. 
Az új motorkerékpár-típustól, mely ma már az 
1000-es nagy gépekig is rendelkezésére áll a 
magyar vevőknek, a gyár szenzációja ma két-
ségtelenül az „új szállítókocsi", mely a mult ta-
oaszta'atain épült fel. A régi Méray-szállító-
kocsinak két sarkalatos hibája volt. Az egyik, 
hogy a motor a nagy igénybevétel folytán me-
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legedett a másik, hogy a kerékküllők folyton szakad-
tak. Elsősorban ezt a két hiányt pótolja az ú j szállító-
jármű, amely tömör és egymásközött cserélhető kere-
kekkel, valamint a hűtés elősegítésére egy turbóventi-
látorral bir. A fentiek mellett jóval alacsonyabb váz, 
gumibetétek a rugóknál, amelyek lökhárítógyanánt 
működnek, széles bőrrel párnázott, kényelmes kétsze-
mélyes ülés látható az ú j járművön. A motor berúgá-
sára szánt készülék helyett, most egy kényelmesebb 
berántó készüléket látunk. A hatalmas 20 literes ben-
zintank az ülés mögött van, ami eddig a ládához volt 
erősítve. Most a vevő tetszőleges nagyságú és széles-
ségű, avagy formájú ládát, rendelhet, ez a benzintar-
tályt nem befolyásolja. Az eddigi kicsire dimenzionált 
motorkerékpár fékek helyett hatalmas, a régit kétsze-
resen felülmúló fékeket találunk az ú j gépen. Az. 500 
kcm. Jap-motorral hajtott alváz 4—500 kg. teherbíró 
képességgel fog bírni. A fentiekből látható, hogy a 
magyar gyártmányok állandóan javulnak. Megsúg-
hatjuk olvasóinknak, hogy a gyár a közeljövőben ú j ra 
egy nagy meglepetést készít elő ,ami szintén nagy ha-
tással lesz a magyar motorizmusra. 

Nagy feltűnést keltett az Alpesi Túraúton az 
olasz Lancia-kocsik teljes lemaradása. A versenyben 
résztvett gyárivezető Strazza, aki már igen sok ver-
senyben győzött. Strazza az első 3 napon kitűnően 
állotta a nehéz versenyt, azonban a negyedik napon 
gépe már nem bírta a fokozott iramot és a Dolomi-
tok utáni szakaszon kifolyt csapágyakkal volt kény-
telen abbahagyni a versenyt. Az idei alpesi túraút 
egyébként k i tűnő erőpróbája volt a kocsiknak. I t t 
lehetett igazán meglátni, mit bírnak ki a gépek. A 
verseny nehéz voltának élénk bizonyítéka, hogy 85 
startolt kocsiból 27 adta fel különböző okok miatt a 
versenyt. Ezek között volt a gyári Lancia-Lambda is. 

Wien automobilanyagáról érdekes híreket hallot-
tunk a minap. A Steyr Type X I I . . mintha okkupálta 
volna az osztrák piacot. Bécsben 10 kocsiból 8 Steyr 
Type X I I . Emellett igen szép Keibl által karosszált 
nagy Austro-Daimler ADR-eket, látni. A többi kocsi 
elenyésző. A vidéken már látni sok Tatra-t. is. Érde-
kes, hogy bármelyik Steyr-tulajdonost kérdeztünk 
meg, mind igen meg volt elégedve a kis lengőtenge-
lyes típussal. 

Egyik előfizetőnk, Sarlay Ernő, a minap tért 
vissza Wienerneustadtból ú j ADR-kocsiján. Gépe 74.5 
lóerőt adott le a féken, ami kolosszális teljesítmény. 
A motort 24 órás fékpadjárás után építették be az 
alvázba, majd 15 kilométeres bejárás után a próba-
pályán vi l lanyórára 123 kilométeres sebességet futott 
ki. Ezután ú jra szétszedték, átvizsgálták és csak 
ezután adták át az ú j tulajdonosnak, aki ezután 
kezdte meg a lassú, tulajdonképeni bejárást. Az ú j 
A D R tizedik szériájával most már minden lehető 
próbát kiállt. Jellemző, hogy a folytonos vizsgálódás 
és tapasztalatok alapján minden szérián voltak ki-
sebb újítások, amelyek végeredményben, egy mond-
hatni tökéletes automobilt adtak át a köznek. 

Az A D A C Allgau-csoportja hegyiversenyt rende-
zett az Oberjochra. Hatodszor került a verseny ki-
írásra a 7 kilométeres szakaszon, mely 105 kanyart 
foglal magában, nemkevesebb, mint 15 hajtűfordulóval, 
310 méter összemelkedéssel. A nap legjobb idejét Hans 
v. Stuck (Austro-Daimler) futotta, míg a motorkerék-
párversenyzők között Richárd Mart in (Standard-MAG) 
érte el a legjobb időt 6:42.1-es idővel, ami 60 kilométe-
ren felüli átlagsebességnek felel meg. Az ezres kate-
góriát a multévi Európa bajnok, Giggenbach nyerte 
588-as Nortonon 6:4.3-as idővel, megelőzvén az AJS-
vezető Büssingert. 

Főszerkesztőnk, közbe jött akadályok miatt , nem 
utazik ki Monzába, a Grand Prixre. Lapunkat a 
nagy versenyen belső munkatársunk, Delmár Walter 
fogja képviselni, aki ú j Steyr Type X I I . sportkocsi-
j án feleségével együtt rándul le a nagyjelentőségű 
versenyre. Következő számunkban tollából fogjuk ol-
vasni a verseny lefolyását. 

A Continental-abroncsok kiválóságát a többi ab-
roncsmárkával szemben újból igazolta az a tény, 
hogy az 1928 augusztus 12-től augusztus 17-ig tartó 
nemzetközi Alpesi Túrán résztvevő kocsik túlnyomó-
részben Continental-abronosokkal voltak ellátva. A 
85 közül nem kevesebb, min t 29 kocsi — azaz 36 % — 
indult Continentál-abroncsokon, míg a fennmaradt rész 
13 különböző abroncsmárka között oszlott meg. A leg-
több résztvevőnek csakis a Continental-abroncsoklioz 
volt bizalma, amelyek kiváló teljesítőképességüket 
már számtalan versenyen, hegyi túrán, stb. igazolták 
és csak ezen abroncsoktól várhatták el joggal, hogy 
azok minden olyan követelménynek, melyeket egy 
ilyen nehéz túra az abroncsozással szemben támaszt, 
— meg is fognak felelni. Ez érthető is, ha figyelembe 
vesszük, hogy a Continental-művek abroncsaik elő-
állításához a legkiválóbb gumianyagokat és a leg-
jobb egyiptomi gyapotot használja, mely körülmény, 
tekintettel az 57 éves gyártási tapasztalatokra is, 
elsőrangú gyártmányt eredményez. 

Kepes Ferenc és a kis Peugeot teljesítménye volt 
a TTC szépen sikerült l i l lafüredi kirándulásának 
szenzációja. Kepes nemcsak, hogy időben futott be a 
l i l lafüredi célba, hanem ugyanaznap még vissza is 
tért Budapestre, vagyis összesen több min t 400 km-ert 
tett meg egy nap alatt a l i l iput i Peugeot-tal. A 
Lightweight-Peugeotra jellemző, hogy mikor Kepes a 
célba megérkezett, csupa tréfából ölben cipelte a kis 
175 kem-es gépet, a meglepett versenybírók asztalá-
hoz. A kis Peugeot bebizonyította, hogy ha kicsi is 
a bors, de erős, Kepes pedig, hogy egy kis akarattal 
175 kcni-el is meg lehet tenni egy nap alatt 400 kilo-
métert. 

Bauer József, az Ariel vezér képviselője, mint érte-
sülünk, a napokban megszerezte az olasz Gilera mo-
torkerékpárok magyarországi vezérképviseletét. A jó-
nevű olasz gyár hazájában nagy népszerűségnek ör-
vend. Szépkivitelű 350 kcm és 500 kcm SV-típusai 
nálunk is minden valószínűség szerint megnyerik a 
közönség tetszését. A 350 kem-es típus ára 2000.— 
pengő. Az 500 kem-es típus ára 2100.— pengő. 

A „Chrysler" automobilmárka magyarországi ve-
zérképviselete Kellner Alfréd Autókereskedelmi R.-T. 
V., Dorottya-utca 7. a l a t t Ezzel kapcsolatosan központi 
ú j városi mintatermet létesített a Hitelbank-palotában 
irodáit áthelyezte VI., Lomb-utca 29. szám alá. 

Az „Opel" automobilmárka magyarországi vezér-
képviselete „Velox" Autókereskedelmi R.-T. ú j városi 
mintatermet létesített VI. , Liszt Ferenc-tér 11. szám 
alatt. — Ezzel kapcsolatosan központi irodáit áthe-
lyezte VI., Lomb—utca 29. szám alá. 

{ M O M l i C M K K W t» B O l 

' ANGOL MOTORKERÉKPÁROK { 
(Jap és Viliers motorral) megérkeztek. l 

§ 175—750 ig összes típus ú raktárról % 
§• 18 havi részletre kaphatók. = 

s. Vezérképviselet: 

I Motorközpont, VI., Vörösmarty-u. 45. K ISS- | 
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A Boulogne-sur-Mere automobil hét első napján 
megtartott 900 méteres állóstartos verseny kitűnő spor-
tot nyújtott. Angl ia közelsége folytán nagyon sokan 
rándultak át a szigetországból. A sportkocsik között 
első lett a nálunk is ismert Wentzel-Mosau báró hatal-
mas SS Mercedeséveel 31.4 mp-es idővel, ami 103.184 
kilométeres sebességnek felel meg. Érdekes megemlí-
teni, hogy Orstmans világrekorder Panhard—Bevas-
sorja csak 98 kilométert tudott elérni. A versenykocsik 
között Valcourt 2 literes Bugatt i jáva l érte el a legjobb 
időt, ami egyúttal az abszolút osztályozásban is a leg-
jobb időt adta. Valcourt 29.8-ra futotta a 900 métert. 
(Sebesség: 108.724 km.) A francia nővezető Mme Jennky 
(Bugatti) 105.982 km. sebességet ért el. 

Szeptember 10-én, hétfőn kezdődött meg Angl iában 
a Nemzetközi Hatnapos Verseny. A Trophy Interna-
tionalera, melyben tekintet nélkül a márkára 2 szóló 
és egy sidecar vehet részt, csupán Angl ia és Svédország 
nevezett. Az angol csapat tagjai : V. C. K i ng (348 
Douglas), F. W. Neil (4!)8 Matchless) és H. G. Uzzel 
(493 BSA-sidecar). A svéd csapat tagjai : G. Gothe (245 
Husquarna), M. Y. Ericson (490 Husquarna) és B. 
Mahnberg (490 Husquarna-sidecar). Bár a svédek a 
mult évben a negyedik napig büntetőpont nélkül vezet-
tek az angolok előtt és ma már harmadízben indulnak 
Angliában, mégsem hisszük, hogy sikerülne az angolok-
tól elhódítani a Six Days-serleget. A Vase I). Argent 
Internationale (Nemzetközi ezüstváza)-ra Angl ia 2 
csapattal, Írország 1 csapattal, Svédország 1, Dán ia 1, 
Hol landia 2 csapattal és Németország 1 csapattal indul . 
Az angol csapatban ismét indul Mrs. Cottle (Raleigh), 
aki a mul t évben is oly fényesen szerepelt. Az egyik 
angol csapat 1—1 Raleigh, Triumph és Douglas, a má-
sik 1—1 Humber, Rudge és AJS-ből áll. A kitűnő 
speedmann Walcker egy 499-es Rudge nyergében star-
tol. Feltűnő, hogy mindhárom dán versenyző Rudge-ön 
indul. A fentieken kívül még igen sok angol indul, 
mert a Six Day-e 1 együtt dől el az angol klubközi baj-
nokság is. összesen 103 versenyző indulása várható. 

A hatnapos versenyek, mint értesülünk a mai for-
májukban már az angolok is kezdenek unalmasak 
lenni. Az ál landó viszatérés egy ugyanazon helyre, a 
folytonos hill-ek és vízaláfutások, a másodpercre be-
tartandó átlagok lassan-lassann unottak lettek. Most 
az a terv merült fel, hogy a jövő évi nemzetközi hat-
napos verseny, egy 5 országon keresztülmenő verseny 
legyen napi 7—8 órás gépüléssel. A verseny Németor-
szágon, Svájcon, Olaszországon, Franciaországon és 
Ausztrián keresztül futna. Hogy lesz-e belőle valami, az 
még kérdés? 

"Hu ldre ich Heusser a kiváló svájci-német automo-
bilversenyző 1922-ben tünt fel. Először egy kis Wande-
rer kormányánál próbálkozott és csaknem minden 
versenyét megnyerte. A hosszú versenyeket nem bírta, 
de mestere volt a hegyipályáknak. 1927 végéig Steyren 
versenyzett. Amikor a gyár elhatározta, hogy felhagy 
a nagyobbarányú versenyzéssel, felajánlottak Heusser-
nek egy állást a kísérleti osztályban, amit azonban 
Heusser nem fogadott el. Mindenáron indulni akart a 
Targa Floriban és miután a gyár nem adott neki kocsit, 
megvette a svájci Merz 2.3 literes Targa Florio Bu-
gatti ját. Azóta többször indult. Genfben a kilométer-
láncén pompásan szerepelt, 190 kilométerent felü.i 
eredményével a nap legjobb idejét érve el. Sem a Tar-
gálmn, sem az utána következő nagyobb olasz verse-
nyeken nem tudott sem helyezést, sem győzelmet el-
érni. A freiburgi rekordnapon azután kitombolta ma-
gát és megverte Carraciolát, majd rá egy hétre a bu-
kowi háromszögön, vezető pozícióban érte halálos bal-
eset. Balesetét egy szemtanú a következőképen írta le. 
A keskeny úttesten, miután Carraciola igen nyomta, 
hátulról előzni akart egy éppen lekörözött elenfelet. Az 
úttest széle homokos volt és amikor Heusser kocsija 
belekerült a mélyebb talajba, elkezdett farolni, majd 
közel 180 kilométeres sebességben elvesztvén egyensú-
lyát, i rányát tévesztve, nekiszaladt egy fának. Az össze-
ütközés rettenetes volt. Heusser egyik lába azonnal 
töviből kiszakadt, m íg a másikat a kórházban -ampu 
tálni kellett. Heusser vitézül viselte a fájdalmat. Mikor 
eszméletre tért, tejet kért, majd elmondta, miképpen 
történt a baleset. Azután elaludt örökre. 

'Rövid Qirete 
Madame J. Jenky (nem tévesztendő össze a cseh Junek 

asszonnyal), egy francia nővezető 2 literes Bugatti verseny-
kocsival az arpajoni rekordnapon a kilométert repülő starttal 
il8.085 mp. alatt futotta meg, ami 199.059 km sebességnek 
felel meg. Kolosszális teljesítmény egy nőtől. — Morei 1500-as 
Amilcar-jával Arpajonban egy kilométert álló starttal 26.92 
mp. alatt futott, ami 133.729 kilométeres átlagnak felel meg. 
Morei mindhárom világrekordjánál angol KLG-gyertyát hasz-
nált. —• Franconi 493-as Sunbeam-jével kísérletet tett, hogy 
az állóstartos világrekordot visszahódítsa. Kísérlete nem si-
került, amennyiben csak 127.478 kilométerig vitte. — Valcourt 
2.3 literes Bugatti Grand Sporton az arpajoni kilométernapon 
21.29 mp.-et, azaz 169.093 kilométert futott ki. Az eredmény 
jobb, mint de Tilleux eredménye Táton. — Casse, a kitűnő 
Salmson-vezető nem tudta elérni Arpajonban a 200 kilométert. 
Casse 18.195 mp-et futva 197.856 kilométerig vitte, ami egy 
1087 kcm. motortól szintén fényes teljesítmény. — A román 
Ghica Cantacuzene herceg ezúttal egy Cozette-MGC-gépen in-
dult, melynek motorja szintén az 1100-as kategóriába tarto-
zik, de csak 191.816 kilométerig vitte. Csak?! — Az osztrák 
Eddy Meyert nagy balszerencse üldözte Arpajonban. Brough 
Superiorjával az egyik menetben sidecarral 164 kilométeres 
sebességet ért el, de a másik menetben kiolvadt a gyertyája 
és csak éppen, hogy be tudott gurulni. Ennek dacára átlagja 
130-on felül volt. — George Brough, a híres angol Brough-
Superior-gyár egyik tulajdonosa, aki maga is versenyez, Ar-
pajonban 207 kilométert futott ki egyirányban, de a vissza-
jövetnél őt is utolérte a sors és gyertyái felmondták a szolgá-
latot, úgyannyira, hogy be sem futott a célba. — Bruxelles 
mellett 2500 méteres távon hegyiversenyt rendeztek. A motor-
kerékpárok között Grégoire (Sarolea) győzött 126.404 km. 
a kocsik között F. Charlier (Bugatti) 122.615 km átlagse-
bességgel. — Morei Amilcarja Solex-karburátorral volt fel-
szerelve. — A Wieni Bosch-cég a motorkerékpár Grand Prix 
kategóriagyőzteseinek, akik Bosch-mágnessel győztek 100— 
100 schillinget tűzött ki díjul. — Az AUTOMOBIL-MOTOR-
SPORT szerkesztősége a budapesti Steyr-képviseletnek csil-
lagtúrájára egy tiszteletdíjat ajánlott fel. 

Alkalmunk volt látni az új lengőtengelyes Austro-Daimler 
ADK.-nek a gyár által kiadott instrukeióskönyvét. A kis könyv, 
mely tökéletes példánya az efajta munkáknak, a legrészlete-
sebben foglalkozik az ADlt-el való bánásmódról. — A 10-ik 
szériában fogtak Wiener-Noustadtban a közelmúlt napokban 
az ADR típusnál. Minden széria 200 darabból áll, ami azt je-
lenti, hogy eddig 1800 Austro-Daimler ADlt kapott gazdát. A 
régi 3 literes sporttl'pusból Lengyelországba szállított a gyár 
a közeli napokban 25 darabot. Nálunk ebből a típusból alig 
szalad 3—4 darab. — Wienből kapjuk a hírt, hogy a párisi 
szalonra az osztrák Austro—Fiat-gyár egy Steyr Tipe Xll-höz 
hasonló kis típust hoz ki. — Nagy átalakulásról beszélnek, 
illetve suttognak a szakkörökben. Arról van szó, hogy a 
Weisz Manfréd-gyár megvette volna a Magyar Altalános 
Gépgyárat és tovább gyártja a MAGOSIX-et, míg a kis mo-
torral futó WM-kocsik gyártását beszünteti. Ezáltal a 
Magosix-ek árban olcsóbbak lesznek és valószínűleg technikai 
újítások is várhatók. Hogy mást ne mondjunk, valószínűleg 
alacsonyabb alvázat kapnak. — A német BMW-vezetők az 
osztrák^ Grand Prixben Sholl-Voltol-olajat használtak. Tudva-
lévő, hogy a verseny abszolút győztese Kari Gall lett BMW 
gépen, míg Stelzer és Steinfellner egy-egy második helyet 
okkupáltak. — A Bugattl-gyár új 16 hengeres versenykocsija 
most van kipróbálás alatt. Mint hírlik, ez lesz a leggyorsabb 
szériában gyártott versenykocsi, ami eddig piacra került. A 
kocsi egyeneseken ki fogja futni a 250 kilométert, daeára 
annak, hogy hengerűrtartalma nem lesz nagyobb, mint 3984 
kcm. Az új Bugatti két darab 1992 kcm. motor összetételé-
ből áll. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN 1 S TV A N 
Budapest, II., Margit-körűt 6J,ja. V. em. 2. T.: A. 528—21,. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
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GRAN PREMIO 
D'EURÓPA 1928 MONZA 

GRAN PREMIO 
D'ITALIA 1928 MONZA 

• • 

600 
kilométer 

EURÓPA 22 
legjobb verseny-
zője és leggyor-
sabb kocsijai a 
startnál. Győztes 

L O U I S C H I R O N 

BUGATTI 
• 

• 

J R E K O R D K Ö R ! REKORDATLAG! J 

Amelyik gyár a leggyorsabb és l eg jobb 
versenykocsikat gyártja, annak műhelyé-

ből csak egészen kitűnő és megbíz-
ható túra- és sportmodellek kerül-

nek a nagyközönség kezeibe 
Vegyen BUGATTI túrakocsit! 

A magas fordulatszám humbug! • 

VEZÉRKÉPVISELE 7 . 

B U D A P E S T , V. K E R Ü L E T , J Ó Z S E F - T E R 11. S Z Á M 
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Ha komoly próbát tesz az 
üzemanyagok között, azt 
tapasztalja, hogy kocsija 

REX 
benzinnel gyorsabb, job-
ban akcelerál és soha 
sincs karburátordefektje 

f -

Miért van ez ? Azért, mert a 

REX 
üzemanyagok a legjobbak, a 
legtisztábbak és hatásfokuk 
kétségkívül a legnagyobb 

Vegyen 

REX 
kútból benzint! 

Vegyen 

REX 
kútból benzint! 

V\ A ' \ \ H 

Ennek eklatáns bizonyí-
téka, hogy a nagy magyar 
hegyi- és síkversenyek 
állandó győztesei és he-
lyezettjei rendíthetetle-
nül kitartanak a bevált 

REX 
üzemanyagok mellett és 
dacára az óriási konkur-
renciának, csak a Steaua 
Kőolajkereskedelmi R.-T. 
által forgalomba hozott 
üzemanyagokkal verse-
nyeznek ! 

S T Á D I U M S A J T O V A L L A I A T RT. 


