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A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

" V E G Y E N M A G O S I X - E T 
Nem drága. 

A gyár 

közelsége meg-

fizethetetlen 

előny 

Gyors. 

Üzembiztos. 

Speciálisan a 

magyar utakra 

készül 

Gyári e ladás i kö zpon t : M é r a y M o t o r k e r é k p á r g y á r rt. Budapest, IV., Váci-utca 1—3 
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Uj modellü 
1000 kcm 

^ ^ m ^ ^ zéssel, sebességmérő és kor- 4 4 n r | 
J t m % J J mánvs/nrítnvMl nlriHlknosival P O O O U . " 

Teljesen komplett, 30 wattos villanyberende-
zéssel, sebességmérő és kor-
mányszorítóval, oldalkocsival P 

C s e r é l h e t ő k e r é k r e n d s z e r ! 
Az ö s s z e s u j m o d e l e k szállíthatók azonnal 
raktárról 250 keni, : 50 kcm, 500 kcm, 1000 kcm. MAJLÁTH VI., Gróf Zichy Jenö-u. 17. sz. 

VI. ker., Hunyadi-tér 12. sz. 
T e l e f o n s z á m : 2 9 6 — 22. 

ügy-e nem hitte volna, hogy ilyen szép 
a 

Ilin Miniilllllllll IIIIIMIMIIIIIIIIIIIillllllllllllllll Illlll 

ROYAL-ENFIELD 
1929. évi mode l l j e? 

És megint a világhírű 
Sturmey-Archer sebes-
ségváltóval felszerelve 

WOLLEMANN 
ÉS TÁRSA B Ü J A P E S T . V , . 

Telefonszám : Automata 136—09 
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cltvsma4L 
cyclecarolc 

3500 pengőtől 
Ma 40 darab 

Odromkerekü MOHG4N fut 
Budapesten és a vidéken 

közmegelégedésre. 

• 

Y 

£ A JS T a 1 
Budapest VSzabadság-tér 7. 

Telefon: Cipói 991- 04. 

• limiilllllllllim,,llllllllllll!!ll!lllimTTTTTTTTTT 

Ha gyors sportgépet 

és megbízható túramotort akar 

Vegyen 

A leggyorsabb 350-es, az első 

350-es, amely egy óra alalt 100 

mérföldet futott, 48 világrekor-

dot tart, király tengelyes vezérlés 

LANTAI BUDAPEST 
V. ker., Szabadság-tér 7 . sz. 

Telefon: Lipót 991—04. 

CSAK AZ AMERIKAI 

E X P R E S S V O N A T O K O N 
ÉS AZ AMERIKAI 

Chandler 
AUTOMOBILOKON VAN 

WESTINGHOUSE FÉK. 

KÖZPONTI ALVÁZOLAJOZÁS. 

TÍPUSOK MÁR 10.000 PENGŐTŐL. 

Vezérképviselet: 

Zirner Ákos 
Budapest, V, József-tér 1. Telefon: 825-22 

miiiiiiiiii 

3 5 0 
k ö b c e n t i m é t e r e s 

OHV 

CALTHORPE 
r a 1 5 5 0 PENGŐ 

K é p v i s e 1 i : 

BAUER JÓZSEF 
Budapest, VII, Elemér-utca 41 

Telefon: József 396-40 
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| FISK PNEU I 
j a l e g g a z d a s á g o s a b b | 

d 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: §| 

| AUTÓFELSZERELÉSI R.-T. BUDAPEST | 
1 IV., ARANYKÉZ-UTCA 2. TELEFON: AUT. 812-41 W 

mi 'IIIHI"IIIIII"IIMH" 

Autó- és szántómotor 

MEGNYÍLT 
C S E R M E L Y K Á R O L Y 

ÚJ 

ú r v e z e t ő i s k o l á j a . 

Hölgyeknek külön tanfolyam 

BUDAPEST, VII. KEP., SIP-UTCA ÉS 

DOHÁNY-UTCA SAROK. 

'In! 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest, 
Vili., Óriás it. 15. Telefon: J. 303-45. Alapítva 1903 

Megtakarít Ön 5-600 pengőt, 

ha ná lnnk szerzi be motorkerékpárját. 

1929-es típusok árai: 

SAROLEA: MOTO GUZZI: 

350 kcm. sv. — P 1.495 500 kcm. ioe 

— ii 

P 2 240 

,. 2.450 

,. 3 200 

„ 2 450 

2.600 

350 „ ohv. — „ 1.680 500 ., ohv. — 

500 „ sv. „ „ 1 755 500 „ ohc. — 

500 „ ohv. — „ 1.900 TT. 250 kcm. __ 

500 „ twoport „ 2.150 SS. 250 „ 

HERSTAL GILLET: 

350 kcm. P l 380 

^ 500 „ ohv. __ „ 1.900 

• 500 „ twoport „ 2.150 

500 „ spec. „ 2.300 

1929-es francia kiállítás szenzációja, duplex váz, 

Motosacoche motor, világítással felszerelve, 

250 kcm. négyütemű ioe P 1.280 

350 1.470 

Sandford Cyclecar 
Vízhűtéses, négyhengeres 1000 kcm. ohv. 

háromsebesség előre, egy hátra, blockmotor 

cserélhető kerekek, 1 pótkerék, 120 km. 

óránkénti sebesség - ... — P 4.950 

Belgian Sidecars 
580 pengőtől 680 pengőig. Torpedó- verseny- és 

túramodellekben. — Állandóan külön-

féle motorkerékpárok és oldalkocsik 

raktáron 600 pengőtől kezdve. 

Kedvező részletfizetési fel-

tételek, mérsékelt ka-

mat mellett. — Vi-

déki képvise-

lőket ke-

resünk. 

Petrákovits Testvérek 
Budapest, IV., Királyi Pál-u. 8. 

Vigyázz! 
Gillet-gépek belga herstali gyártmányok. 

dugatt.v úgy űrük,olajlehúzóg.y ti-
n ik , zsfrzócsapszegek minden 
kivitelben. Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munkál t és nyersszelepek, zsirzóprések. Nagy raktár! 
„Kérjen árjegyzéket." „Kérjen ár jegyzékei ." 

Vezérképvise lő : 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

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

„TEVES 
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A f r a n c i a a u t o m o b i I i p a r l e g s z e b b és l e g j o b b hathengerese! 
Úgy a városi forgalomban, mint az országúton egyaránt utolérhetetlen 

v e z é r k é p v i s e l e t : SCHMALCZ JÓZSEF, BUDAPEST, VII. KER., DOHÁNY-UTCA SIP-UTCA SAROK 

Az 1928 évi 

Európa-bajnokságok 
háromszoros győztese 

MOTOSACOCHE, ACACIAS, GENEVE 
magyarországi vezérképviselete: 

Z A M E C S N I K ÉS LÉGRÁDY 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. Telefon: 921-38 

VILÁGCSODA 
A 

WANDERER 
I92'J. évi | alakban saitolt kettős 

acélvdzú csuklós kard un meg-

hajtással és egytömbbe közösített 

vezérművel gyáriolt 500 kcm sporl-

és túramotorkerékpdr. 

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 : 

T Ó T H É S F R I E B E R T f l 

BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 45. SZÁM 

TELEFON: AUT. 249-13 

A MAGYAR TOURING CLUB A MAGYAR TOURING CLUB HIVATALOS GARAGE,JA 

Hazai és külföldi TOUR ING CLUB-tagoknak nagy engedmények 

KINIZSY GARAGE G A li A G E T E 

AUTOMATA £ 

1 
L E F O N : 

J66-80 
BUDAPEST, IX., K1NIZSY-UTCA 4. SZÁM I G A Z G A T Ó S Á G : 

A l e gmode rnebb a m e r i k a i g a r a g e gé p e k k e 1 fe l szere lve 867-75 
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R E N A U L T 
Illllllllllllllllllll 1IIIIIII 

M O N A S I X 

az európai úrvezető ideális kis hathengerese. 

R E I M A N , Budapest, V„ Vörösmar ty - té r 3, 

H.TUECHHOFF BfRltti 

Motorkerékpárkereskedők! 
Aki tökéletesen fel akar készülni a motorkerék-

'Ji pár-saísonra, igyekezzék azonnal megszerezni 

a képviseletét egy megbízható, gyors és nagy 

teljesítőképességű német motorkerékpárnak. 

A n é m e t m o t o r k e r é k p á r i p a r ma már 

minden ország gyártmányaival egyenrangú 

minőségben, á r ban és a 

szá l l í tás i fel tételekben ! 

A német motorkerékpáripar nemzetközileg el ismert ! 

A Magyarországon még nem képviselt és így szabad gyárak jegyzékét megküldi díjmentesen a 

Reichsverband der Automobilindustrie E. V. Berlin-Charlottenburg. 
•yr WWWWWWW WWW 
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BSA 
a b i r m i n g h a m i angol fegyvergyár 

produktuma..Preciz angol detailmunka 

Üzleti (használatban, 
országúton, sportban és ver-
senyben egyaránt töKéletes! 

Nézze meg a motorkerékpárkonstrukció 

legszebb példányait, az 1929-es BSA 

modelleket! 

Képviseli: 

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

A 
nyer te ismét a 

M A U D E S - T R O P H Y T 
amit az angol A U T Ó C Y C L E U N I O N az év 
l e g n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e é r t ad ki. 

22 napig lutott agy 2SO ken ohv ARIEL és egy SOO kcm 
ohv ARIEL az angol Autó Cyclo Union lelügyeleto mállott 
megál lás nélkül Ajjel-n.pp.il lO .OOO mérföldet (16090 

km) téve meg 73 kilométer átlagsebességgel. 
Fenti tények a napnál It fényesebben Igazolják 
az A R I E L motorkerékpárok megbízhatóságát. 

BAUER JÓZSEF Budapest, VII., Elemér-u. 41. 
Aréna-út sarok. Telefonszám: József 3 9 6 - 4 0 . 
COWEY - SEBESSÉGMÉRŐK vezérképviselete 

A legszebb a jándék a 

I H E R 9 Y ! 
M a g y a r mo to rke r ékpá ro s 
csak magyar gépet vásáro l ! 

Aki egyszer 

M É R A Y-t 
vett, az soha többé mást nem 

vesz, mert a 

MÉRAY 
ma nemcsak a külföldi gyárt-
mányokkal egyenrangú, hanem 
feltétlenül fe lü lmú l ja azokat 

350 kcm. S. V. 
1550 pengő 

350 kcm. O. H. V. 
1800 pengő 

500 kcm. S. V. Magdinós 30 W. 
Bosch-felszereléssel 2200 pengő 

500 kcm. O. H. V. Magdinós 30 W. 
Bosch-felszereléssel 2300 pengő 

750 kcm. S. V. kéthengeres Magdinós 
30 W. Bosch-felszereléssel 2400 pengő 

1000 kcm. S. V. kéthengeres Magdinós 
30 W. Bosch-felszereléssel 2600 pengő 

MERAY 
MOTORKERÉKPÁRGYÁR R . - T . BUDAPEST, 
IV.,Váci-utca 1. Telefon: 819-72 



IV. évfolyam. Budapest, 1929 április 25. 7. szám. 

Auiomobil-Moiorspori 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 
Meg je len i k m i n d e n hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő: (JévAn ISTVÁN 
Helgettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI OEZSÚ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapes t , VI., Rózsa-u. 111 sz „ IV. em. 

Telefon: Automata 136 - 64. Hivatalos órák délelőtt 9—1-lf. 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 84240, 

Előf izetési d i j a k : 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengó 

Ausztriába . évi 35 sll l lng 
Jugoszláviába: évi 300 dinár 

CsehsziováKiába : évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 120U lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennloglaltatlk. 

i i r w w ^ 

A VI. Magyar Tourist Trophy 
1929 m á j u s 5. délelőtt 10 ő rakor 

Nagy napja lesz május 5-én a magyar motorkerék-
párs portnak. Ezen a napon futják a legnevezetesebb és 
legklasszikusabb magyar motorkerékpárversenyt, a 
Tourist Tropbyt. A kitűnő magyar versenyzők, mint dr. 
Feledy Pál, Balázs László, Hild Károly, Meggyessy 
Zoltán, Deli Lajos, Zamecsnik Tivadar, Burghardt Iet-
ván, Erdélyi Ferenc, Wéber Oszkár, Kiss Béla, Hóra 
Nándor, Rostás István, Tima Horváth István, Urbach 
László, a Sabrmák testvérek, Hűmmel Endre, Komlóssy 
Béla, Puch János, Martinék István, Pajor Imre ós má-
sok (A sorrend nem a tudásbeli sorrendet mutatja, ha-
nem amint a cikkírónak a képzeletében a nevek megje-
lentek. Kérjük tehát, hogy ebből senki se következtes-
sen...) startja mellett az idén igen sok külföldi részvé-
tele van biztosítva. Lapzártáig a Velocette-menő Hicks, 
a Zenith-versenyző Himmingésa két gyári Matchless-
exponens, valamint a német DKW-vezetők startja biz-
tos, de könnyen meglehet, hogy a kiváló BMW-menok, 
valamint az osztrákok legjobbjait is a startnál üdvözöl-
hetjük. Egyszóval olyan Tourist Trophyra van kilátá.s, 
ami eddig még Budapesten nem volt. Legyünk tehát ott 
mindannyian, dokumentáljuk a külföld előtt sportsze-
retetünket, szorítsuk ösze markunkat a magyar győze-
lemért ós ami a legfontosabb, viselkedjünk a lehető leg-
sportszerűbben. 

Ami a verseny feltételeit illeti, a KMAC végre tö-
rölte az Un-limited-kategóriát és ennélfogva ezidén csak 
a 175.250, 350 és az 500-as osztályok küzdelmében gyönyör-
ködhetünk. Reméljük, nemcsak a rendezés lesz minta-
szerű, hanem az eredményhirdetés is meg fogja ütni a 
külföldi nívót, sőt, mi több, abba a szerencsés helyzetbe 
kerülünk, hogy még a köridőkbe is betekinthetünk a ver-
seny végeztével. 

Nem tartjuk érdektelennek, iia leközöljük a verseny 
multévi győzteseit. Az abszolút győzelmet 19"28-ban a 
magyár Balázs László (Sunbeam) szerezte meg magá-
nak. A 20 kört, ami egyenlő 239.040 méterrel (1 kör 11.907 
méter) 3:31:14 alatt futotta meg, ami 67.926 km. átlag-
sebességet jelentett. A verseny leggyorsabb körét a né-
met BMW-vezető, Josef Stelzer futotta 10:00:33 mp 
alatt, mely eredmény 71.599 kin. átlagnak felel meg. 

A 175 kcm gépek 10 kört (119.070 km.), a 250-esek 
15 kört (178.605 km), míg a 350 és 500-as gépek 20 kört 
(239.040 km) futnak. 

Az Automobil-Motorsport 
4-napos megbízhatósági triálja 

Amikor e sorok napvilágot látnak, a 4-napos triált 
már lefutották a benevezett versenyzők. Hogy sikere 
lesz-e a versenynek, azt e pillanatban még nem tudjuk, 
annyit azonban már most leszögezhetünk, hogy Magyar-
ország az általunk képzelt végcélra, a Magyar Six Day 
Trialra még nem érett meg. Bár a nevezettek között otl 
láttuk a magyar motorkerékpárosok elitjét, a nehéz gaz 
dasági viszonyok, a nagy pénzszűke, az életért való küz 
delem igen sok indulni óhajtó menőt visszatartott. A? 
időjárás is nagy mértékben okozója volt a helyzetnek, 
mert a túl szigorú tél arra késztetett, hogy a versenyt 3 
héttel elhalasszuk és így a húsvéti ünnepektől, sajnos, 
elestünk. A jövő e tekintetben biztatóbb, mert a Húsvét 
1630-ban április 20-án lesz. Bár ma ínég nem tudjuk, 
mit hoz a jövő, bizonytalan, hogy a jövőévi triálun-
kat 5-naposra tűzzük-e ki. Reméljük, hogy a helyzet 
javulni fog és a jövőévi Húsvét ismét összegyűjti a 
magyar versenyzőknek egy . hatalmas gárdaját. A ver-
seny eredményét mely feltétlenül éreztetni fogja hatását 
n kereskedelemben is, jövő számunkban fogjuk közölni 
a legnagyobb részletességgel. A triálban résztvevő gé-
pek a Méray, Douglas. Indián, René Gillet. Harley-Da-
vidson, Rudge, James, AKD, BMW, Motosacoche, Dia-
mant, AJS. D-Rad, Super-X, Ariel. Rex-Aeme, Peugeot. 
Veloeette, HRD. FN és az OK. 

Az „Automobil—Motorsport" versenyére lapzártáig 

a következő tiszteletdijak érkeztek be: 

M. kir. honvédség főparancsnoka. 
Budapest székesfőváros. 
Királyi Magyar Automobil Club. 
Magyar Touring Club. 
Magyar Athletikai Club. 
Gróf Salm Hermann. 
Dunántúli Automobil Club. 
„Nemzeti Sport" szerkesztősége. 
„Dunántúl" szerkesztősége. 
„Stádium" Sajtóvállalat. 
Balázs Béla Hugó. 
Wolfner András báró. 
Kalmár Tihamér. 
Szénássy Alan. 
Dietl Hubert. 
Vadász Miklós. 
Steyr Automobil Rt. 
Shell Kőolajipar Rt. 
Tauril Pneumatik Rt. 
Pannonia-Petra Ásványolaj Rt. 
Magyar Abroncs- ós Kerékgyár. 
Dénes és Friedmann Rt. 
Schwarz Rudolf es Társa. 
Majláth Mihály. 
Lantai Ede. 
Vajda Ignác. 
Halmos Testvérek. 
Indián-vezérképviselet, Rotho.Icz Frigyes. 
Székely Ferenc. 
Douglas-képviselet. 
Friedmann József. 
Blum és Polgár. 
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VERSENYEK 
Az Eilenriede verseny 

A német bajnokságok első futama. 

Győztek: BMW, Velocette és Avis-Celer szólóban, 
BMW és Norton a sidecar-kategóriában — Stelzer 

(BMW) ay. Eilenriede-meister 

Két napon át futották a német motorkerékpárba j-
uokság első versenyét az Eilenriede-körön,. 30.000 néző, 
pompás mezőnyök és sajnos, két halálos baleset jelle-
mezte a versenyt. Az oldal kocsikategóriában egy hatal-
mas Harley-Davidsont vezető versenyző, Baar, azegyik 
kanyarban kivágódott és nekiesett egy fának, miközben 
koponyáját törte és még a helyszínén meghalt. A má 
sodik napon egy stuttgarti szólóversenyző, Messer-
schmidt, mintán fékei blokiroztak, oly szerencsétlenül 
bukott, hogy koponyaalapi töréssel életét veszítette. Az 
abszolút győzelmet a müncheni BMW vezető, a nálunk 
is ismert Stelzer, szerezte meg. aki ezúttal az „Eilen-
riede-meister" büszke címét is elnyerte. Gall, aki ezúttal 
már Standard-MAGon indult, egy jelentéktelen defekt 
folytán feladni volt kénytelen a versenyt- A részletes 
eredmények a következők: 250 kcm. 1. Weidemann (Avis-
Celer) 2:47:32.3. Sebesség: 71.6 km. 2. Jiieksch (Guzzi) 
2:50:10.3. 3. Wemhöner (RMW) 2:57:47.0. — 350 kcm. 1. 
Ulmen (Velocette) 2:30:47.4. Sebesség: 79.5 km. 2. Patzold 
(Sunbeam) 2:31:50.4. 3. Sprung (DKW) 2:39:49. — 500 kcm. 
1. Klein (DKW) 1:22:02. Sebesség: 84.4 km. 2. Gmelch 
(DKW) 2:24:05. 3. Niemeck (DKW) 2:46:38. — 500 kcm. 
felül. 1. Stelzer (BMW) 1:16:06. Sebesség: 88.2 km. 2. Steg-
inanm (BMW) 1:38:23. 3. Endler (Standard-MAG) 2:54:40. 
A verseny leggyorsabb körét Stegmann (BMW) futotta 
3:16.4-es idővel, ami 91.5 kilométeres sebességnek felel 
meg. Jellemző a versenyek nehéz voltára, hogy a 250-ben 
13-ból 3, a 350-esek csoportjában 19-ből 5, az 500-asok kö-
zül 13-ból 3, míg a legnagyobb gépeknél 8-ból 3 ért csak 
be a célba. Oldalkocsik 600 kcm. Táv 20 kör 100 km. 1. 
Schoth (BMW) 1:23:51. Sebesség: 71.5 km. 4 induló, 1 be-
erkező. Oldalkocsis gépek: 600 kcm. 1. Fork (Norton) 
1:21:57. Sebesség: 73.1 km. 2. Messerschmidt (UT) 1:22:29. 
3. Schneider (FN) 1:25:01. Egy kör 5 km. 

A X-ik Targa Florio 
Abszolút győztes: Köppen (BMW) — Kategóriagyőz-
tesek: Panella (Signoreili), Ugo Prini (Guzzi), Moretíi 

Amilcare (Hianchi) és Köppen (BMW) 

Esős, nedves időben zajlott le a X-ik motorkerék-
pár Targa Florio. Az olaszokat mintha felrázta volna 
a többszörös német siker. Határozottan ráfeküdtek az 
idei Targára. Dacára azonban minden erőfeszítésük-
nek, a kitiinő BMW-vezíető, Köppen győzelmét nem 
tudták megakadályozni. Köppen ismét impozáns for-
mában nyerte a versenyt, bár a Sunbeam-vezetó alig 
három perccel követte. Kitünőően tartották magukat 
a német DKW-vezetők is. A Guzzi-menő Priii i szoká-
sához híven most is győzött a kiskategóriában. Lgy-
látsizik, a 250-es Guzzi kategóriájában szinte verhetet-
len. Részletes eredmények a következők: 175 kcm. Tá-
volság (2 kör) 216 km. 1. Panella Alfredo (Signórelli) 

4:31:52. Átlagsebesség: 47.670 km. 2. Geiss Arthur 
(DKW) 4:41:48. 3. Brusi Riccardo (Benelli) 4:57:04. — 
250 kcm. 216 km. 1. Ugo Prini (Guzzi) 4:07:14. Sebes-
ség: 52.420 km. 2. Bargagli Francesco (Guzzi) 4:33:30. 
— 350 kcm. Távolság 324 km. 1. Moretti Amilcare 
(Bianchi) 5:45:26. Átlagsebesség: 55.654 km. 2. Zaro 
Giusto (Frera) 5:56:51. 3. Geissler (Ardie-Jap) 5:58:24. 
Legerősebb küzdelem. — 500 kcm. Távolság 324 km. 

1. Paul Köppen (BMW) 5:23:38. Sebesség: 00.074 km. 
2. Colombo Mario (Sunbeam) 5.26:47. 3. Zanchetta 
Gino (Gilera) 6:02:20. A leggyorsabb kört Köppen 
(61.276 km), Moretti (58.402 km), Bargali és Geíss 
futották kategóriájukba^. 

A TTC Budapest—Debrecen 
futarversenye 

A versenyzők egyharmada elérte az 50 km-es átlagot. 
Táv: Budapest—Debrecen és vissza. 420 kin. 

Április 14-én vasárnap rendezte a Terézvárosi Torna 
Club első ezidei motorkerékpáros futárversenyét. A ver-
seny határozottan jól sikerült és megmutatta hogy ma 
már Magyarországon igen sok jó vezető van eshogy a 
gépek játszi könnyedséggel bu ják a 4—500 kilométeres 
erőltetett menetet. Ebből leszögezhető hogy hasonló 50 
kilométer körüli átlagokkal rendezett versenyek elvesz-
tették létjogosultságukat. Kezdő motorosok reszére igen 
jó bevezetőt képeznek de haladóknak kirándulás jelleg-
gel bírnak. Sajnos, ezúttal a feltételek nem voltak vilá-
gosak s a beérkezettek nagyrósze elesett a megérdemelt 
jó helyezéstől. A propozíciók világosan megírták, hogy 
a kifutható maximális állag az 50 km. 5% toleranciával. 
Tehát, aki 47.5—52.5 km. közötti átlaggal abszolválja a 
távot, az elérte a megkívánt átlagot. A versenyzők java 
a propozíciókhoz tartotta magát és voltak olyanok is, 
akik fél. sőt 1 órát vártak a cél előtt. Másnap azután a 
legnag-yobb ámulattal olvasták a reggeli lapokban, hogy 
49 kilométeres átlagjuk révén hetedik, sőt kilencedik 
helyre csúsztak vissza az egyéni helyezésben, ilyennek 
a jövőben nem szabad megtörténnie, mert a versenyzők 
elvesztik bizalmukat a rendező egylettel szembeni. A 
TTC azt nyilvánította ki győztesnek, aki az 5% felső to-
lerancia határt legjobban megközelítette. A versenyre 
egyébként 127-en neveztek és 100-on felül volt az effek-
tív indulók száma. Mi részünkről a versenykiírás alap-
ján adjuk az eredményeket. Ezek szerint a maximális 80 
pontot elérték. 175 kcm. Kiss László (Puch), 250 kcm. 
Belházy Károly (RADCO), Kudelka Ferenc (DKW), 350 
kcm. Bátya János (FN), Kiss Imre (Velocette), Kötő Fe-
renc (Dormán), Weisz Jenő (Donnán) és ifj. Rohacsek 
József (FN). — 500 kcm. Burghardt István (P. et M.). 
Farkas Dénes (Diamant), ifj. Hóra Nándor (Rudge), K i 
risick József (BSA), Roboz Béla (Ariel), Székely László 
(PUCH), Tóth István (RUDGE), Horchler Frigyes 
(BMW), Müller Tibor (GILLET), Pausch Ferenc 
(RADCO) és Hoffniann Géza (ZENITH). — 500 kcm.-fe 
lüli kategória: Radicke Helmuth (ARIEL), Gere László 
( INDIÁN), Hergár Emi l (New-IIenley). Oldalkocsis mo-
torkerékpárok: 350 kcm. Magyar Sándor (Velocette). 
Pálinkás Pál (Zenith), — 600 kcm. Kövi János (IN-
DIÁN), Kunz Richárd (D-RAD), Wittenberg József 
(SUNBEAM) és Kinzler Gyula (BSA). — 600 kcm. felüli 
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gépek: Gere Antal (INDIÁN), baró Sternegg Ferenc 
(Harley-Davidson), Hóra Géza (Kené Gillet), Cyclecarok: 
Meggye«sy Zoltán (Morgan). A clubteam-díjat a MAC. 
a gyári team-díjat a Donnán nyerte. A fentiek szerin' 
104 indulóból 32 versenyző felelt meg az „arany érem" 
követelményeinek, ami határozottan kitűnő eredmény. 

A Coppa Mille Miglia 
Campari-Ramponi (Alfa-Romeo) pompás ú j rekorddal 

nyeri a versenyt. 
A kategóriákat a FIAT (1100), ALFA-ROMEO (1500), 
ALFA-ROMEO (2000), LANCIA (3000) és a CHRYSLER 

(5000) nyerték. 

Lapzártakor érkezett a híre, az április 13., 14-én le-
futott 1000 mérföldes versenynek, a Coppa Mille Miglia-
nak, mely kétségkívül a fascista Itália legnagyobb 
sporteseményének tekinthető. Az abszolút győztes, mini 
azt mindenki várta, a múlt évi győző, a jelenlegi legbiz-
tosabb ós talán legjobb olasz vezető, Giusepne Campari 
lett kitűnő társával, Ramponi Giulioval. Campari—Ram 
póni az 1621.200 kilométert 18:04:23 új rekordidővel ab-
szolválta, ami szinte hihetetlen közel 90 kilométeres át-
lagsebességnek fele meg. A három óriási fényszóróval 
ellátott 1750 kcm. ALFA-ROMEO fényesen állotta a tá-
vot és mindennemű defekt nélkül, több mint egy órával 

javította meg a niult évi rekordot. Az abszolút második 
pár, Morandi—Rosa (OM) eredménye is kolosszális, alig 
marad el 10 perccel a Campari—Ramponi-együttestől. 
A harmadik pár az abszolút értékelésben a két motocik-
listából lett Alfa-Romeo vezető Varzi és Colombo lett 
két perccel az OM mögött. Fényes eredménjrt ért el a 
fentieken kívül még a Lancia vezetőpár: Strazza—Va-
rallo, akik a negyedik helyen végeztek és saját mult évi 
eredményüket több mint egy órával túlszárnyalták. A 
team-díjat nagy fölénnyel szintén az Alfa-Romeo nyerte. 
Az 1100 kcm. kategóriát a kis FIAT, míg a nagy 5000 
kcm. kategóriát a Chrysler nyerte. Érdekes megemlíteni, 
hogy az 5 literes Chrysler meg sem közelítette az olasz 
1.5, 2 és 3 literes kocsik eredményét és átlagsebessége 
alig valamivel haladta túl a 70 kilométert. A kis 509-es 
FIAT a távot 24 óra 13 perc alatt tette meg, míg a 
Chrysler alig volt valamivel jobb egy órával. Érde 
kes megemlíteni, hogy a táv harmadában 588 km-nél 
még Borzachini—Maserati (Maserati) vezetett 92 km-en 
felüli átlagsai, de ott kiestek. Részleteket a következő 
számunkban közlünk. Eredmény a következő: 1100 kcm. 
1. Tamburi—Ricceri (FIAT). 24:13:22. Sebesség: 66.920 
km. 2.. 3.. 4., 5., 6.. 7. FIAT. 8. Derby. 10. Peugeot, 1500 
kcm. 1. Pirola—Guidotti (Alfa-Romeo) 19:40:36. Sebes 
ség: 82.381 km. 2., 3., 4. Alfa-Romeo. 200 kcm. 1. Cam-
pari-Ramponi (Alfa-Romeo) 18:04:23. Sebesség: 89.688 
km. Üj útvonalrekord. A nap legjobb ideje. 2. Morandi 
—Rosa (OM) 18:14:14. Sebesség: 88.882 km. 3. Varzi— 
Colombo (Alfa-Fomeo) 18:16:14. 4. Minoia—Marinoni 
(Alfa-Romeo) 19:01:44. 5., 6., 7.. 8. AlTa-Romeo. 9. Nuvo-
lari—Greggio (OM) 19:40:02. 10. Foresti—Coffani (OM). 
— 3000 kcm. 1. Strazza—Varallo (Lancia) 18:17:41. Se-
besség: 88.604 km. 2. Ghersi—Guerrini (OM) 18:55:08. 
3.. 4., 5. Lancia. — 5000 kcm. 1. Leonardi—Barbieri 
(Chrysler) 22:43:25. Sebesség: 71.335 km. Ebben a ka-
tegóriában harmadik egy Buick volt, amely 28 óra 
alatt jött be a célba. 

A Délvidéki Automobil Club 
600 kilométeres túraútja 
Március utolsó napjaiban rendezte meg az agilis 

Délvidéki Automobil Club első propaganda túraútját, 
melyen az induláskor 25 automobil és 6 motorkerékpár 
vett részt. A start 24-én, vasárnap volt Szegeden, ahon-
nan a résztvevők Majsán. Dorozsmán. ezeken a jócsen-
gésű igazi magyar községeken keresztül Halasra futot-
tak be. Halas után Baja, Kalocsa, Kecskemét követke-
zett. hol az éjszakát töltötték a túraút résztvevői. Az ösz-
szes nagyobb városokban ünnepi fogadtatásban része-
sítették az érkezőket, akik viszont a város vezetőinél 
tisztelegtek. A túraút tulaidonképeni célja egy nagy 
propaganda volt az automobilizmus érdekében. Baráto-
kat gyűjteni és elhinteni a „motor" gondolatát és lényét 
az egész Délvidékem. Másnap Szentes, Hódmezővásár-
hely, Makó volt a napi etappe, majd este befutottak a 
résztvevők Szegedre. A túraúton a KMAC. a Magyar 
Tonring Club. valamint a MAC is képviseltette magát. 
Baj nem történt, minden a legnasryobb rendben folyt le. 
ami a DAC elnökének, Sbvoy Kálmán tábornoknak és 
két titkárának. Matolcsy Elemér és Pisztray Géza szá-
zadosoknak az érdeme. Őszintén gratulálunk a DAC-nak 
első túraútjához. melyet nemsokára követni fog a többi. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Túlzások a Kúria joggyakorlatában 
az autótulajdonosok felelősségét illetőleg 

Irta clr. Nemes Dezső 

Közismert dolog, hogy az állandó bírói gyakorlat 
az autótartást az 1874:XVIII. t.-c. alapján veszélye? 
üzemnek minősíti, s ez alapon az autótulajdonos tárgyi 
felelősségét úgy a személyi, mint a dologi kárra vonat-
kozólag, egyaránt kiterjeszti. Ez az elv addig teljesen 
helytálló, ameddig az autótulajdonost vagy megbízottját 
a legkisebb mértékű vétkesség is terheli. A bírói gya-
korlat a véletlen balesetet is kizárólag az üzem terhére 
állapítja meg, miközben a véletlent egész a sértett kife-
jezett súlyos hibájáig, mindig az autótulajdonos terhére 
vélelmezi. A tavalyi évben például egy kerékpáros egy 
szabályos 25 km. menetsebességgel haladó teherautót 
előzni akarván, hirtelen az autó elébe vágott, az esőtől 
síkos sínen felbukott s az autó alá került. A Kúria itt 
a felbukás tényét véletlen balesetnek minősítette, az 
autótulajdonos kártérítési kötelezettségét megállapí-
totta. Aki valamikor is kerékpáros volt, tudja, hogy egy 
síkos sínen át ferdeszögben átmenni nem lehet, csupán 
derékszögben, különben a kerékpár elfarol, s' bukás el-
kerülhetetlen. A Kúriának tehát az esőtől nedves sínen, 
ferde szög alatt átvágó kerékpáros legsúlyosabb hibáját 
kellett volna megállapítania. Nézetem szerint az úgyne-
vezett véletlen esetében is mindig vannak körülmények, 
amelyekből kifolyólag, az adott eset körülményei szerint, 
bizonyos kármegoszlásnak lehetne helye. A Kúria újabb 
joggyakorlatában azonban már olyan elvek nyilvánul-
nak meg, amelyek mellett — a Kúria ítélkezésében meg-
nyilvánuló 'bölcsesség iránt érzett legmélyebb tisztele-
tünk mellett is — nem haladhatunk el szó nélkül. A Kú-
ria Rácz tanácsa 1929 február 27-iki ítéletében megálla-
pította az autótulajdonos felelősségét akkor, mikor ne-
vezett, egy nyomozás gyorsabb lebonyolítása céljából, 
szívességből átengedte autóját a nyomozást végző állám-
rendőrségi detektíveknek. Ezen alkalommal a kocsi el-
ütött egy kincstári ménlovat. Alperes azon védekezése, 
hogy a gépkocsit szivességből használó és a károsult 
személy egy, nem segített. Az autótulajdonosok tehát jó! 
gondolják meg, hogy ha valakit pl. szivességből haza-
visznek, véletlen szerencsétlenség esetében, a tárgyi fe-
lelősség alapján, hibájukon kívül is, esetleg az elhalt 
ismerős hozzátartozóinak eltartására lehetnek kötelezve. 
Mert az sem segít, ha az autótulajdonos, ingyenes fuvar 
esetén, előre kizárja ezen felelősségét. Sőt a joggyakor-
lat tovább megy. A Kúria Rácz tanácsa 1929. év február 

6-án hozott ítéletében kimondja, hogy ingyenes fuvar 
mellett is csak egy olyan nagyobb összegű kártérítéssel 
lehet a sértettet kártalanítani, mintha az autótulajdo-
nost a balesetben szándékosság, vagy gondatlanság ter-
helné. S ezen az alapon egy csekélyebb kárösszegre vo-
natkozó megállapodást hatálytalanított és azt „kizsák-
mányoló szerződésnek" deklarálta. De mindezen bírói 
gyakorlat legalább jogi érdekkel alátámasztható, bár 
nem egy vonatkozásában jogosságát vitatni lehet. Hatá-
rozottan figyelmen kívül hagyja azonban a való élet 
lehetőségeit a Kúria Magyar tanácsában 1929 február 
20-án hozott ítélet, amely kimondja, hogy a gépkocsi 
akként vezetendő, hogy „meglepő fordulatok esetén 
azonnal megállhasson". A jelen esetben az volt a „meg-
lepő fordulat", hogy a sértett egy teherkocsi mögül lé-
pett a gépkocsi elé, amely azonnal megállítható nem 
volt. Tudvalevő, hogy a rendőrségi menetszabályok által 
engedélyezett 25 km.-es sebesség mellett a gépkocsi 4—-
6 m. távolságon belül állítható meg. Tehát szabályszerű 
sebesség mellett az azonnali megállás nem lehetséges. 
A Kúria aa említett teherkocsit „kétes helyzetnek a ki-
látás korlátozottságának veszi" s ez alapon kívánja a 
sebesség fokozását az azonnali megállhatás lehetősé-
gére, vagyis az autónak a gyalogos ember gyorsaságával 
egyenlő lefokozására. Ámde jelenleg, különösen a bel-
városban, a járda mellett autó autó mögött áll, ha tehát 
pl. a Váci-utcán az autó sebességét 6 km.-re lefokozom, 
a forgalmat teljesen megbénítom. Külföldön szigorúan 
keresztül vitték azt az elvet, hogy az úttest a járműveké, 
az úttesten áthaladni csak akkor lehet, ha a közlekedési 
rendőr a forgalmat leintette. Az úttesten csak a kijelölt 
helyeken szabad áthaladni, s megmosolyognák azt a fel-
fogást, hogy nálunk nemcsak bárhol át szabad kelni az 
úttesten, hanem az autóvezetőnek még arra is kell vi-
gyáznia, hogy egy 2 km.-es vonalon belül a járda mel-
lett álló 200 autó mögül, nem fog-e kibukkanni váratla-
nul egy, a közlekedési szabályoknak teljesen fittyet 
hányó járókelő. Addig is, amíg a belügyminisztérium 
beigért közlekedési szabályzata a járókelőnek ezen vét-
kesen gondatlan magatartását kihágásnak minősíti, — 
amire az illetékes helyről már ígéret hangzott el, — 
csak az segíthetne, ha az illetékes ítélkező tanácsok 
előtt demonstrálni lehetne azt, hogy máskép néz ki a 
most diffikultált álláspont a tárgyalóteremből és más-
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CASTROL-SERVICE! 

A u t o m o b i l i s t á k n a k és m o t o r o -
s o k n a k r e n d e l k e z é s é r e á l l a 

GASTROL-SERVIGE 
á l l o m á s . 

„AUTÓKARBANTARTÓ" LUKÁCS ÉS 
WINKLER Budapest, VI., Ügynök-utca 

34-30. - Telefonszám: 016—71 
• 

Service állomásunk e r e d e t i a n g o l 
CASTROL-kutakból szolgáltat ki olajat 
és az ott vásárolt olajjal az olajcserét 
díjtalanul végzi. + A U T Ú K A R B A N -
TARTÁS: Havonta négyszer kompresz-
szoros alváztisztítás, zsírozás (Castro-
lease-al), rugókenés, fékállítás, kor-
mány, csapszegek, csavarok ellenőr-
zése. Ára havi 34 (huszonnégy) pengő. 

• • V e g y e On is i g é n y b e ! 
• 
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Ha lát ni a k a r j a a prec í z német 

d e t a i l m u n k a l e g s z e b b és 

l ege rősebb a lko tása i t . . . 

Jöjjön el és nézze meg a 

D I 9 M 9 N T 
m o t o r k e r é k p á r o k a t 

500 kcm SV 1720 pengő 
350 kcm OHV (twoport) 1760 pengő 
500 kcm OHV (twoport) 1970 pengő 
30 Wattos komplett Bosch felszerelés 
világítás, hátsólámpa, duda. külön 280 P. 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Uhereczky Ferenc 
Budapest, VII. ker., Hernád-utca 4. sz. 

Telefon: József 305-75 

HRD 
a legjobb hátsóvillarugózású 

motorkerékpár 

350-500 és GOO kcm 
OHV és SV JAP motorokkal 

luxus- és versenytípusok 

LANT Al BUDAPEST 
V., Szabadság-tér 7. sz. 
Telefon: Lipót 991-04 

|̂|IHI|||llllll|||llll|||lllll||||llll||||IIMI|||llll|||lim 

Európában csaknem 
minden Tourist 

Trophyt és Grand Prix-t a 
250 kcm-es kategóriában 

n y e r t e 

Angol Tourist Trophy 
Európa Grand Prix 
Osztrák Grand Prix 
Ulster Grand Prix 
Holland Tourist Trophy 
Német Grand Prix 
Brookland 200 Mile 
Brookland Grand Prix 

LANTAI BUDAPEST, 
V., Szabadság-tér 7. sz. 

Telefon: Lipót 991-04 

iíi^lllllllltllllllllllllllltlllllllflllllltllilllllillllllkllllllll lllltllHlllllltlllllllillllllll<lllllltllllllllllllllttlilllllMtlllllllllllllllllllllil^ 

i Az 1929. évi 1250 köbcentiméteres i 

/ / f M A V H I ! 
niiiini 

Európa legkomolyabb, legkisebb 
fogyasztású 4-5 Üléses túrakocsifa 

i f l f l 
1 2 literes, 6 hengeres, 6 üléses 

9 0 0 1 ) V 
2ÉVI GYÁRI G4R4HCI4. Kellős 
(mágnes és akkumulátor) gyú/tás 

Í V E Z É R K É P V I S E L E T : i 

] ZIRNER ÁKOS Budapest, | 
I V., Jézsef-tér I. Telefon: 825-22 J 

'̂M1IU*,HHH,'UUI',''HH«,MHIi,Ulht*,'Illlt,M||MVilUM''MHl»*,rilMl,"1(fI<,,*WU,,MI1M"tHH II lllli"Hllli"i|||li'Í 
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ként az életben. I t t is csak az segíthetne, — miként an-
nak idején a rendőrség meggyőzése történt, — ha három 
legnagyobb autóklub, a KMAC, MAC és a Touring Club 
autókat bocsátana a Kúria illetékes tanácsainak rendel-
kezésére, hogy a forgalmat tanulmányozzák. Hadd lás-
sák ők maguk, hogy a külföldi statisztika azon megálla-
pítása, hogy a szerencsétlenségek 70%-ában a gyalog-
járók a hibásak, nálunk is helytálló, az a joggyakorlat 
tehát, amely az autótulajdonos hibás voltát vélelmezi, s 
az ellenkezőt neki kell bizonyítania, az anyagi igazságot 
nem fedezi. Magam 4 év óta vezetek autót, gyorsan haj-
tani nem szoktam és soha még rendőrségi bírságom sem 
volt. Belőlem tehát nem a gyorshajtás fanatikusa beszél. 
Meg vagyok azonban győződve arról, hogy a Kúria ille-
tékes tanácsai a forgalomnak szakemberek melletti ta-
nulmányozása alapján, álláspontjukat revideálni fogják, 
ami a gyalogjárókat is óvatosabbakká fogja tenni, cikkem 
tehát e ponton közérdeket fog szolgálni. 

A XX-ik Targa Florio 
Alfa-Romeo — Bugatti — Maserati 

Május 5-én fut ják a hírét* Madoníe-körön a husza-
dik versenyt a Cav. Florio által alapított pajzsért 
(Targa). A 108 kilométeres, kitűnő állapotban lévő kört 
ötször kell a versenyzőknek megtenni, ami végered-
ményben 540 kilométert jelent. 1925-ben Meo Costan-
tini (Bugatti) nyerte a klasszikus versenyt. Azóta 
1926-ban, 1927-ben ós 1928-ban ismételték meg győzel-
müket a Bxigatti-vezetők. 1926-ban ismét Costantini, 
1927-ben Emi l i o Materassi és 1928-ban Divo vitték 
győzelemre a Bugatti-szineket. Ezidén ismét teljes gár-
dáját indít ja a Bugatt i gyár. Bár egyik legjobb veze 
lője, Chiron nem vesz részt a versenyen, helyette a 
multóvi győztes, Divo, valamint a mindig kitűnő Co-
nelli, Minoia, Vill iams, Wagner, az Antibes Grand 
Prixben győztes svájci Lepori, a francia Dauvergne 
szállnak 6Íkra. — Ezúttal a Bugatt i hatalmas ellen-
lelet kapott az Alfa-Romeo-vezetőkben. Campari 
már a mú l t évben 1.5 literesével nagyon közel vég-
zett Divóhoz. Ezúttal az ú j 1750 kcm-es, külön a 
Targa Florióra épített verseny kocsikkal állanak ki az 
olaszok. Vezetőik Campari , Brilli-Peri, Ramponi , Varzi 
lesznek. Mindmegannyi aranycsengésű név. Campari 
ós Ramponi a tökéletes biztosság és megb í zha t ó i g 
emberei, Brilli-Peri és Varzi a belemenős stílus kép-
viselői. A fentieken kívül erősen bele fognak szólni a 
szintén olasz Maseratik, amelyek évről évre javuló ten-
denciát mutatnak. A Maserati-vezetők: Borzacchini. 
Fagioli és mások, már a mult évben is nagyon szépen 
tai'tották magukat. Ha fentieken kívül még hozzávesz-
sziik a minden olasz versenyen elmaradhatatlan Nuvo-
larit, Arcangelit, Ghersit, úgy az idei Targáról is el-

mondhatjuk, hogy nagyon szép lesz. Nézetünk szerint 
a verseny az Alfa-Romeo és a Bugatt ik között fekszik. 
M i ezúttal kötve hisszük, hogy a Bugatti-vezetök meg 
tudják akadályozni az Alfa-líomeo győzelmét. Soha 
úgy olaszok nem készültek revánsra, mint ezúttal. 
A Targa-rekordot 1926-ból Meo Costantini (Bugatti) 
tartja, aki az öt kört (540 km) 7:20:45 alatt futotta be, 
ami 73.511 km átlagsebességet jelentett. Matera»>si 
1927-ben 7:35:55-öt, míg Divo 1928-ban 7:20:56.6-os időt 
ért el, Campari 7:22:33.6-jával szemben. A körrekordot 
a Monzában szerencsétlenül járt Emi l io Materassi (Bu-
gatti) tartja, l:25:48.4-es idővel, ami 75.509 kilométeres 
sebességet jelent. A niult évben Chiron (Bugatti) fu-
totta a legjobb kört, l:26:29-el. A Madonie-kör, melynek 
startja Cerdában van, Termini Imerósétől 10 kilómé-
méternyire négy községen (Caltavuturo, Polizzi, Colle-
sano és Campofelioe) halad keresztül. A circuit legma-
gasabb pontja 900 méternyire fekszik a tengerszín fö-
lött, m íg a legalacsonyobb pont. közvetlenül a tenger-
part mellett fut keresztül. Szerkesztőségünk két tagja, 
Dárday-Abriani Dezső és Toepke Alfréd folyó hó 
25-én indultak el Budapestről egy 1200-as Harley-
Davidson sidecaron. Így tehát ezidén is szemtanuk le-
írása a lap ján lesz alkalmunk a legkimerítőbb tudósí-
tást kapni a tavaszi szezon eme legszebb és legjelen-
tősebb sporteseményéről. 

Megjelent a Soniogymegyel Automobil Club évkönyve. íz-

léses, nem mindennapi 78 oldalas kis könyv jelent meg a na-

pokban Kaposvárott, llaidecker Pál igazgató szerkesztésében 

napvilágot látott a SAC 1929. évi évkönyve, mely a Club ala-

kulását és az 1928-as esztendőt tárgyalja behatóan. Nem keve-

sebb, mint 20—25 igen jó fénykép illusztrálja a szép stílusban 

és mindenre kiterjedő könyvet. A könyv elején az elnökség tag-

jainak mellképei, később a SAC sporteseményeiről készült fel-

vételek, melyek között ott látjuk kitűnő sportkocsil*ajnokun-

kat, Színi Jánost is. Igen érdekes a „Mit nyújt a SAC tagjai-

nak szakasz, amelyből megtudjuk, liogy a kaposvári garázsok-

ban tagjainak 20% engedményt biztosit. A benzint 42 fillérért 

szerzi be tagjai részére, 12 pengő évi díjért járatja tagjainak 

a legtartalmasabb és legjobban szerkesztett magyar autószak-

lapot, az „AUTO"-t. Kedvezményeket nyújt a balesetbiztosítás-

nál, szállodáknál stb. Az alapszabályok, valamint a teljes tag-

névsor egészítik ki az ízléses kis könyvet. 

108 nevezője volt ezidén a Coppa Mille Mlgiliának, köztük 
két nő. Az egyik Avanzo bárónő, egy Alfa-Romcón, a másik 
Aylmer Mlrny, egy Lancián vett részt a nagy versenyben. Fer. 
dinando Minoia, aki nagy sikereit a Coppa delle Alpi verse-
nyekon kezdte OM-él, dacára annak, hogy az OM erős teame-
ket indított a Coppa Mille Maglián, ott Alfa-Romeóval indult. 
22 Alfa-Romeo nevezett a Coppa Mille Migllára, köztük olyan 
nevek, mint Campari, Minoia, Brilli-Peri, Varai, Moretti, Znm 
pieri, Ramponi, Marinoni, Colombo és mások. 

350 kcm. SV. 1375 P 
500 kcm. OHV. 1850 P 

Vezérképviselet: 

Halmos Testvérek Budapest, 
V, Szabadság-tér 18. Tőzsde-Palota. Telelőn: 159-93 

motorkerékpárok l929 e « ' jei megérkeztek! 
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Két nap Pécs városában 
Ahol mindenki kedves és szeretetreméltó — Budapestről Péesre négy óra alatt egy Type X I I . Steyren — Pom-

pás hegyiverseny-terepek a Mecsekben — Non-stop-terepek keresése a Pécs körüli hegyvidéken 

Mikor e sorok napvilágot látnak, április 25-ike 
lesz és az „Automobil—Motorsport" versenye már a 
uralt egyik eseményének tekinthető. Mindazonáltal 
nem tartom érdektelennek leírni azt a felejthetetlen 
gyönyörű két napot, amit Pécsett ós környékén töltöt-
tünk a verseny előkészítése szempontjából. Megismer-
tük Magyarország egyik legszebb vidékét, csonka 
országunk egyik gyöngyét, mely autóturisztikai szem-
pontból vetekszik a Mátrával és a Bükkel, az emberek 
kedvessége, sportszeretete, megértése tekintetében pe-
dig példaképen állítható mindenki számára. Semmi 
nyoma ott hivatali smokknak, mindenen és mindenben 
akadályt kereső kicsinyeskedésnek, ott mindenki át-
érzi hivatasát, amelynek a 
munka, a lelkesedés, a 
hazaszeretet és a sportsze-
retet az alapja. 

Április 9-én reggel 8 
órakor indultunk el Buda 
pestről, egy Steyr Type 
Xll-vel, amit Röek István, 
a budapesti Steyr-kepvise-
let sportszerető igazgatója 
bocsátott rendelkezésünkre. 
Pont 12-kor érkeztünk meg 
a pécsi vámhoz ós így a 
206 kilométert, dacára a 
helyenként meglehetősen 
rossz utaknak, pompás, őti 
kilométeren felüli átlaggal 
abszolváltuk. Kitűnő hiva-
tásos soffőrünk egyenlő se-
bességgel vezette a kocsit, 
amelynek nagyszerű átlag-
tartóképessége — őszintén 
szólva — bámulatba ejtett. 
A kocsi nem gyors. Soha-
sem mentünk 85 kilométer-
nél sebesebben, de a lengő-
tengelyes rugózás folytán 
viszont a legrosszabb úton 
is lehetett tartani a 60 
kilométert, ami végered-
ményben a kitűnő átlag-
teljesítmény elérésére ve-
zetett. Eddig — őszintén 
szólva — mindig némi ké-
telkedéssel hallgattam Del-
triár Walter barátomnak 
teljesítményeit, amit a Bu-
dapest—Tátrafüred, vala-
mint a Budapest—Wien szakaszokon Steyr Type 
Xll-jóvel elért. Ezekután azonban kénytelen vagyok 
mindent akoeptálni. Lehet, sőt biztos, hogy vannak 
jóval gyorsabb kocsik, amelyek jóval jobban akcele-
rálnak ós jóval gyorsabbak az emelkedéseken, de 
hogy azután az átlagban is olyan gyorsak lesznek, 
azt már nem vallom. A fenti kitűnő tulajdonságok 
mellett azután akadt még két figyelemreméltó körül-
mény is. A benzin- és olajfogyasztás. A benzin-
fogyasztás nem haladta meg a 15 litert, olajfogyasz-
tásról azonban szó sem volt. A kis olajfogyasztás külö-
nösen az átlagtartás szempontjából bír nagy jelentő 
séggel, mert útközben nem kell az olajtöltéssel bíbe-
lődni ós ezzel is megszakítani az utat. 

Ezekután most már igazán meg tudom érteni, 
miért fut olyan sok Steyr Type X I I . Wienben és 
egész Ausztriában. 

Kérdezze meg 
vevórafe/ és Ón rj 
rpetpfyőzód/Á arról 
nofafojoítán 
(ÍC oá a • 

— 

Pécs fekvését tekintve egyike Magyarország leg-
szebb városainak. Lankás hegyoldalban fekszik a Me-
csek aljában. Autóturisztikai szempontból a vidéke 
pompás. Jelenleg két egészen elsőrangú müút ja áll 
készen, mely építés szempontjából — merem állítani 
— feltétlenül a legszebb út a mai Magyarországon. 
Azok, akik teszem azt, a Budapesten nemrég épült 
Hárniashatárhegyi-utat építették, tanulni jöhetnének 
Pécsre, miképen kell egy hegyi utat lefektetni. Az 
egyeneseken alig érezhető emelkedés, de a fordulók 
ban még annyi sem. Szép széles út, sehol a kocsit 
vagy a vezetőt túl igénybevevő hirtelen, erős emelke-
désű forduló. Minden sima és pompás. Az egyik út. 

melynek hossza kb. 10—12 
km, Pécs főteréről indul a 
Mecsekbe, a Lapisi-vadász-
liázhoz, ahonnan remek ki-
látás nyílik Pécsre ós a 
délre fekvő vidékre. A iná 
sik út Pécsről Abaligetre 
vezet. Hossza 22 km. Ebből 
11 emelkedés, 11 a hágó 
után lejt. Tökéletes szer-
pentinek, á la Senimering. 
Balról a hegy, jobbról 
mindenütt fehérre festett 
kő- vagy vaskorlát, ami a 
szemnek is roppant ked-
vező. A kilátás a legfelsőbb 
pontról itt is pompás. 
Mindkettő ideális hegyiver 
senypálya, előbbi teljes el 
készülte után egyike lesz 
u legszebb TT-köröknek, 
melynek hossza 25—30 km 

A Pécsről Budapest felé 
vivő utak autóturisztikai 
szempontból szintén első-
rangút nyújtanak. Két 
uton futhatunk Pécsről 
Bonyhádra. Vagy Pécs-
várad—Nádasdihegyen ke 
resztül vagy Hirtd—Hosszú-
hetényen át. Szépség tekin-
tetében egyik sem marad 
el a másiktól. Utóbbi vadre-
gényesebb. Szebbnél-szebb 
hegyi falvak és enielkede-
sek, hidak, erdők, sűrű er-
dővel takart hegyoldalak 
váltják egymást. 

Pécstől délre a máiriagyüdi búcsújáróhely, vala-
mint Harkány-fürdő ós a siklósi vár érdemelnek 
említést. Dél felé sajnos, de így van, nagyon közel 
van a szerb határ. Történeti szempontból érdekes a 
vasúti híd Drávaszabolcsnál, melynek fele a miénk, 
fele már Jugoszlávia. A jugoszláv rész lassan, de 
biztosan megy tönkre, mert a szerbek sem nem festik, 
sem nem gondozzák. A fele most is ú j mázt kapott, a 
másik felét a txíloldalon a rozsda marja. 

Mánfa mellett kitiinő meleg források fakadnak, 
amelyekórt Lillafüred odaadná minden üdvösségét 
és a víz hatása állítólag olyan, hogy aki fürdik benne 
újjászületik. Ezek a Sikonda melletti melegforrások. 
Abaligetnél másfélkilométeres cseppkőbarlang van, 
mely ezidén már villanyvilágítást is kap. Legköze-
lebb a tavasz folyamán lerándulunk Pécsre és a látot-
takat fényképekkel is fogjuk illusztrálni. 

^gohóbb a vé/e/ára 
tego/csóbbd/émfortísa 

Gyiri fiók 

i\ , Liszt FereEC-tér 9, 

^ ^ — - - — - - J 



1929 április 25. AUTOMOBIL — M O T O R S P O K ' I 15^ 

8 

J 

A 

1 TTC ORSZÁGOS 
MEGBÍZHATÓSÁGI FUTÁRVERSENYÉN 

MINT MINDEN EZÉVI 
MOTORKERÉKPÁRVERSENYEN 

ISMÉT 

LARDOLINE 
RICIT 
MOTOROLAJ AZ 

ABSZOLÚT G Y Ő Z T E S ! 

113 INDULÓ 15 GYŐZTESE KÖZÜL 10 GYŐZTES 

LARDOLINE RICIT MOTOROLAJJAL GYŐZÖTT! 
MINDEN AUTOMOBIL. ÉS 

MOTORKERÉKPÁRMARKÁHOZ MEGTALÁLJA KOCSIJÁNAK MEGFELELŐ 

TÍPUSÚ LARDOLINE RICIT MOTOROLAJAT 

K A P H A T Ó M I N D E N Ü T T ! 

SZÓLÓ MOTORKERÉKPÁROK: 
GYŐZTES: Kiss László (Puch GYŐZTES: Ifj. Hóra Nándor (Rudge) 

GYŐZTES: Belházy Károly (Radco) GYŐZTES: Farkas Dénes (Diamant) 

GYŐZTES: Tóth István (Rudge) GYŐZTES: Kilisits József (B. S. A.) 

GYŐZTES: Radicke Helmuth (Ar.el) 

OLDALKOCSIS MOTORKERÉKPÁROK: 
GYŐZTES: Magyar Sándor (Velocette) GYŐZTES: Gere Antal (Indián) 

CYCLECAROK: 
GYŐZTES : Meggyessy Zoltán (Morgan) 

HELYEZETT: Br. Sternegg Ferenc HELYEZETT: Baranyai István (Puch) 

(Harley-Davidson) HELYEZETT : Stern Endre (Puch) 

HELYEZETT: Horchler Frigyes (DKW) HELYEZETT: Pálinkás Pál (Zenith) 

HELYEZETT: Hergar Emil (NewHenley) HELYEZETT : Kaudelka Ferenc (DKW)' 
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/Is új 1929-es Merceűes-Benx 
Type „iSiirbury" 

Az automobilizmus iránt érdeklődök igen gyakran 
a következő kérdéssel lepik meg a szakembereket: Me-
lyik a legjobb automobil? Ez a kérdés egyike azoknak, 
amelyekre a legjobb akarattal sem lehet egyenes, hatá-
rozott választ adni. Meg lehetne talán mondani, hogy 
melyik automobilgyár használja a legjobb anyagot, meg 
lehetne állapítani, hogy különböző nagyságú kocsik kö-
zött, osztályában melyik mutatja fel a legnagyobb telje-
sítményt, meg lehet keresni azt a rúgózást, mely műsza-
kilag a legtökéletesebb és legkényelmesebb és így to-
vább. Olyan automobil azonban, mely az összes elképzel-
hető előnyöket egyesíti magában, nincsen. A drága ame-
rikai kocsi diszkrét vonalozású kényelmes karosszériájá-
val, a francia kvalitásmárka magas fordulatszámú, szél-
sebes motorjával, az osztrák, olasz és német márkák 
mind-mind rendelkeznek valamilyen speciális előnnyel, 
de egyik sem egyesíti magában az összest. Természetes, 
hogy különböző kocsitípusok különböző célokra épülnek 
és már ezért sem lehetnek mindenben egymáshoz hason-
lóak. Az egyik előnye a másik hátránya volna, és így me-
gint nem kapnánk választ arra, hogy melyik a legjobb 
automobil. Nézzük, mit kíván az átlagos automobilvásárló 
egy automobiltól? Először, hogy szép és impozáns legyen 
a kocsi, ha már egyáltalán elszánta magát egy komoly 
automobil megvételére. Másodszor, hogy kényelmes legyen, 
mert különben nincsen semmi előnye egy taxival szemben. 
Harmadszor, hogy jól rúgózzék, mert az utak általában 
rosszak. Negyedszer, hogy gyorsan menjen, mert külön-
ben mindenki megelőzi és az országúton port kell nyelni 
és ötödször, hogy ne kelljen sokat kapcsolni, mert akkor a 
tulajdonos nem szívesen vezeti kocsiját. Ehhez járulnak 
azután még az „apróbb" előnyök, mint kis fogyasztás, 
csekéiy javítási és karbantartasi költségek, stb., stD. Kö-
viden egyesítenie kell magában a versenykocsi és a túra-
kocsi minden előnyét. 

Mondanunk sem kell, hogy egy ideális túrakocsi so-
hasem rendelkezhet sebesség, gyorsítás stb. szempontjá-
ból olyan előnyökkel, mint egy sport- vagy versenycelokra 
épült automobil. Joggal kívánhatja azonban a modern 
automobil tulajdonosa kocsijától a magas utazási és vég-
sebesség elérését, mert hiszen nem azért vesz automobilt, 
hogy sürgős utait a közúti (vasút, villamos) közlekedési 
eszközök igénybevételével tegye meg. Az utazókocsinak 
azonban a sebesség, az abszolút megbízhatóság mellett 
még kényelmesnek is kell lennie, mert a rossz utak és ke-
mény rúgózás nem igen férnek meg egymással. Mint lát-
juk tehát, az automobilvásárlótól megkívánt előnyöknek 
tényleg meg kell lenniök egy ideális túra- és utazókocsi-
ban, csak az a kérdés, hogy milyen arányban álljanak 
egymással. Így megválaszolható nagyjából' az a kérdés is, 
hogy melyik a legjobb automobil? A legjobb az, amelyik 
harmonikusan egyesíti magában a sebesség, kényelem és 
gazdaságos üzem előnyeit. 

Csak hosszas és alapos tanulmányozás után sikerül 
kikeresni olyan márkát és típust, mely a támasztott igé-
nyekkel szemben a legjobban állja meg a helyét. Sok jó 
autó van, azt mindenki tudja, de kikeresni ezek közül az 
árához viszonyított legjobbat, — ez tanulmány. A Merce-
des-Benz-gyár a közelmúltban nyilvánosságra lépett új-
soros nyolchengeres típusával. Megfigyelve ennek a kocsi-
nak felszerelését és technikai adatait, az a nézet alakul ki 
bennünk, hogy ez a kocsi közelíti meg talán a legjobban 
azt az ideált, amelyet egy nagyigényű automobilvásárló 

magának elképzel. Egy l'utólagos pillantás a főbb műszaki 
berendezésekre meggyőz bennünket arról,, hogy a Merce-
des nyolchengeres, „Type Nürburg" konstruktőrjei egé-
szen rendkívülien körültekintőek voltak. Ami igény kénye-
lem, biztonság és formaszépség tekintetében ma egy 
automobillal szemben támasztható, az ebben a kocsiban a 
legmagasabb fokig kielégülést nyer. A 80X115 mm fúrat-
löketü 4592 kcm-es soros nyolchengeres motor már külse-
jén is magán viseli a Mercedes-motorok egyik pompás 
tulajdonságát: a sima, nyugodt vonalvezetést és teljesen 
tiszta, kusza vezetékektől mentes ensemble-t. Egy szép 
gép. Ezt mondaná minden laikus is, aki egyáltalában nem 
ert a motorokhoz, megtekintve a Type Nürburg motor-
blokkját. 3200 percenkénti fordulatnál 80 lóerőt produkál 
ez a motor. Mint látható tehát, itt nem egy „Spitzen-
leistung"-ra épített motorról van szó. A nyolchengeres 
Mercedes-Benz motorjának teljesítmény-diagrammja mu-
tatja, hogy az már alacsony fordulatszámánál is össztelje-
sitmenyenek jelentős részét produkálja. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy a kocsival direkttel vehető jóformán 
minden emelkedő, és hogy lépéstempótól a maximális se-
bességig ugyancsak minden sebességi fokozat kapcsolás 
nélkül érhető el. A kocsisúly és motorlóerő közötti viszony 
helyes megválasztása folytán azonban sikerült eltüntetni 
az elasztikus automobilok egyik kellemetlen tulajdonsá-
gát: az alacsony végsebességet. A Mercedes-Benz Type 
Nürburg nemcsak 65—70 km-es átlagsebesség tartására 
képes, hanem jó, sík úton, könnyen kifutja a 115 km-es 
sebességet is. Ennek hasznát pedig elsősorban az látja, 
aki a kitűnő nyugat-európai utakon tesz meg kisebb-na-
gyobb túrákat. 

Az egyszersmind olajteknőként szolgáló karteralsó-
rész könnyűfémből készül. A karter felsőrésze a henger-
blokkal egybeöntött, miáltal a robbanások okozta rezgések 
nagymértékben tompíttatnak. A levehető hengerfej 
szürkeöntvényből készülnek. A mintaszerűen kiképzett és 
tökéletesen kiegyensúlyozott főtengely kilenc nagyra> 
méretezett csapágyon forog. A dugattyúk Bohnalite-
Nelson-rendszerűek és egyenként három tömítőgyűrűvel 
és egy olajlehúzógyűrűval birnak. A főtengelyről acél-
fogaskerék hajtja meg a karter felsőrészben elhelyezett 
bütyöktengely zörejcsökkentő anyagból készült fogas-
kerekét. Az állószelepek a vezértengelyről könnyen után-
állítható „stöszlik" útján működtetnek. A hajtórudak ke-
resztmetszetűek. 

Ugyancsak speciális anyagból készül a főtengelyről 
meghajtott dinamó-tengely fogaskereke is. A motor lend-
kerék felőli oldalán csigaorsós fogaskerék hajtja meg 
azt a merőleges tengelyt, mely felső végén a Bosch ak-
kumulátoros gyújtás golyósán ágyazott elosztóját, alul 
pedig a fogaskerék-olajszivattyút működteti. Utóbbi a 
motorteknőből szívott olajat egy kívülről könnyen hoz-
záférhető finom szűrőn át a főtengely siiklócsapágyai-
hoz nyomja, honnan az megfelelő furatokon keresztül az 
alsó hajtórúdcsapágyakhoz, majd az üreges hajtóruda-
kon keresztül a dugattyúk csapszegeihez folyik. Önmű-
ködő olajnyomásszeleppel ellátott vezeték visz az olaj-
szűrő mellől a szerelékfalon elhelyezett ellenőrző készü-
lékhez. A vezető ilymódon üzemközben állandóan ellen-
őrizheti az olajozás működését. A csapágyakból kiszű-
rődő olaj egy durva szitán keresztül újra a motortek-
nőbe jut, honnan a szivattyú útján újra megkezdi kör-
folyását. A porlasztó mellett jobbra található az olajbe-
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töltő nyílás, balra az olaj nívó-mérő maximális (.10 liter) 

és minimális (5 liter) olajszínt jelzéssel. A hűtővíz-

szivattyú a hengerblokk elülső részében foglal helyet és 

a hatágú ventillátorral egyazon tengelyen forog. Ez a 

tengely meghajtását a főtengelyen elhelyezett tárcsáról 

gumi-ékszíjjal nyeri. A szíjtárcsa külső oldala a szíj 

felszerelése céljából lecsavarható. A szíj megfeszítése 

is a tárcsa külső felének állításával eszközölhető. 

Az üzemanyag elporlasztását egy háromfúvókás hori-

zontal-Zenith porlasztó végzi. A főfúvóka a motor teljes 

terhelésekor szükséges keveréket, a kiegyenlítő (kompen-

zátor)-fúvóka a mindenkori fordulatszámnak megfelelő 

helyes benzin-levegő keverékarányt szállítja, míg az 

üresjárati fúvóka alacsony fordulatszámoknál működik. 

Külön korrektor szolgál a megindulás megkönnyítésére 

és a porlasztónak normál, illetve takarékos üzemre való 

beállításához. A korrektor a szerelékfalon elhelyezett 

kis karral működtethető. A hideg időben való könnyű 

megindulás további megkönnyítésére egy üzemanyag-

porlasztó szolgál, melynek szivattyúja a szerelékfalon 

foglal helyet. Állítható feszültségű Bosch dinamó-gyúj-

tás, a benzinben fogalt nehezebb fajsúlyú alkatrészek 

tökéletes elporladását elősegíteni szolgáló szabályoz-

ható szívócsőfűtés, por és piszoknak a motorba kerülését 

megakadályozó automatikus légszűrő, könnyűfémházban 

elhelyezett négy előre- és hátramenettel bíró váltómű és 

többlemezes tengelykapcsoló jellemzik továbbiakban a 

„Type Nürburg" Mercedest. A konstruktőr különös gon-

dosságára jellemző a görnbkapcsoló, mely könnyű és zaj-

talan sebességváltást tesz lehetővé. A hátramenetet csak 

a váltókar megemelése után lehet bekapcsolni. A sebes-

ségváltóba épített automatikus légszivattyú, a ballon-

pneuk felfújtatását gyermekjátékká teszi. Ez a légszi-

vattyú egy külön kis kar bekapcsolásával helyezhető 

üzembe. Ugyancsak a vezető kényelmét szolgálja a köz-

ponti alvázkenés, mely feleslegessé teszi a sokszor hozzá-

férhetetlen helyen levő és éppen ezért kenésben soha-

sem részesülő zsírzócsapszegeket. A sebességváltóműből 

meghajtott központi olajszivattyú az alváz összes kenendő 

helyét állandóan önműködően olajozza. A préselt acélle-

mezekből készült alváz hossztartói az ugyancsak préselt-

acél hátsóhíd felett kissé íveltek. A hátsóhíd tartalmazza 

a spirális meghajtó fogaskerekeket és a kiegyenlítomüvet, 

mely a sebességváltóval a tolónyomaték felvételére szol-

gáló csővel és gömbcsuklóval van összekötve. A hátsóhíd-

ból kenőanyaggal ellátott kardáncsukló kőkemény bronzon 

csapágyazott. Elől és hátul lágy félelliptikus ru-

gók, Bosch—Servo szívólégfék, könnyen utánállítható 

négykerékfék (mindegyik kerék féke külön-külön után-

állítható és beállítás után zárral rögzíthető), baloldali 

csavarorsós kormány, a kocsi hátsó részén elhelyezett 

85 liter űrtartalmú benzintartály és Rudge-agyakkal el-

látott préseltacél vagy drót-küllős kerekek képezik a kocsi 

további részleteit. Egy pillantás a szerelvényfalra, meg-

győz bennünket arról, hogy a „Type Nürburg" vérbeli 

luxuskocsi: bairól-jobbra megtaláljuk itt a Zenith por-

lasztó korrektorjának váltókarját, nyolcnapos időórát, 

pneumatikus üzemanyag-állásmutató manométert, Bosch-

kapcsolószekrényt, olajellenőrzőkészüléket és jobboldalt a 

kilométerórát a sebességmérővel. A sebességmérőn vörös 

vonalak jelzik a váltómű egyes fokozataival kifutható 

maximális sebességet. A szerelvényfal kihúzható lámpá-

val világítható meg és külön kontaktussal rendelkezik a 

kézilámpa számára. A vezetőülés előtt baloldalt a kupp-

lungpedál, középütt a négykerékfék pedálja és jobbolda-

lán a gázszabályozó foglalnak helyet. Két fényszóró, két 

városi oldallámpa, hátsó jelzőlámpa, Bosch-kürt képezik 

az elektromos berendezést, míg az áramot Bosch-dinamó 

és egy 12 voltos akkumulátor szolgáltatja. A kormány-

keréken elhelyezett karika lenyomása által a Bosch-kürt, 

felemelése által a fényszórók Bilux-berendezése működ-

tethető. > . - -

Ha figyelmesen elolvassuk ezen vázlatos ismertetést, 

azonnal észrevesszük, hogy a Mercedes-Benz „Type Nür-

burg" szerkesztői a legmodernebb szempontok szerint 

konstruált túrakocsit építettek, mely felszerelés tekinte-

tében (központi alvázkenés, beépített légszivattyú, servo-

fék stb.) versenyen felül áll. A Mercedes-gyár felismerve 

ezen ultramodern konstrukció óriási jelentőségét, fel-

vette programmjába az új nyolchengeres szériában való 

gyártását, miáltal sikerült egy „high class" luxuskocsit 

aránylag alacsony áron piacra hozni. Hogy igen rövid 

időn belül a Mercedes-Benz a legkeresettebb nyolchenge-

resek egyike lesz, az egy percig sem kétséges. 

Még egynéhány szót a kocsi teljesítményéről. Feles-

leges mondanunk, hogy az untertürkheimi gyár egyike 

azon nem éppen nagyszámú automobilgyáraknak, amely 

konstrukcióinak jóságát nem a vevőkön próbálja ki. A 

soros-nyolchengeres Mercedes-Benz számtalan próbán és 
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kísérleten ment keresztül, míg a nyilvánosság elé került. 

Betetőzése ezen kísérleteknek volt a tavaly megtartott 

Nürburg-Ring-próba, amikor négy soros nyolchengeres 

Mercedes-Benz, váltott vezetőkkel pontosan 20.000 kilo-

métert futott be, a világ legnehezebb országúti jellegű 

próbapályáján, 64.5 km. átlagsebességet érve el. A 13 

napig tartó kísérlet fényes eredménye adta azután meg 

az új típus nevét, a „Type Nürburg"-ot is A kísérlet 

eredményeképpen kiderült, hogy az új modell rugózás, 

fogyasztás, stabilitás és utazási átlagsebesség szempont-

jából a legtöbbet nyújtja, amit jelenleg használati kocsi 

nyújthat. 

Alapos, átgondolt konstrukció, elegáns vonalozású 

kényelmes karosszéria, kitűnő vezetési tulajdonságok és 

gazdaságos üzem jellemzik a német automobilipar ezen 

legújabb mesterdarabját. 

Graham Walcker 500-as ohv. Rúdge-gépen. Walcker egyik favoritja az idei angol Tourist Trophynak, 

a bőrruházat vezető világmárkája! 

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

Nagy választék, legdivatosabb s legfinomabb kivitel. 
Motorkerékpárosok ! Vegyetek K A R N E R-mellényt! 
A legcélszerűbb úgy a versenyeken, mint a túrákon. 

Magyarországi vezérképviselö: 

SCHEUER OSZKÁR Budapest, VI. ker., Vörösmarty-utca 13. szám. Telefon: József 428—39 

. C / V ) N 

Qfdatetprocf- \ 
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A Délvidéki Automobil Club túraút jónak résztvevői Baján. Középen Shvoy Kálmán tábornok, a DAC elnöke 

A DAC túraút résztvevőinek bevonulása Kiskörösre. 
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Párisi séta 
írta Koszmovszky Tibor 

Páris, 1929 április. A szép március után beköszön-

tött itt is egy hűvös, derűs-borús április. A párisiak is-

mét fáznak és visszabújtak trench-coatjaikba, amit le-

húzott róluk az első meleg napsugár. De eltűntek a hús-

vét előtt már szépszámmal láthatott nyitott kocsik is; 

megint télies az utca képe. 

Álljunk meg egy néhány percre az Opera előtt, a 

Cafe de la Paixvel szemben, ahol az emberek ezreit ontja és 

nyeli el a két hatalmas járdaszigeten levő Metro-lejáró. 

Ez forgalmi szempontból Európa legérdekesebb tere. Még 

a londoni Trafalgar Square gépiesen pontos, áttekint-

hetően rendes és lüktető élete sem ilyen érdekes, mint ez. 

Egy negyedórai szemlélődés után már a laikus is csodál-

kozni fog, hogy az első pillanatban oly rendetlennek tűnő 

kavarodás csak látszat és milyen hihetetlen biztonsággal, 

pontossággal és gyorsasággal bonyolódik le ez a gigászi 

forgalom. 

Déli 12 óra van, most lép a forgalom tetőfokára és 

talán csak este 6—7 óra tájban van ismét ehhez hasonló 

ember- és járműtorlódás. Ez az egyik gócpontja a bel-

városnak, hét boulevard és avenue fut egybe és a föld 

alatt három Metro-fővonal találkozik. A két hatalmas 

járdasziget egyikén áll a közlekedési őrtorony. Innen 

irányítja a rendőr a forgalmat villanylámpák, csengők 

és fütyülője segítségével. Ez utóbbi a legérdekesebb szer-

száma a párisi rendőrnek. Túlsivítja vele az alvilági zajt, 

a hatalmas autóbusz-dreadnoughtök dübörgését és tülkök 

bugását. Megállítja vele a szabálytalankodókat, vagy az 

elmaradókat sietteti. Nyolc rendőr látja el ezen a hatal-

mas forgalmú téren a szolgálatot és még négy áll a kö-

zönség rendelkezésére (valamivel kevesebben vannak, 

mint a mi Rákóczi-út és Körút sarkunkon). A nagyfor-

Ralmú órákban itt segédkezik még Páris legjámborabb 

hátasán egy lovasrendőr is. 

Megszólal a sarkokon a csengő, itt-ott kigyúl a vörös 

lámpa, most a gyalogjáróknak ál! a bál. A feltűnő bronz-

szögekkel megjelölt átjárón sietnek át az embertömegek. 

Mindenféle ember látható itt. Hivatalnokok, diákok, ide 

genek, a kis párisi manequinek sietnek át az úton és ro-

hannak tovább. Itt mindenki siet. Ismét felhangzik a ha 

rang és most a jármüvek indulnak 6—7-es sorokban, se-

bes iramodással neki a szabad útnak. Itt nincs megha-

tározva az utcakereszteződéseknél a sebesség; a főelv: a 

gyorsaság, melyre kis fehér botjukkal a rendőrök is ser-

kentik őket. Előzhet, ki merre tud, letérhet jobbra, balra 

és még sincs semmi baj. A francia soffőrök művészek a 

mesterségükben. Éles, számító szem és pontos, gyors kéz. 

Egy percnél is talán rövidebb időn belül 20 autóbusz éa 

50 autó rohan át az egyvonalú utca rendszerével megalko-

tott tér egyik oldalán. Felírás itt csak nagyobb balesetnél 

van, ami ritkán adódik. Nincs arra sem idő, hiszen itt 

szabálytalankodni nem igen lehet és ha valami kis torlódá-

van. a fütyülő kettévágja a gordiusi csomót. És ha napjá -

ban egy-két sárhányó be is horpad, abból még nem követ-

kezik kapitányság, herce-hurca napokig. Kölcsönös hiba 

esetén egy-egy mosoly, ha egyoldalú, hát egy-két barátság-

talan szó intézi el az ügyet. Ismét felhangzik a harang 

gyerünk tovább. 

* 

A gyalogjárás sem olyan veszélyes, mint amilyennek 

az első pillanatban látja az ember. Igaz, hogy néha meg-

szalasztanak a kedélyes taxisofförök és hatalmas autó-

buszok. Az utóbbiak talán még a legveszélyesebbek sebes-

ségüknél fogva. Mind tömörgumis, alig van egy pálr 

újabb ballonos autóbusz. A már előbb is említett főelvet, 

hogy ahol lehet, sietni, a jovális rendőrök is támogat-

ják, akik itt1 nem arra utaznak, hogy hatalmukat lépten-

nyomon csillogtassák, hanem mintegy csak hozzásegítik 

a járműveket, hogy egymás között nyugodtan elintézzék 

a közlekedési problémákat. Maguk a vezetők itt nincsenek 

haragban a gyalogjárókkal, mint nálunk, nincs lépten-

nyomon kiabálás és veszekedés, sőt minden felsőbb hata-

lom beavatkozása nélkül elősegítik őket, hogy nyugodtan 

és biztosan járhassanak az utcán. Egy ilyen példa a villa-

mos megállók. A párisi földfeletti villamos az idejét 

multa unpraktikus jószág, mely csak úgy tudja magát 

fenntartani, hogy autóbusztársaság kezében van, itt min-

denütt az út közepén j á r és tőle jobbról-ba'.ról haladnak a 

többi jármüvek. Megáll a kocsi az állomásnál, megállanak 

a fel- és leszállási odalon az összes járművek, akár siet-

nek, akár nem és addig állnak, míg egy ember is van, akii 

akár fel, akár le akar kerülni a kocsiról. Ez má-r a 

.'francia udvariasság. 

A pillanatokra leállított forgalom az Opeiti előtt Parisban. 
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A múltkor egy utcasarkon haladtam át, mikor lát-
tam, hogy egy autó akarja keresztezni utamat és ha én 
tovább megyek, úgy neki fékezni és visszakapcsolni kell 
Mivel nékem megállnom könnyebb, mint neki az említeti 
műveleteket végrehajtani, igy tehát előre engedtem. 
Mikor elhaladt mellettem, mosolyogva szólt ki a vezető: 
merci monsieur! (köszönöm uram!) 

Itt ismeretlen az a jó pesti típus: a sértetlen gyalog-
járó. Az a szivaros esernyős úr, aki egy nap húszszor is 
elénk kerül, hol itt, hol ott, aki mindenütt útban van, 
megáll, lassan, kimérten és lehetőleg úgy jár az úttes-
ten, hogy autós embertársának mentől több bajt és bosz-
szúságot szerezzen. Itt senki nem ér rá ilyesmire és talán 
rá is fizetne a folytonos lábatlankodásra. 

Hihetetlen gyakorlott szemük van itt a vezetőknek. 
Ha valaki nyugodtan átmegy az úton, akár be is huny-
hatja a szemét, előtte, mögötte fognak elsurranni a kocsik 
és ő sértetlenül ér át a túloldalra. A legkisebb rést is fel 
tudják használni arra, hogy átsurranjanak egymás között. 
Olvasnak egymás szemében, mindegyik tudja, mit akar 
a másik és ha tehetik, elősegítik egymás haladását. Nincs 
veszekedés, kiabálás; a legnagyobb dolog egy rosszaló fej-
bólintás. Itt venni észre, hogy nyugaton vagyunk . . . 

. . . f i . 

Sehol sincs annyi egyirányú utca, mint Parisban; 
már néha szinte bosszantó, bár az a mondás kissé túlzott, 
hogy fél óra autón, míg az ember az Opera egyik oldaláról 
átjut a másikra. A pestihez hasonló táblák hirdetik 
„Sens interdit!" (tilos a belépés!) és helyenként pislákoló 
vörös lámpák is felhívják a. vezetők figyelmét. Ezekben az 
utcákban azután tényleg őrködik a rendőrség, hogy senki 
ne hajthasson szabálytalanul, mert az itt a legnagyobb 
bűn. A második nagy vétek: az éjjeli tülkölés, az ezek 
ellen vétők itt is bekerülnek a noteszba. 

Itt is sok galibát csinálnak az ide-oda cikkázó, min-
den rendszer nélkül rohanó kerékpárok, akik itt éppen 
olyan népszerűtlenek, .mint Pesten. Kevés a motorkerék-
pár, de annak a kevésnek eldorádója van itt. Nyitott-e a 

kipuffogó vagy csukott, füstöl-e vagy sem, azzal senki 
sem törődik, járhatnak úgy, ahogy nekik tetszik, a közön-
ség sem haragszik rájuk. Múltkor egy angol barátom, aki 
hosszabb ideig élt itt, hazakészült a ködös Albionba és 
szomorúan rakta fel hatalmas dobjait, mert ott nincs 
ilyen jó dolguk a hangos motorosoknak. Feltűnően sok a 
kétütemű gép, felülvezérelt meg alig akad. 

Az autókban sincs nagy luxus. Citroen, Renault és 
Peugeot majdnem mind. Szép kocsikat csak vasárnap dél-
előtt látni a Bois de Boulogne és a Champs-Elysées széles 
útjain, ahol a Ralis Royce-ok, Hispanok, Isották és Packar-
doik lépésben követik sétáló tulajdonosukat. 

Kevés az ép sárhánvójú kocsi, de ha az ember egy 
órát taxizik, utána még azt a néhányat is csodálja, hogy 
hogyan ússza meg szárazon. Páris egyik nevezetessége az 
olcsó taxi. A „Párisi notesz"-ban olvastam a múltkor azt 
a pompás megállapítást, hogy a taxi mulatságos közleke-
dési eszköz, mert amikor fizetni kell. hát nevet az ember, 
hogy milyen olcsó. Ez tény. Az első kilométer 40 fillér és 
a többi 30, a tízszázalékos borravalót pedig meg is köszö-
nik. Egyes órákban alig találni szabadot; nagyon sokan 
veszik igénybe. 

Egyeseik azt állítják, hogy Páris közlekedése csődbe 
jutott, nem bírják el at. utcák a nagy forgalmat. A per-
cekig veszteglő négysoros kocsioszlopok néha tényleg azt 
a benyomást keltik, hogy megszűnt minden lehetősége a 
továbbjutásnak. De nem tart sokáig és ismét helyreáll a 
rend és rohannak a kocsik egymással versenyezve, hárma-
sával, négyesével a következő feltartott fehér rendőrbotig. 

Ha valaki Londonból jön ide Párisba, az azt fogja 
mondani, hogy nagy a rendetlenség és nincs rendőri te-
kintély. Talán igaz. hogy itt nem oly rendezett a közleke-
dés, mint a hasonló forgalmú metropolisban, de amit ott 
a földrefestett nyilak és a nagytekintélyű, fehérkesztyü's 
..Bobby"-k rendeznek el, azt itt a járművek egymás között 
intézik el époly nagy biztonsággal és közmegelégedésre. 
Tehát itt is bebizonyosodik, hogy a látszat gyakran csal. 
Hiszen bár csak már nálunk is csak ilyen rendetlenség 
lenne! . . . 

A világ legelterjedtebb 
motorkerékpárja az 

A l e g t t z e m b i z t o s a b h 
motorkerékpár az 

A legjobban felszerelt 
motorkerékpár az 

M i n d e z e k mel lett a 
l e g o l c s ó b b az INDIÁN lMOTO|YCLE CO 

|5j>rir\gfleld«Mas4. 

Vezérképviselet: ROTHOLCZ FRIGYES 
Budapest, VI., Andrássy-út 62. Telefon: Automata 128-29. 
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Graham Walcker (Rudge) a midtévi Ulster Grand Prix győztese egy fordidóban 

Egy világjárt Rolls-Royce a különböző Automobil- és Touring-Clubbok jelvényeivel. 
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Tattay László, aki Debrecenben AJS gépen a kezdők versenyét nyerte. 

Megérkeztek í j />l 1 rfp fök -Maritime 
Q csolnakmotorok 

A francia tengerészek és vizisportemberek kedvenc gyártmánya 

OulboardmotoroR - Sikloieslek - MoiorcsoinaUiaxih. 

Vezérképviselet: Budapest, V., József-tér 11 (Bugatti-képviselet) 
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A hatodik genfi autószalon 
Genf ma a nemzetköziség olimpuszán tündököl, s ez 

adja meg minden eseményének a patinát. Ezért van va-
lóban internacionális jelentősége az idén hatodszor meg-
rendezett „Nemzetközi Automobil és Motorkerékpár Ki-
állítás"-nak, mely lévén különben is az idei szezon első 
nagyobb autószalonja, az egész világsajtóban élénk bon-
colgatásokra adott okot. 

Az előző évek tapasztalata folytán ez alkalommal a 
kiállítást két részre osztották, ú. m. március 14-től 24-ig 
a túra- és sportkocsik, karosszériák és alkatrészek; áp-
rilis 27-től május 5-ig a motorkerékpárok, ipari jármű-
vek és a repülőgépek lesznek kiállítva. 

Gyönyörű napsütéses időben érkeztem Rousseau és 
Calvin városába, ami igazán jól esett az otthon kiállott 
farkasordító hidegek után. 

Az állomástól a kiállítási épülethez vezető „Avenue" 
az óriási és kevésbé óriási zászlók tarka tömegétől hul-
lámzott. Az utca közepén nyújtózkodó széles reklám-
lobogók a legnagyobb változatosságot nyújtották, csak 
a villanyos-póznákon lévő kis „Fiat"-táblák és zászlócs-
kák tartottak rendületlenül ki, startomtól — a célig. 

Hatalmas térségen áll a kiállítási palota, pont szem-
ben a lila ködben reszkető ősz Mont-Blanc-val. 

Balra tőlem a természet játszi könnyedséggel ké-
szült gigászi müve, jobbra az emberi agy alkotta tech-
nikai csodák egész sorozata. 

Mindjárt a kiállítás bejárata előtt tündöklik a fé-
nyesre pucolt Opel-Sanders rakéta-autó, a maga egyet-
len pedáljával, ami az állandóan körülötte lebzselő 10--
12 éves „szaktekintélyek" közt élénk vitákra ad okot. 

Azután egy-két édes kis Austin és már belépek a fes-
ték- és benzinszagú hatalmas csarnokba. 

Ha részletezni akarnám mindazt, amit láttam, úgy 
egypárszázszor elmondhatnám ugyanazt elölről végig. 
Ezért igyekszem először általános képet adni és azután 
egypár arra érdemes „különlegességet" kiragadni. 

Mint általában az utóbbi idők szalonjairól, erről is 
bátran mondhatjuk, hogy a gyárak a kényelemre és meg-
bízhatóságra fektetik a fősúlyt. Kényelmes ülések, hosz-
szú, puha rugók, a fél kantilever terjedése a féleliptikus 
hátrányára. Hihetetlen luxus a karosszériák kiállításá-
ban, színek modernül zagyva összetétele; ahol igen elő-
kelő szerepet játszik a borsózöld és a rózsaszín vagy lila. 

A tavalyi kiállításon közkedveltségnek örvendő, fé-
nyesre nikkelezett korongkerekek majdnem teljesen el-
tűntek és helyükbe most már általánosan a drót- vagy 
faküllő lépett. A lökhárító szükségesebbnek látszik a 
fényszóróknál, mert ebben az amerikaiak semmit sem 
tökéletesedtek. 

Természetesen egy „jól felszerelt" kocsihoz kérhe-
tetlenül hozzátartozik a week-endekhez szükséges evő-

E L F I E 
TÖMLŐVÉDŐSZALAG MEGVÉDI 

szög, kő, üveg ellen 

•
Gyártja Délkelet-Európa részére 

' • * rn r 
I e r i es T a r s a 

Budapest, V., Erzsébet-tér 13. Telefon : Aut. 800-21 

Minden jobb szaküzletben kapható 

eszközfelszerelés, szép szalmafonatú kosárkában, mely 
a „roadster"-eknél többnyire az egyik ülés mögé van 
ügyesen eltüntetve. 

A sok csukott kocsi és faux-cabriolets egyhangúsá-
gát csak néha szakítja meg egy-egy cabriolet, mely fő-
képen a kétüléses roadster-eknél van most igen elter-
jedve. Általában külföldön ezt az igen sikerült karosszé-
ria-típust tekintik a jövő sportkocsijának, ami érthető, 
mert ezen aránylag erős motorú és könnyű alvázú gépek 
legpazarabb kényelmük mellett a mai „sportkocsik" 
majd összes tulajdonságaival rendelkeznek; amit máris 
nagy elterjedtségük is bizonyít. 

A lengőtengely is kezd lassan, de biztosan tért hó-
dítani. A kiállított 78 gyártmány nemzetek szerint a kö-
vetkezőképen oszlott meg: 

30 amerikai, 22 francia, 9 német, 7 olasz, 4 belga, 3 
angol, 1—1 osztrák, svájci és cseh. 

Az alvázak tekintetében dominál a sokhengeres (6— 
8), nagy űrtartalmú motor, különböző mechanikus 
(Westinghouse, olaj stb.) fékek, kettős (acc-mágn.) 
gyújtás és felülszelepelt vezérlés. 

Érdekes a német előretörés a nyolc henger érde-
kében. 

Nagyon szépen szemléltetik többen; de különösen az 
amerikaiak alvázaik precizitását, szemléltető metszetek-
ben, mint amilyen pl. egy Buick-chassis, mely mindenütt 
ketté van vagdosva és szépen beüvegezve, hogy az ember 
szinte kis ablakokon keresztül tudja nézni az acéltest 
életműködését, mert azt szükségtelen hangsúlyoznom, 
hogy az összes mozgórészek üzemben vannak. 

Ehhez hasonló a Cadillac, Citroen is, mely utóbbi 
mintha Lucifer első hentese akarta volna rajta bárdjá-
nak élét kipróbálni. 

Gyártmányok szerint a következő márkák érdemel-
nek megemlítést: 

a Duna idei szenzáció ia : Speadiwin 20 Hl', Kasttwin 14 HP. 
Fleettwin 6HP. golyósán és görgősen csapágyazott főtengely, dugattyú 
hajtókar és áttétel. Sporttwin 2l/s HP, Utility Single 2 HP. Saiai 
csónakhaz es műhely. Eredeti amerikai, eredeti holland és hazai 
esónaktestek. Minden a vízisportok körébe tarlozó ruházati, men-
tési, csónakíelszerelesi cikk nagv választékban. Vézerképviselő: 
EDW. A BENISCH Budapest VIII., Kisfaludy utca 7 fs New-York 
1482. Broadva.v. Képviseleti raktároemutatás: Csillaghy és larsa 
Műszaki és Kereskedelmi Társaság Budapest VIII. ker., 
Kisfaludy-utca 7. szám Telefon: József 441—44. 
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MODE: 1929 

STEYR TYPE XII 
6 hengeres, 5 üléses 

személy- és teherautó 

Eladási központ: 
BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 9. 

TELEFON: 896-17 

K i r e n d e l t s é g e k és k é p v i s e l e t e k : 
Békéscsaba, Kiskunhalas, Nyíregyháza, Györ, Miskolc, 
Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Szeged, Szombathely 
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Az ifjúság körében közszeretetnek örvendő Amilcar 
új nyolchengerese igen szép. Eredeti a négyhelyen való 
felfüggesztése a motornak, mely vastag gumipárnákon 
nyugszik. 

Bugattiék két háromliteressel szerepelnek, melyek-
nek karosszálása és a legraffináltabb francia ízlés által 
válnak a kiállítás legszebb kocsijaivá. 

Az új Buick-ok gyönyörű modell-chassijukkal és egy 
monumentális faux-cabriolts-el arattak méltó sikereket. 

Megjelenés tekintetében egy-egy óriási Isotta 
Fraschini, Rolls-Royce és Mercedes Benz S. egyforma 
nívón állanak. 

A két előbbi hatalmas chassisjukra kétüléses road-
stert épített. A fehér Rollse Royce különösen Mastodoni 
volt, mely őszintén a kiállítás clou-jának mondható. Ala-
csony építése, óriási motorja és gyönyörű 4 üléses ka-
rosszériája a gigantikus méretek mellett is a legjobb 
együttest és öszhangzást mutatja. 

Igen szép az új hathengeres, másfél- és kétliteres 
Derby-motor is, mely csukott ..sportkarosszériájával a 
párisi sportlady ízlésének megfelelően készült. 

Igen szép és ügyes az új 8 hengeres Ballot-motor, 
mely mindent oly tökéletesen épít be, hogy a blodkon 
kívül semmi sem látszik. 

Gyönyörű karosszériájukkal feltűntek még a Chrys-
ler- és Packard-ak, valamint az új formájú Hupmobilek 
és a svájcban közkedvelt La Salle. 

Csodabogárként szerepelt a nesselsdorfi Tatra-gyár 
hatkerekes alváza, mely úgy látszik speciálisan a felvi-
déki utakra készült, mivel külön rúgózott kerekei lehe-
tővé teszik a negyven km.-es tempóban félméteres lyu-
kakon való átszáguldást. 

Igen érdekes német gyártmányú Rohr. Szemlélte-
tően magyarázta el kiváló tulajdonságait az új 8 hen-
geresnek Madame Rohr, aki személyesen intézi a gyár 
külképviseleteinek vezetését. 

Lengőtengely, felülvezérelt 2 literes motor, gyö-
nyörű Weymann-karosszéria jellemzik ezt az igazán mo-
dern kocsit, mely bizonyára nagy közkedveltségnek fog 
örvendeni a világpiacon. 

Megbámultuk a másfélliteres Alfa-Romeo-chassist, 
a maga 6 hengerével és 2 vezértengelyével. Az olasz pre-
cizitás remekműve, mely véleményem szerint egyike a 
legjobb ma készülő sportkocsiknak. 

Igazán megérdemelnék, hogy már nálunk is láthas-
son az ember egyet-kettőt „a világ leggyorsabb másfél-
litereseiből". 

Az egyetlen svájci márka a Martini, mely hosszú 
háborús szünet után csak most kezdett ismét szériában 
gyártani. Hegymászóképességük közismert és francia 
eleganciájuk párosult a német megbízhatósággal. Áraik 
elég magasak. 

Élénk feltűnést keltett a sivatagjáró F. N., mely a 

Liége—Fokváros „csekély" távot gyűrte le a Saharán 
keresztül. Eredetileg két kocsi indult, de a második, me-
lyet egy Belgiumba szakadt honfitársunk, Fábry Róbert 
vezetett, egy sivatagégés alkalmával kigyulladt és el-
pusztult. 

Az automobilizmus eme hősei, megérdemelnék, hogy 
levett kalappal beszéljünk róluk; akik oly versenyt áll-
tak ki, mely mellett a Monthléry-i betonpálya teljesítmé-
nyei komoly eredmény nélküli cirkuszmutatványokká 
alacsonyulnak. 

Alkatrészek és üzemanyagok kiállítása az emeleten 
volt, ahol a legimpozánsabb Castrolék standja volt; irtó-
zatos nagyságú zöld kannájuk egy hatalmas olajjal telt 
medence közepén forgott és közben állandóan dőtötte 
az olajat. 

Ilyet kellene a szegény magyar motorosoknak be-
szerezni 1 

Nagyon ügyes gondolat volt egypár kiállítótól, hogy 
standjukon mozigépet állítottak fel, amivel a délutáni 
órákban reklámfilmeket vetítettek, melyeket a publikum 
nagy érdeklődéssel fogadott. 

így láttam például a fentebb említett Tatra kiváló 
képességeit, melyek lehetővé teszik — a felvidéki utak-
nál sokkal alkalmasabb — gőzeke-szántáson való gyors 
közlekedést. 

Pár nappal a kiállítás megnyitása után, március 
17-én tartották a hagyományos genfi kilométerversenyt 
az Eaux-Morte-ba vezető országúton. 

Tudvalevőleg 1927-ben illusztris mesterünk, Delmár 
Walter futotta rekordidővel a nap legjobb sportkocsi-
idejét, mely rekordot ez évben sem döntötte meg senki. 

Az eddigi szokásoktól eltérően idén csak állóstartos 
kilométer volt, melyet a tavalyi győző, André Morei 
nyert Amilcaron 30.6 mp. alatt; (117.64 km.) sport-
kocsik legjobb idejét (32 mp., 112.5 km.) a nálunk is oly 
jól ismert báró Wentzel-Mosan csinálta 6 literes Mer-
cedes Benz-kompreaszorjával. 

Túrakocsik közt a leggyorsabb csodálatosképen R. 
Duval által vezetett Chrysler-six lett (40.1 mp., 89.74 
km.) és az nyerte a kategóriadíjon kívül a legjobb ama-
tőrnek és a leggyorsabb amerikai kocsinak kitűzött dí-
jakat. 

A repülőstartos kilométer negligálása sokat levont 
a verseny nemzetközi jelentőségéből, de a jó svájciak a 
monzai katasztrófa óta úgylátszik félnek a nagy sebes-
ségektől. 

Április 28-án lesz a motorkerékpár-kiállítással kap-
csolatban a „La Donzelle" hegyiverseny, a svájci motor-
kerékpárbajnokság első versenye. 

Remélem, hogy ekkor a genfi magyar kolónia ne-
vében magyar motorosokat is üdvözölhetek ott, ahol a 
magyar automobilizmus már osztatlan győzelmet és si-
kereket aratott! 

Gróf Keglevich Gábor. 

ffiru t i Á / i i i ( ^ f f e r u -
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Motorkerékpár-csővázak 
Irta Nagy Pál Sándor gépészmérnök 

A motorkerékpárvázak ősi alakja a gerenda volt. 
Ezt lát juk az első Benz-fóle kísérleti gépeken. A mai, 
modern esőváz tulajdonképen a lábhajtáscxs bicikli 
vázából fejlődött. A legelső, már használható motor-
kerékpárok nem is voltak egyebek, mint erősebb vázú 
biciklik, melyek segédmotorral voltak felszerelve. 

Hogyan lett a gerendából csőváz, illetőleg rácsos 
szerkezet, annak helyes megértésére a híd- és tető-
szerkezetek mechanikai viszonyainak rövid áttekintése 
veziet el bennünket. 

Két alátámasztási pontnak — bicikli és motor-
kerékpár esetében a hátsó tengely ós a kormány-
hüvely — áthidalása a legegyszerűbben a tartó segé-
lyével történhetik, amelyre nehezedik a motoros, a 
motor, a sebességváltó, a benzin- ós az olajtartány 
súlya ós amiely hajl í tási igénybevételt szenved. Ugyan-
ezt a megoldást lát juk többek között az autóknál ós a 
vasúti kocsiknál. 

A tartó hordkópessóge adott áthidalás és terhelés-
eloszlás esetén keresztmetszetének a hajl ítás tenge-
lyiére vonatkoztatott inertia-nyomatókától függ. Az 
inertia-nyomaték fogalmának részletes ós hosszadal-
mas fejtegetése helyett röviden csak megjegyzem, 
hogy az annál nagyobb, minél magasabb a tartó, és 
vízszintes súlyponti vonalától távol minél több anyaga 
van. Ebből a meggondolásból ered a tarló immár 
klasszikussá vált I és [ alakja. 

A tartó a terhelés hatása alatt behajlik, miközben 
felső szálai összenyomódnak, az alsó szálai pedig meg-
nyúlnak, az alakváltozás mértani viszonyai szerint. 
Könnyen elképzelhető tehát, hogy a felső szálak nyo-
más, az alsó szálak húzás alatt kell, hogy á l l janak,— 
és középen kell egy semleges, azaz sem húzás, sem 
nyomás alatt nem alló szálnak lenni. Valójában ez 
így is van. Sőt hozzátehetjük móg azt is, liogy a fe-
szültségek nem oszlanak meg a tartó keresztmetszeté-
ben egyenletesen, hanem a legnagyobb nyomás a leg-
felső, a legnagyobb húzás pedig- a legalsó rétegben 
keletkezik. A feszültségek nagysága pedig egyenes 
vonal mentén, az ábrán látható módion, a legnagyobb 
nyomásból átmegy nullába, majd pedig folytatva, a 
legnagyobb húzásba. 
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1. ábra. Két támasztást pont áthidalása gerendával, 
amely hajlításra van igénybevéve. A gerenda (tartó) 
ideális keresztmetszete a jobb sarokban látható 1. A 
hajlítás következtében a feszültség eloszlása nem 
egyenletes, hanem a legnagyobb nyomásból nullán át 
a legnagyobb húzásba egyenes vonal mentén megy át. 

A tartó anyaga nincs tökéletesen kihasználva. 

Rekapituláció céljából még megemlítem, hogy 
feszültség' alatt a keresztmetszet egy bizonyos pontján 
tényleg fellépő erőhatást (nyomás, húzás — vagy 
csúsztatás, nyírás) értünk, nagyságát pedig kg/cm2-ok-
ban fejezzük ki, azaz megmondjuk, hogy egy négyzet-
centimóternyi felületre hány kg-nyi erőhatás esik. 

Szilárdság alatt azt a számot értjük, urnely megmu-
tatja, hány kg/cm2 feszültség esetén törik, vagy szakad 
el az anyag. A kovácsolt vas szilárdsága pl. 3600 
kg/cm2, a rugóacéló 17.000 kg/cm2 is lehet. Öntöttvas 
nyomósizilárdságia 4000 kg/cm2, húzószilárdsága pedig 
csak 1200 kg/cm2 (Hütte). Am in t látjuk, öntöttvas 
húzásra csak óvatosan vehető igénybe, tehát lehetőleg 
hajl ítását is — ami húzófeszültségek ébredésével jár 

— kerülni kell. 
A tartó súlyának csökkentése céljából olyan ke-

resztmetszetet választunk, amely igen nagy inertia-
nyomatékot ad, min t az említett I vagy [ tartók. 
A keresztmetszet alakja szélsősógbevitelének út já t 
á l l ja egyrészt a túlnagy tartómagasság, másrészt 
a tartó gerincének elvékonyodása. A hajlítással 
ugyanis a semleges szálban egyúttal nagy csusztató-
feszültség ébred, melynek felvétele a tartó gerince 
által történik. Éppen ezért a tartó gerincének megfú-
rásával^ illetőleg kivágásával is óvatosnak kell lenni 
és csakis ott szabad alkalmazni, ahol e feszültségek 
r.em lépnek fel. 

Akármennyire is csökkentjük ily módon a tartó 
súlyát, — sehogy sem szabadulhatunk attól a hátrány-
tól, hogy- hajl ítás esetén a feszültségei oszlás következ-
tében nem használjuk ki tökéletesen a tartó anyagát, 
tehát viszonylag súlyos és egyben drága szerkezetet 
kapunk. 

H a valamely rudat tisztán húzásra vagy nyomásra 
terhelünk, úgy keresztmetszetében teljesen egyenlete-
sen elosztott feszültség keletkezik. A rúd anyaga 
ekkor a legtökéletesebben ki is van használva, — 
azonos szerkezeti törésbiztonság esetén a legkönnyebb 
szerkezetet adja. Motorkerókpárváz esetén a nagy 
szilárdság mellett a könnyű súly lényegesen fontos, 
mert hiszen a motoros emberi ereje véges, — a gépe-
zet pedig már magában véve is elég súlyos. Ezért el-
hagyták a gerendaszerkezetet és áttértek a műszaki 
életben régen ismeretes és a fenti követelményeknek 
tökéletesen eleget tévő, úgynevezett rácsos szerkezetre, 
mely nemcsak a híd- és tetőépítészetben, hanem a 
bicikli- és motorkerékpárváz-konstrukciókban is szinte 
egyedUralkodóan elterjedt. 

A rácsos szerkezetben az egyes rudak húzásra, 
mások nyomásra vannak terhelve, feltéve, hogy bizo 
nyos feltételek ki vannak elégítve. A húzott rudakkal 
nincs mi t vesződnünk. Ha a rácsos szerkezet statikai-
lag határozott, azaz minden egyes csomópontjának ki-
merevítósére osakis a szükséges mennyiségű rúd szol-
gál, úgy a rúderők meghatározhatók és a húzott 
rudak keresztmetszeti területe igen egyszerű képlet 
a lapján kiszámítható. A keresztmetszet alakja pedig, 

— legalább is az eddig figyelembe vett szempontokból, 
— tetszőleges lehet, pl. gömbölyű rúd, négyszög stb. 

A nyomott rudak esete már sokkalta bonyolultabb. 
Általánosan ismert tapasztalat szerint a vastagságuk-
hoz képest aránylag hosszú nyomott rudak a terhelés 
hatására hajlamosak a kihajlásra, ami anná l veszélye-
sebb, mert a már egyszer kihajtott rúd a rohamosan 
növekvő haj l í tó nyomatékok hatására menthetetlenül 
összeroskad. Minél hosszabb a rúd, annál hamarább 
beáll ez a tünemény, messze megelőzve azt a terhelést 
amely mellett a rúd! anyaga nyomófeszültsóg szem-
pontjából ki lenne használva. 

Tetmayer kísérleteiből ismeretes, hogy a rúd ki-
haj lás elleni biztonsága összefüggésben van kereszt-
metszetének inertia-nyomatékával. Mivel a kihajlás 
mindig azon hajlási tengely irányában történik, 
amelyre vonatkoztatott inertia-nyomatóka a legkisebb, 



28 AUTOMOBIL — MoToRSBuliT 1929 április 25. 

olyan keresztmetszetet kell választanunk, amely 
bármely tengelyre is ugyanaz és azonos keresztmet-
szeti terület mellett minél nagyobb. Ez a körgyűrű. 
Világos, hogy minél nagyobb az átmérője, annál na-
gyobb az inertia-nyomatéka, azonban itt is a falvas-
tagság rohamos elvékonyodása szab határt. A kör-
gyűrű kereszt metszetű rúd, azaz cső, falának bizonyos, 
a gyakorlati követelményeknek megfelelő vastagsá-
gúnak kell lennie, hogy iitődések, horpadások ellen 
kel Iőképen e 11 ená Iljon. 

1 

-P -P 

2 . ábra. 
a. ábra. A nyomásra terhelt rúdban a feszültség elosz 
lása egyenletes. Ha a rúd aránylag hosszú, kihajlásra 
hajlamos. Ennek megakadályozására a körgyűrű-
keresztmetszetet (cső) választjuk, melynek inertia-
nyomatéka nagyobb, mint a tömör körkeresztmetszeté. 

Már a legrégibb kerókpártervezők is csövet hasz-
náltak a váz céljaira. A húzott rudakat is csőből ké-
szítették, részben az egységes szerkezeti megoldás, 
részben pedig a sokkalta nagyobb merevség céljából. 

Mégegysaucr egy bevetve a különböző profilokról el-
mondottakat, kimondhatjuk, hogy a hajlított vagy 
görbe tartó céljaira megfelel a magas I vagy [ ke-
resztmetszet, míg a körgyűrű metszetű, azaz csőalakú 
rúd a tiszta nyomás céljaira alkalmas és egyúttal ki-
hajlás ellen a legnagyobb biztonságot adja. Haj l í tásra 
a cső már azért sem alkalmas, mert a görbiiléssel 
együtt a körgyűrű keresztmetszete ellipszissé laposo-
dik, ezáltal inertia-nyomatéka csökken, ami hord-
képessógének rohamos elvesztését eredményezi. 

Az elmondottak teljes figyelembevételével krit ika 
alá vethetjük azt a rengeteg motorkerékpár-csőváz-
megoldást, amit a piacon találunk. Mint ismeretes, a 
gyárak zöme a motort, a sebességváltót, a mágnest, 
világítást, nyerget, sőt még egy egész sereg apróbb 
alkatrészt is speciális gyárakból veszi, maga csupán a 
vázat ós az üzemanyagtartányokat készíti, és a gépe-
ket összeszerelve, saját márká ja alatt forgalomba 
hozza. Ez a gyártási módszer, ami különben Ameriká-
ban az automobilgyártásban a tökély igen magas 
fokára fejlődött, egyrészt hasznos, mert a speciális 
gyárak a motorok stb., alkatrészek gyártását igen 
tökéletesen) végzik cs olcsón előállítják, — de másként 
hátrányos is, — éppen a motorkerékpárgyártásiban, 
mert mindenféle lakatosok, lecsúszott versenyzők, mo-
torfanatikusok egyre-másra motorkerókpérgyárat ala-
kítanak ós badarabbnál badarabb vázakat konstruál-
nak. Eltekintve néhány igazán tekintélyes és műszaki-
lag képzett mérnökök vezetése alatt ál ló gyártól, — 
ahol a váz komoly megfontolás tárgyát képezi, —min-
denütt egészen értelmetlen kopírozásokat látunk, ame-
lyek a divat jelszavak hatására és a műszaki követel-
mények figyelembevétele nélkül jöttek létre. 

A motorkerékpárvázak fejlődése már kezdetben 
két főirányra szakadt. Az egyik a bicikliváz zárt alak-
ját megtartotta, csupán a motort, amely az idők folya-

mán mind tekintélyesebb nagyságra és súlyúra növe-
kedett, va lamint a később alkalmazott sebességváltó-
művet, megfelelő módon elkerülte. I ly módon keletke-
zett a hurkolt váz, — amelynek duplacsöves megoldása, 
amiről későbben még részletesen szó lesz, — a bölcső-
váz. A másik irányzat a vázat mintegy kivágja és a 
motort annak szerves részévé beiktatja. A váz egyes 
rudaiban keletkező erőhatásokat tehát a motor for-
gattyúháza közvetíti. Ez az ú. n. nyitott váz. Ameriká-
ban majdnem kivétel nélkül az előbbi, Európában 
mind a kettő, de inkább az utóbbi terjedt el. Mindkét 
megoldásnak vannak előnyei, vannak hátrányai. Ezek 
részben gyakorlati, részben elméleti jellegűek, ame-
lyekre az egyes típusok tárgyalásánál meg fogok 
emlékezni. 

A motorkerékpár aránylag nagy súlya (80—161) kg) 
megköveteli, hogy a vezető megálláskor lábával ké 
nyelmesen elérje az úttestet ós a gépet egyensúlyban 
tarthassa. Ez általában kényelmesen elérhető, ha a 
nyereg úttesttől mért magassága 65—72 cm. Az ilyen 
alacsony nyeregelhelyezés a régi vázszerkezeteknél az-
által volt elérhető, hogy a felső vázcsövet a nyereg 
előtt hirtelen legörbítették, a hátsó felső villa 
irányában. 

3. ábra. Görbe csövekből készült nyitott váz. A rudak-
ban keletkező feszültségek behatására a pontozott 
vonalak szerint igyekszik a váz deformálódni. A ki* 

nyilak jelzik az egyes csövek elhajlási irányát. 

A felső vázcső, amint az ábráról leolvasható, nyo-
más alatt van. Mivel nem egyenes, hanem görbített — 
éppen a görbítés pontjában, ahol a vázcső melegítve is 
volt — a nyomás mellett hajlítást is szenved. A ki-
hajlás veszélye tehát itt elő van segítve. Ennek meg-
gátlására igen erősfalú csövet kell alkalmazni, ami 
természetesen nagyobb súlyt eredményez. 

Szebb megoldást mutat az amerikai váztípus, ahol 
u felső vázcső ívben van hajl ítva. I t t elmarad a kis-
sugarú görbítés következtében előálló nagymértékű 
falvastagságcsökkenós a sarokponti, helyi igen nagy 
feszültség, azonban itt is megmarad a rúdban a haj-
lítási feszültség. 

4 ábra. Tipikus példa nyitóit négyszögvázra. A vonal-
kázott főidőm alsó, vonalkázott összekötését a motor 
forgattyúháza képviseli. E négyszög deformálódását <i 
nyeregtő alatti nagy karmantyú fogja fel, tehát az 

ilyen vázak ott törnek legelőször. 
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Helyes megoldást tulajdon képen csupán az egyenes 
rudak adnak.Ennek legfőbb akadálya kezdetben a hen-
zintartány elhelyezési nehézsége volt. Éppen a kellő 
nagyságú tank megkerülése vezette a tervezőket a 
görbe csövekre. Európa néhány tervezője (pl. Guzzi) 
a tartály nagy szélességével oldotta meg a problémát, 
mások pedig az ú. ni nyeregtank megoldásával egy-
szerűen megkerülték a kérdést. A helyes nyeregtank-
kiképzésnél (pl. a magyar Samum, Méray) a vázcsövek 
egyenesek és zárt háromszöget alkotnak. A külföldi 
konstrukciók legtöbbjénél azonban a nyeregtank, vagy 
a csepp-alakú tank csupán az agyonnyomorított görbí-
tett vázcsövek takarására való. (3. ábra.) 

A gondolkozó ember méltán kérdezheti, hogyan 
van az, hogy ilyen egyszerű, mondhatnám a gépészet 
alfájához tartozó követelményeket is figyelmen kívii ' 
hagynak egyes gyárak. A felelet mellbe vágóan egy 
szerű. Ezek a gyárak mégcsak a váz karmantyúit sem 
készítik maguk, hanem speciális gyárakban (pl 
Brampton). Természetesen igazodniok kell a rendelke-
zésre álló karmantyúkhoz, illetve azok elágazási 
szögeihez. 

Konstrukciós gondolatmenetük a következő: — Fel 
rajzolják a két kereket, a motort, a sebessegváltót, n 
kormánytengelyt stb. ós nagyjából a vázat. Ezután 
a vett karmantyúk rajzait ráhelyezik a vázlatra és 
kellőképen összeigazitják az egész komplexust. Miután 
így eljátszottak egy ideig ós valami megnyugtató vágy-
érdekes formát elértek, az egyes karmantyúkat meg 
felelően görbített csövekkel összekötik. Talán monda-
nunk sem kell, hogy az így kapott szerkezet az minden 
egyéb, mint komoly valami. Tekinthető az ilyen váz 
másnak, mint f igurál is él rendezésnek? Ha megköti a 
kezem néhány muff, hogyan elégíthetem ki a súly-
elosztás, az erőhatások és a rácsos szerkezetek alap-
feltételeiből származó követelményeket? tis mindez 
miért? Mert a tervező inaknak és a szerelőknek fogat 
műk sincs az előálló igénybevételekről és helyi feszült-
ségekről. Fogalmuk sincs a helyes konstruktív gondo-
latmenetről és ennek következtében olyan sötét, zava-
ros és statikailag határozatlan szerkezeteket hoznak 
létre, melynek szilárdsági viszonyait még a szakember 
is képtelen meghatározni. I t t dühöng n „tapasztala 
tokra", meg a „szerkesztői érzékre" való hivatkozás, 
pedig az egész nem egyéb, mint sötétben való tapo 
gatódzás, aminek nem egyszer váztörés — és az ezzel 
rendszerint együtt járó koponyaalapi törés a követ-
kezménye. 

Ugyan szépen néznénk ki, ha a Lánchidat is ha-
sonló elvek szerint építették volna! Ha a láncok mé-
reteit tapasztalati adatok szerint — hogy ne mondjam 
hasból — határozták volna meg. A baj ott van, hogy a 
laikus közönség lebecsüli a műszaki követelményeket, 
a mérnök munká já t és vak gyermek módjára vezet-
teti magát a hangzatos reklámok által. 

De folytassuk tovább krit ikai meggondolásainkat. 
A rácsszerkezet helyes megoldásának — azaz, hogy az 
(gyes rúdjai csak búzva vagy nyomva legyenek — 
három főíkövetelménye van. A rácsszerkezetre ható 
erők a csomópontokban támadjanak és azokra csavaró 
nyomatékot ne vigyenek át. Másodszor: az egyes rudak 
által bezárt idomok zárt háromszögek legyenek, semmi -
esetre sem négyszög vagy sokszög. Végül, ha egészen 
pontosak akarunk lenni, az egyes rudaknak csuklós 
bekötésűeknek kell lenni, hogy a terhelés alatt előfor 
duló rugalmas alakváltozást követhessék 

Az első követelmény ellen sokat vétenek egyes gyá-
rak a kormányhüvely hibás megfogásával. 

Az első kereket tartó villaszerkezet felfogható, 
mint egy kétkarú emelő. Három főpontja közül az 
alsóban van a keréktengely, felső két — egymáshoz 
közöl eső — pentja pedig a kormányhüvelybe ágyazott 
kormányoszlophoz van kötve. Mivel a villa ferdén van 

Helytelen. 
5. ábra. 

5. ábra. Helytelen és helyes kormány hüvcly-mcgfogá-
rok. A helytelennél a kormányvilla csavaró nyomaté-
kát két rúd hajlító igénybevétele, a helyesnél pedig 
két rúd tengelyirányú nyomása, illetve húzása veszi 

fel. Lásd még 8. ábra A részét. 

elhelyezve más okoknál fogva, a gép súlyából eredő 
reakció-erő a kormányoszlopra nyomatékot fejt ki. 
ami azt a nyí l irányában elcsavarni igyekszik. Helyes 
megoldásnál a kormányhiively alsó és felső pontjához 
egy-egy rácsrúd van kötve, ami a nyomaték felbontá 
sából nyert erőket felveszi. Egyes gyárak egyszerűség 
kedvéért az ábrán látható megoldást alkalmazzák. A 
felső ós mellső csövet csúcsban összefuttatják és bekö 
tik a korinányhüvelynek erre a célra kiképzett kar 
mantyú-nyúlványaiba. A hüvely előbb említett csava-
rását a két cső hajl í tási igénybevétele veszi fel. A 
felső rúd tehát itt nyomva és hajl ítva, az alsó pedig 
húzva ós haj l í tva van. Nem tartható helyesnek az a 
sok angol gyár által előszeretettel alkalmazott meg-
oldás sem, ahol a tank alatt futó csövet nem a hü-
velybe, hanem alatta bizonyos távolságban, a mellső 
csőbe kötik be. (Mint pl. a 4-ik ábrán látható.) 

A váz tervezésénél előálló legtöbb nehézséget a 
már hangsúlyozott karmantyú-kérdés mellett a motor 
és sebességváltó lekötése okozza. Eltekintve ugyanis a 
rácsszerkezet szilárdsági viszonyai által támasztott 
geométriai követelményektől, a motor és sebességváltó 
elhelyezési, szerelési és kezelési igényekkel lép fel. 
Beépítő gyáraknak még a motorok és sebességváltók 
kiképzéséhez is alkalmazkodniok kell. A fellépő köve-
telmények ellentétes természetűek és mivel a konstruk-
tőrök kilencven százaléka csupán a teljesítményre és 
sebességre tekint, — a vázat, tehát éppen az életbiz-
tonságot nyúj tó szerkezetet alakítja a gépkoinplexus-
hoz, nem törődve annak elsőrendű fontosságával. 

A váz legnagyobb hibáját azáltal követik el, hogy 
a tank alatti, mondhatnám a váz legnagyobb, főidomát 
nem készítik zárt háromszögnek. Amint a 4-ik ábrából 
jól látható, ez az idom — mindenkor nyílt vázról be 
szélve — négyszög, melynek alkotó elemei hátul n 
nyeregcső, felül a tank alatti merevítő eső, elől a 
mellső cső és alul a motor forgattyuháza. Az így elő 
állott négyszög (trapéz) merevségét a két oldalso éj-
felső csöveket összekötő karmantyúk és a mellső cső 
hajlítási igénybevétele biztosítja. A motor bekötése 
ugyanis, mint az ábrán jelezve is van, csuklós, ez 
tehát csupán azt biztosítja, hogy a váz szét ne nyíl-
jék, de egyébként kis elmozdulásokat megenged. 

Sok gyár azzal érvel, hogy az ilyen váz ruganyo-
sabb. Ez azonban egyszerűen blöff. Mert tegyük fel, 
hogy a váz néhány millimétert enged és deformálódik. 
Ez a rugózás szempontjából nem játszik szerepet, a 
pneumatik és villa 4—6 cm-es rugózása mellett, ellen-
ben a beálló deformációkat határoló feszültségek egye-; 
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6'. ábru. Az anyui Colion háromszög váza. 

konstrukcióknál elérhetik a törési szilárdságot is. Tény 
az, hogy az ábrán látható váztípus igen gyakran törik 
a nyeregtőnél és a mellső cső íelsö karmantyújánál , 
mely helyek az ábrán karikába vannak foglalva. 

Jobb megfogást biztosító szerkezetnél a motort 
tartó hátsó bekötőlemezek két ponton, tehát helyzetü-
ket biztosítva, vannak a nyeregcsőre kötve. Ezt a 
megoldást igen r i tkán látjuk. Tulajdonképen ezt is a 
brutális megoldások közé kell sorolnunk, mert a nyo-
más alatti nyeregcső ezáltal hajl ítást is szenved, ha-
sonlóan a kormányoszlopnál elmondottakhoz. 

A gépészeti ideál az olyan szerkezet létesítése, 
melyben a lehető legkevesebb káros feszültség álljon 
elő és természetesen az elkerülhetetlen feszültségeknek 
megfelelően választott és méretezett anyaggal való 
felvétele. Az előbb említett szerkezetek a priori rcsz-
szak, mert van bennük káros feszültség, ami igen egy-
szerű módon elkerülhető. Ha ugyanis a mellső csövet 
a nyeregcső és alsó villacső csomópontjába befutta-
tom, úgy a k nyomatéki kar nul la leyz ós ezáltal meg-
szűnik az Így kapott háromszög idomot deformálni 
igyekvő nyomaték. Ak i szereti a technikai gondolat-
menetek variálását, annak még a következőképen is 
megfogalmazhatom a háromszög nyeregtövi viszonyait. 
A négyszögváznál a nyeregtövi karmantyú hajlítási 
igénybevétele tartotta a vázat egybe, melyet KP nyo-
maték terhelt. (Ezt annál is inkább mondhatjuk, mert 
igen kis elmozdulásig a mellső cső nem fejt ki lénye-
ges ellentállást.) A helyes, háromszög-időm esetén ezt 
a nyomatékot teljesen kompenzálja a P rúderő. 

Az ezen elvek szerint szerkesztett, ú. n. háromszög-
vázak mái- kielégítik a rácsos szerkezetek követelmé-

nyeit. Az egyik angol gyár, a Francis fíarnett, odáig 
ment, hogy az egyes csöveket, amerikai hídkonstruk-
ciók módjára, csuklósan kötötte le. Tényleg, — az így 
nyert váz rendkívül könnyűre méretezhető, azonban 
tekintve azt, hogy a motorkerékpár nemcsak statikus, 
hanem dinamikus terheléseknek, motorrengésnek stb. 
is hatása alatt áll, — ez kissé túlzottnak tekinthető. 
Igen szép, habár némileg a statikai határozatlanság 
jellegével bíró háromszögvázat készít a Cotton. (6. ábra.) 

A váz minden egyes pontja helyesen van elgon-
dolva és kielégíti a rácsos szerkezetek követelményeit. 
Amint az ábrán jól látható, minden cső egyenes, tehát 
eleje van véve a kihajlásra való törekvésnek. A csövek 
által bezárt idomok háromszögek, ami által elmarad a 
csuklópontok (bekötő karmantyúk) és az egyenes csö-
vek hajlítása. Ugyanez a meggondolás következetesen 
keresztül van víve a kormányhüvely megfogásánál is. 
(Lásd 5-ik ábra, jobboldali megoldás.) 

A Méray-váz egyik főérdekessége az, hogy a motor 
hátsó bekötése egy harmadik cső által háromszög 
rendszer szerint külön merevítve van. Ez azért fontos, 
mert így a motor forgató nyomatékából származó és 
az egyes rudakat csavarni igyekvő erőhatás is fel van 
fogva. Ugyancsak erre a közbülső rúdra van a sebes-
ségváltó is felerősítve. í gy ez a váz a helyes megoldá-
sok iskolapéldájának tekintendő. 

A másik főtípusba tartoznak a zárt, hurkolt vázak. 
Eaek között egyszerűség szempontjából szép megoldást 
talá lunk a kis PMcft-gépeken. aliol a mellső és nyereg-
cső og:y darabból készül. Más megoldásoknál, pl. a 
Douglas-uél, a mellső cső, a hátsó alsó vi l lába van be-
kötve. Ezeknél átfutócső van alkalmazva. A Harley-
Davidson-nál ellenben acélleniezhídlás van beépítve. 
Ez tulajdouképen átmenetet képez a zárt és nyitott 
vázak között, mert a váz szempontjából egyre megy, 
hogy a motor forgattyúháza, vagy pedig acéllemez-
konstrukció közvetíti a váz erőhatásait. A szimpla 
hurkolt váz meglehetősen ritka, csupán néhány gyár 
kísérletezik vele és — eltekintve néhány kivételtől — 
leginkább egészen kis gépeken nyer alkalmazást. 

Az eddig tárgyalt motorkerékpárvázak síkbeli rá-
csos szerkezetek, azaz minden egyes csövük a gép 
szimmetria-síkjában van, kivéve a kerekek vil láit . A 
síkbeli szerkezet csakis a síkban ható erőrendszer ha-
tásait veheti fel. a. síkra ható normális erők, azaz 
oldalirányú erők deformáló hatására nem nyúj t kellő 

7. ábra. A magyar Méray helycsin szerkesztett háromszög váza. A két alsó és a nyeregcső egy l.özös 0-pcnt-
ban metszi egymást, minden csöve pedig egyenes. 
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8. ábra. A Méray-váz felbontású. A mező felső és alsó 
rúdja merevíti a kormányhüvelyt. B mező a hátsó ten-
gelyt. C mező felső és alsó rúdja felveszi a motor nyo-
matékából származó erőket. M sűrűn vonalkázott há-
romszög tulajdonképen a motor forgattyúházának há 
rom pontját köti össze. D függőlegesen vonalkázott 
idom zárja be a vázláncot. — A tulajdonképeni teher 
hordását a BC, A és D háromszögek rúdjai végzik, M 

csupán a két szélső rúd erejét közvetíti. 

ellentál lást. Ezen erők fevételére a vázszerkezetet víz-
szintes irányban is rácsos tartó módjára kell kiképezni. 

Oldal irányú erők az oldalkocsi használata esetén 
lépnek fel. Már maga.az a tény, hogy az oldalkocsi 
kerekének gördülési ellenállása van, ami rossz úton 
tetemes lehet, továbbá az esetleges oldalkocsifék hatá-
sából származó erők vízszintes síkban működő nyo-
matékot fejtenek ki a motorkerékpár vázára. Ennél 
azonban lényegesen fontosabb nagyság és hatás dol-
gában az oldalkocsi kerekének dobálódásából eredő 
ütések. 

A normális oldalkocsialváz három ponton van a 
motorkerékpárvázhoz erősítve, mégpedig kettő alul, 
a harmadik — rendszerint a középső — felül, a nyereg-
tőhöz. Képzeljük már most el, hogy a motorkerékpár 
nagy sebességei halad és az oldalkocsi kereke nagyobb 
akadályon, kövön, stb. átugrik. Ennek következtében a 
közéi»ső felső kitámasztás ütést mér a motoi'kerékpár-
\ ázra, ami a kellőképen nem merevített vázakat defor-
málja, esetleg el is töri. Kimondottan oldalkocsi-
használatra készült motorkerékpáron a vázcsöveket 
tehát megduplázzuk, térbelivé tesszük. A komolyabb 
motorkerékpárgyárak ma már az 500 kcm és annál na-
gyobb gépeiket mind dupla, bölcsővázzal készítik. 

A legegyszerűbb kiviteli formát úgy kapjuk, hogy 
a mellső csövet megfelelően görbítve, egészen a hátsó 
tengelyig meghosszabbítjuk — persze dupla kivitel-
ben — és helyenként erős keresztdarabokkal összeköt-
jük. Ezt a megoldást leginkább az amerikai motor-
kerékpárokon talál juk. Megfelelően a sok görbítésnek, 
erős, vastagfalú csöveket használnak, ami a gépek 
tetemes súlyában érvényre is jut. Az amerikaiak egé-
szen egyéni stílust is alkottak, bármelyik márkájukat 
is vesszük figyelembe, a vonalvezetés és vázelrendezés 
szempontjából csupán egészen lényegtelen eltéréseket 
tapasztalunk. 

Az angol gépek közül érdekes az A. J . W . nehéz 
sportgép váza. A bölcsőt alkotó csövek ugyancsak vé-
giír futóak, de itt már a liáromszögvázra való törekvés 
felismerhető, azonban a görbített csövekkel fajtisztán 
a váz helyes problémája meg nem oldható 

A végig futó csövek célja tulajdonképen a vázkötő-
elemek, karmantyúk megtakarítása és ezzel bizonyos 

nagyobb biztonság elérése. Ezzel szemben állanak 
viszont a csövek görbitóséből és hajl ításra való 
igénybevételéből eredő feszültségek, melyek a csövek 
rrősebbre való méretezését és azzal együtt a motor 
kerékpár súlyának növekedését vonja maga után, anél-
kül. hogy a váz szilárdsága nagyobb volna. 

Műszakilag szebbnek és praktikusabbnak kell tar-
tanunk az egyenes csövekből készült, híddal össze-
kötött, ú. n. kombinált vázakat. 

A kombinált vázra legszebb példa az ú j nehéz 
Méray-motorkerékpárok váza. Amin t a 10. ábrán jó! 
látható, a vázcsövek a kihúzott fekete vonalak szerint 
egy pontban találkoznak, — bennük nem keletkez-
hetnek tehát hajlítások. A nyeregcső nyomását 
sajtolt acéllemezekből készült híd közvetíti a hátsó 
vil lához és a mellső dupla csőhöz. Ez a híd már a haj-
lítási igénybevételnek megfelelően van méretezve, 
tehát íi kellő merevséget megfelelő kis sxily mellett 
nyújt ja . 

Eltekintve a vázak szilárdsági viszonyaitól, rend-
kívül fontos kérdés még a hozzáférhetőség. A motort, 
sebességváltót, a porlasztót időnként meg kell vizs-
gálni, tisztítani, beállítani stb. Előfordulhatnak 
apróbb szerelések, alkatrészcserék, melyek megkövete 
lik, hogy a megfelelő szerszámokkal a motorhoz stb. 
hozzáférjünk ós a szükséges beállítást, ki- és beszere-
lést kényelmesen elintézhessük. Éppeu a nagyobb át 
tekinthetőség í s szerelhetőség jellemzi a csővázakat, 
szemiben az újabban kísérletképen felbukkanó préselt 
lemezvázakkal, melyekről ma még korai volna végle-
ges ítéletet mondani. 

A szerelések megkönnyítésére a Méray-gyár egé-
szen érdekes és egyéni megoldást hozott ki. Az íiOt* 
kem-es ós erősebb modelljeinól a motor és sebesség-
váltó közvetlenül a vázhídira van szerelve, — ami négy 
csavar eltávolítása után kiemelhető. 

Ennek az elrendezósnek óriási előnye nyilvánvaló. 
Tegyük fel, hogy a motort és sebességváltót valami-
lyen oknál fogva — pl. csapágy- vagy foga&kcrckcsere 
stb. — ki kell emelnünk és újból visszaszerelnünk 
Ekkor kiiktatjuk a vázhidat — és egy blokkban meg-
kapjuk az egész erőművet. Egyrészt a hozzáférhetőség, 
kezelhetőség és beszabályozhatóság sokkal nagyobb 
másrészt pedig az egyszer már jól összeszerelt, ponto 
san kikötött részek relatív helyzete nem változik meg. 
Nem vagyunk kitéve tehát annak a veszélynek, hogy 
egy kis műhelyben — ahová esetleg túránk alkalmával 
kényszerülünk betérni — avatatlan kezek megboly 
gatják az összeállítás harmóniáját . 

Ha végignézünk az összes motorkerékpár váz-
konstrukción, megállapíthatjuk, hogy bizony a leg-
több görbecsöves és nyitott négy szögváz. Ez még mind 

10. ábra. Az új Méray-hidas, kombinált, kettős bölcsö-
váz. A rudakban csak húzás, illetve nyomás keletkezik, 
hajlításra csupán az erre konstruált, erős acéllemezek 
bői készült híd szolgál. Az ábrán látható négy csavar 
megoldásával a híd a rászcrelt motor, sebességváltó, 
mágnes, pcrlasztó- és olajszivattyúberendezésscl együtt 

egy komplexusként kiszerelhető. 
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11. ábra. Hamis háromszög váz. A bevonalkázott váz-
silliuett nagyjából háromszög, ez azonban teljesen 
lényegtelen. Ez tulajdonképen nyitott négy szög váz. 
Akkor lenne háromszög, ha a O-pcntba befutna a 

hátsó alsó villa is, mint a 6., 7., 8. és 10. ábráknál. 

hagyján volna, habár — mint fent részletesen kifej 
tettem — semmiképen sem ideális, ha legalább a váz 
kötőelemei, a karmantyúk volnának olyan anyagból, 
ami az előálló fesztiltsógeket jól felvenné. Sajnos, ezen 
a téren is meglehetős könnyelműség tapasztal Kató. A 
legtöbb gyár közönséges lágyöntest használ, mert a/, 
olesó. Néhány igen drága külföldi gyár már sajtolt 

acélból készíti a karmantyúkat es örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy egyetlen hazai márkánk, a Méray, 
szinten sajtolt acélt használ e célra. 

Tény az, h o g y a csővázak rácsos szerkezetek e* 
kell, hogy kielégítsék a rácsos szerkezetek követelnie 
nyelt. Az első háromszögváz feltűnésekor gomba 
módra szaporodtak el a hamis háromszögvázak. — 
melyeket nem hozzáértő emberek terveztek, de viszont 
a laikusokat be tudták csapni vele.A8.es 11-ik ábrán 
jól látható a hamis és igazi háromszögváz közötti kü-
lönbség. A nem szakértő érdeklődőnek, aki hallott va-
lamit a háromszögvázak előnyéről, az egész váz kon-
túrját mutatják, ami lehet háromszög, — a váz még-
sem az, mert nyitott négyszög van benne. Éppen ellen-
kezőleg. Nem fontos, milyen kontúrt ad a váz. fontos 
az, hogy az egyes rudak által bezárt idomok legyenek 
háromszögek, sőt tovább menve, az egyes merevítési 
pontok közötti elképzelt idomok is (pl. a bemutatott 
kis Méray-váz) háromszögek legyenek. A turpisságot 
különben nem nehéz leleplezni. A katalógusok tele van-
nak ábrákkal, jó oldalképekkel. Vegyünk egy ceruzát 
a kezünkbe és a 7-ik ábrán bemutatott módon húzzuk 
meg a vázcsövek irányát. H a a három letárgyalt csö-
vet jelző vonal egy pontban metszi egymást (0 pont) 
— a váz háromszögváz, ha nem, azaz megfelelően a 3., 
4. és 11-ik ábrán látott váznál, úgy nem három szögváz. 

& A A M A M AUTOMOBILOK: A P A R T A U T Ó R.-T. 
P A I £ £ VI. KER., A N D R Á S S Y - Ú T 37. SZÁM 
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FÖLÖSLEGESEN 

F O G Y A B E N Z I N 
MERT A GÁZKEVERÉK TÖKÉLETES ELÉGÉSE ÉS ENERGIÁJÁ-

NAK 100%-OS KIHASZNALÁSA CSAKIS 

BIGH 
T U R B O K O S Z O R U V A L 
FÖLSZERELT GÉPEKNÉL LEHETSÉGES 

20%-os m e g t a k a r í t á s 

BESZERELI 
BEÁLLITJA 
KIPRÓBÁLJA 
GARANTÁLJA P 2 5 ért 

A VEZÉRKÉPVISELET: 7 f\J TVT A V T ? l \ m i ? T? KERTÉSZ-UTCA 24-28 
CYKLOP GARAGE AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ^ L 1 JUHYIL TELEFON: ,J. 372-93, 372-95 

g a i \ c i s B a n ^ ) 
a legjobb angol motorkerékpár 

K é t ü t e m ű Villiers-motorral. — Világítással. 
Elpusztíthatatlan váz-konstrukció f 

Vezérképviselet: 

VECSEY JENŐ okleveles gépészmérnök 
Budapest, VIII. ker., Kisstáció-utca 11. sz. 

Telefon: 339-02 és 351-99 

Alfréd Appleby Chain Co. Ltd. Kerékpár-és 
motorlftncai legjobbak. Minden méretben 

kapható. — Vezérképviselet: 

VECSET JENŐ okleveles gépészmérnök 
Budapest, VIII. ker., Kisstáció-utca 11. sz. 

Telefon : 339 02 és 351-99 

III llíí 

MICHELIN 
PNEUMATIK 

autóra, motorkerékpárra, 

kerékpárra 

FERODO 
FÉKBETÉT 

Autó- és 

motorkerékpár alkatrészek, 

felszerelések 

• > • 

AUTOMOBIL 

ÉS PNEUMATIK RT. 
Budapest, VI., Jókai-tér 5 

Telefon: 288-36, 202-36 
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NOTTIN GHAM 
ENtLAND 

RALEIGH 
A legszebb és legtökéletesebb 

angol közhasználati 
motorkerékpárok NOTTI N GHAM 

c n g l a n o 

Vezérképviselet: Apart r.-t. Budapest VI., Andrássy-út 37 
T e l e f o n : A. 2 8 9 - 4 4 . T e l e f o n ; A. 2 8 9 4 4 . 

Mindnyájunkat 

ér£}eí 
baleseti 

Modern ! Megbízható! 
Elegáns! S z a k s z e r ű ! 

A VIKTÓRIA 
AUTÓSZAKISKOLA 
ahol tökéletes elméleti és gyakorlati kiképzés-
ben részesül, az oktatók okleveles gépészmér-
nökök, az oktatás egyéni, vagy csoportos, az 
autók legmodernebb típusú 6 hengeres európai 
és amerikai kocsik. • Egyetlen az országban, 
ahol 5000 méteres autófilmen mutatják be az 
autó teljes mechanikai működését. Csak kül-
földön tanítanak még autófilmen, Magyarorszá-
gon pedig senki más csak a film kizárólagos 
tulajdonosa a Viktória autószakiskola. • Fele-
lősség mellett csak az állami sofföriskola, vagy 
a jóhírnevű Viktória autószakiskola ajánlható ! 

Állandó felvételezés! 

A tandíj részletekben fizethető! 

Kérjen díjtalan tájékoztatót: 

V I K T Ó R I A autószakiskolától 
Budapest, VI., Vörösmarty-u. 53 

Telefon: Automata 213-90 

TTC BUDAPEST-DEBRECEN FÜTÁRVERSENY 

I I K N K I I I I K V motorkerékpárok e l s ő budapesti startjukkal 

bebizonyították feltétlen megbízhatóságukat ! 

A 600 kcm-en felüli oldalkocsikategóriában egy 750 kcm-es R E N É 
G I L L E T indult CYCLOP oldalkocsival és pontveszteség nélkül 
50 kilométeren felüli átlagsebességgel f u t o t t a vég ig a távot. 

Vezérképviselet: fRIKDM/INN, Budapest, VI., Jókai-utca 40 
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Hírek 
A BÉMAC május 19—2(l-áu a Tiszáninneni Lovas Egylettől 

karöltve gymkánát ós Concours d'Eleganee-t rendez. A mee-
t ingen vegyesen lesznek lovas és autós száujok. Nevezési díjak 
az ügyességi versenyekben 10 P., az autószépségversenyben 25 
pengő. A szépségverseny sport-, valamint, nyitott és csukott 
túrakocsik számára lesz kiírva. Nevezések ISÉMAC Miskolc. 
Utónevezések a helyszínén. A gymkánászámok a következők 
lesznek: Himba, egy tojásnak átvitele egyik asztalról a má-
sikra, esernyő felvétele, kinyitása, bezárása és újra letétele, 
labdadobás, haranghúzás stb. Az előjelek szerint az egész fel-
vidék be fog kapcsolódni az ünnepélybe. 

Autó- és motorkerékpár karbantartó vállalat nyitotta meg 
kapuit a minap Budapesten, az V., Ogynök-u. 34—36. alatt. 
Célja egy teljesen elhanyagolt munkakört bevezetni Budapes-
ten. Igen sok autótulajdonos teljesen elhanyagolja kocsiját. 
Nem 7.sírozza, nem tisztítja az eldugott részeket, amelyek idő-
vel berozsdásodnak, a rúgok elvesztik rugalmasságukat és a 
gép szukeosszíve veszít értékéből és jóságából. A vállalat au-
tókra és motorkerékpárokra havi karbantartást vállal és köte-
lezi magát a gépet a legmodernebb rendszerrel (komprimált le-
vegő, befúvókészülékek stb) rendbentartani. Próbáljuk ki! 

Új képviselet. A Wollemaim és Tarsa-cég megszerezte az 
angol Coventry-Victor motorkerékpárok és eycleearok magyar-
országi képviseletét. A Couventry Victor motorkerékpárok íí(K> 
kcm. két fekvő hengeres motorral bírnak. A cyclecarok imgy 
előnye a villamos önindító és a hátramenet, aini a többi cycle-
earon nincs meg. Ugyancsak kaphatók lesznek a cégnél a Co-
ventry Victor angol outbord csónakmotorok is. Legközelebb, ha 
az első szállítmány Angliából megérkezik, ami május elejére 
várható, bővebben fogunk foglalkozni a kitűnő angol gyártmá-
nyokkal. 

A Magyar Touring Club közli: Köztudomású volt, hogy az 
Arnoldstein—Tarvis vonalon az éjszaka folyamán az olasz vá-
mon való átjutás mindezideig lehetetlen volt. Az udinei fővám-
hivatal intézkedése folytán a jövőben bármely időben hivata-
los órát tart a coccau-i vámhivatal és így ezentúl nem kell 
Klagenfurtban vagy Villachban tölteni az éjet. 

Megszervezettség és előzékenység szempontjából a buda-
pesti Vacuum Oil Company kétségkívül vezet. Alig pár napja 
körlevelek mentek szét a magyar autótulajdonosokhoz, amely 
ben a Vacuum figyelmezteti őket, hogy az enyhe idő beálltával 
cserélni kell az olajat. Egyben általános instrukciót id gépünk 
kezeléséhez. Oly figyelemesség ez, amit a szó szoros érteimébon 
méltányolnunk kell. 

Charles Faroux a francia világlap a „L'AUTO" automobil -

rovatának vezetője, 1897 óta vezet automobilt. A legutóbbi 

L'autoból megtudjuk, hogy a kiváló francia szakértő, akinek 

véleményét a francia legmagasabb körök is akceptálják, a mai 

napig 2 millió 78.000 kilométert vezetett autón. 1897-ben 740 ki-

lométert tett meg. A rekordot 1926-ban vezette, amikoi is 116.000 

kilométert ült a volánnál. 1920-tól csaknem minden évben meg-

haladta a 100.000 kilométert. Leghosszabb egyfolytában megtett 

otappeja Nizza—Boulogne sur Mere 1192 km. volt. 1923-ban egy 

ízben 24 óra alatt San-Sébastianból Genfbe futott. 1923-ban egy 

ízben egy hét alatt 5600 kilométert karikázott. Franciaország-

ban csak 3 embert ismernek, aki 1 mill ión felül vitte. Kiviére 

egy sofi'őr a Michelin-gyárban (1.250.000) és egy sportsman, 

Brisson, aki 1,120.000-ig vitte. 

Kari Benz, a német automobilizmus leghíresebb alakja, 85 
éves korában meghalt. Temetése óriási pompával ment végbe. 
A balottaskocsi előtt haladt az el'húnyt állal konstruált első 
a utomobil. 

A legnagyobb olasz automobilversenynek, a Coppa Mille 
Mlgliának távját az olaszok állandósították. Ezután mindig 
lJroscia lesz a kezdet és mint a lapunkban közölt térkép is mu-
tatja, mindig Bologna lesz a kereszteződési pont. A rekordot a 
ruult évi győztes Campari—Bamponi (Alfa Romeo) pár tartja 
19 óra 14 perc 05 másodperccel, ami szenzációs, 84.128 km. átlag 
sebességnek felel meg. Nem szabad elfelejteni, hogy a versenyt 
éjjel-nappal futják egyfolytában. Viszont óriási előny a csak-
nem teljesen lezárt pálya, melyet a faseisták tartanak meg 
szállva. 

Autókarosszériák 
rendbehozását és 
ducozását jól és 
o l c s ó n vállaljuk. 

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

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

FISK 
Próbálja ki! Sohasem 
fogja megbánni. Tartós! 

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

NAGY J Ó Z S E F 
Budapest, Andrássy-úi 34 

80 faj ta motorkerékpár-gyártmány van képviselve 
Magyarországon. Az összes előnyök azonban csak az 

K X V K 1 M O K 
motorkerékpárban v a n n a k egyesítve. 

Kapható már 980 pengőtől felfelé. 

Vígh Jenő, V., Honvéd-utca 2 

JJJ Tekintélyes nagyobb 

ííí amerikai autógyár 
l í i 

ísí magyarországi 
Ím képviselőt keres 

ÍM Ajánlatokat 
líl „Megbízható" jeligére 
Mi 
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A n ü r n b e r g i 

motorkerékpárok 
1929. évi modelljei megérkeztek 

Páratlan anyag, felül-
múlhatatlan konstruk-
ció, precíziós kivitel, 
utólérhetetlen teljesít-
mény, kimagasló kva-
litás, hosszú élettar-
tam, mérsékelt árak. 
Legkedvezőbb fize-
tési feltételek ! ! 

Vezérképviselet 

I I K l l T A C Automobil Ipar 
U n i I « 0 Keresk. RT. Bpe 

es 
Bpest 

Lerakni, javítóműhely és alkatrészraktár: 

V., Z á p o l y a - u i c a 13 
K i á l l í t á s i t e r e m : 

VI., N a g y m e z ő - u t c a 19 

V mntoeikli Targa Florio napján az autombiloknak is tar-
tottak egy körre egy 104 kilométeres sebességi versenyt. A tú-
rakocsik között első lett Sillitti (Bugatti) 1:41:25 alatt. 2. Gas-
perini (Alfa-Uomco) 1:43:26. A versenykocsik köziil Messer (Bu-
gatti) 2:08:42 és Duka fii Villarosa (Bugatti) 2:39:28 alatt futott 
a célba. 

Campbell Délafrikában, Vernieuk Pan fennsíkján tovább foly-
tatja az előkészületeket és hír szerint a közeljövőre teljesen el-
készül a 16 mérföldes sáv, amelyen Campbell kísérletét keresz-
tül akarja vinni. Nekünk semmi reményünk sincs hozzá, hogy 
sikerülne. A 372 km-t nehéz lesa elérni. 

A híres Klausenpass hegyiversenyt, melyet múlt évben 
nem rendeztek meg a svájciak, ezidén mégis megtartják. A 
verseny dátuma augusztus 17. és 18. Az első napon délután, a 

20 percet veszített Morandi (OM) Maeeratánál a Coppj, 
Mille Mtgliában. Miután a végeredményben csak 10 perccel 
szenvedett vereséget, igen kétessé tehette volna Campari győ-
zelmét. 

A monacói Nagy Díjban, ahol Carraciola is résztvett Mer-
cedes—Beüzen, győzött Williams (Bugatti) 3:56:11 alatt, Bou-
riano (Bugatti) előtt, akinek ideje 3:57:28 volt. Carraciola 2 
perc 21 másodperccel maradt el a győztestől. A táv 100 kör, 
azaz 318 km. volt 

Kay Don kitűnő angol vezető, aki a mult évben Írország-
ban az angol sportkocsi Tourist Trophyt is megnyerte, egy a 
Brooklandra épített Sttwftenm-versenykocsival 5, 10 és 50 kilo-
méterre 209.870 kilométeres átlaggal 3 új világrekordot állí-
tott fel. 

Az olasz Alfa-Romeo-gyár reneszánsza van úgy látszik kö-
zelgőben. Erre vall, hogy az oly sok sikert elért olasz gyár 
csaknem minden nagyjelentőségű európai versenyben starthoz 
áll. Biztos induló a Targa Florióban és legújabb hírek szerint 
az Angol Tourist Tropliyhau is. 

A teljes Bugattl-teain már április 5-én megérkezett Te* 
mini-Imerésébe. hogy a Madonie-körön megkezdje a rendsze-
rezi tréninget. A Bugatti-team tagjai Divó, Conelli, Minoia. Wil-
liams és Wagner. A csapat a legnagyobb bizalommal tekint az 
Alfa-Romeóval való összecsapás elé. 

Moíorteerékpári}írelc 
Két hét előtt nyíltak meg a Brookland autodrom kapui is-

mét a hosszú téli szünet után. Az első versenynek két scratch 
száma volt, egy 350 és 500 kem-es. Az előbbit a kitűnő Velocette-
vezető, Hicks nyerte 3 körre (circa 14.5 km.) 144.810 kilométeres 
átlaggal, míg a másodikat C. J . Williams (Ualeigh) 158.373 ki 
lométerrel. 

J . S. Wrlglit a Brookland-meotiugen 996 ohv. Zenith-Jap 
motorkerékpárján az 1000-res előuyversenybeu az egyik köri 
113.71 mérföld, vagyis 182.959 kilométeres sebességgel futotta 
végig, ami új Brookland motocikli körrekordot jelent. Wrighl 
az egyik reggeleu a repülő kilométeren ugyanezen géppel 
193.080 km. sebességet ért cl. 

Denly szerződtetése az AJS-gyárlioz már kezdi éreztetni ha-
tását. Az AJS megjelent a Brooklan-don. Denly két A.TS-el je-
lent meg. Mindkettő az ismert OHC (lánccal meghajtott feliil-
fekvő hütyöktengety) konstrukció. Az egyik 586 kcm., a másik 
egy 84 mm. furatú, 134 löketű, 743 kcm. hengerűrtartalmú ma-
sina volt. Utóbbival Denly egyik körét 170.229 kilométeres se-
bességgel abszolválta. 

Horsmann, a régi híres Triumph-vezető, még mindig aktív 
részt vesz a versenyeken. Az Opening (nyitó) Brookland-mce-
tingen megnyerte a sidecar haudicap-et 135.400 km-es átlaggal 
Denly AJS ellen, akitől 12 mp. előnyt kapott. 

J . J . Ilall, az ismert angol versenyző az utóbbi napokban 
nagy titokban német DKW-gépeket próbál ki a Brookland-pá-
lyán. 175, 250 és 500-as modellekkel végez sebességi próbákat. 
Angliában a DKW képviselet igen jó eredményeket ért el el-
adás szempontjából és nem lehetetlen, hogy a német gépek rö-
videsen megjelennek a Brooklan-don nyilvánosan is. 

553-an startoltak a London—I.ands—En«l Trlálon. 474 fini-
seit. Ebből 236 volt solo gép, 74 sidecar, a többi háromkerekű 
és automobil. 

Cambrian Trial néven a napokban futották a tavaszi szezon 
utolsó angol megbízhatósági versenyét. A fődíjat a John Bull 
Trophyt A. W. Griffen (248 Ariel) nyerte. Ugyancsak ő nyerte 
a legjobb 250-esnek kiírt Alice Cup-öt. A legjobb 350 és 500-as 
Ifudge, míg az 500-on felüliek között egy Triumph győzött. A 
gyári toamot a Norton nyerte. A legjobb sidecar Mnnsell (Nor-
ton) volt. 
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Ausztrália egyik nagy városában u minap statisztikát csi-
náltak a gépek számát illetőleg. A vezetőgépek az AJS, AK I I 
Calthorpe, Douglas, Dunelt, Boyal-Enfield, Humber, Lewis, 
Matchless, Norton, 1*. et M., Baleigh, Budge, Sunbeam és 
Triumph voltak. 

A Dunelt-vezetök Moiithléryben befejezték a 25.000 mér-
földet, ami több mint 40.000 kilométer. Ezzel a Dunelt igen 
nagy eséllyel indul az évente kiadandó Maudes Trophyért való 
vetélkedésben. 40.000 km. nonstop több mint 20 napig, igazán 
nem csekélység. 

Frank Neill és llcrbcrt Collier biztos induló a MatcUless-
gyár részéről a Magyar TT-én. Hírlik, hogy az itteni képvise 
let egyik tisztviselőjét, Schönfeld Miklóst indítaná harmadik-
nak. „Wie das der kleine Móric vorstelit". Mindjárt a TT-én 
indulni. Előbb a TTC-én kellett volna kipróbálni, hogy milyen 
is az az 50 km. átlag 4—5 órán keresztül* 

Az AJS-gyír egy 250 kom versenygépet küldött a budapesti 
képviseletnek. A gépen Pajor Imre fog versenyezni. Első 
startja a Magyar TT-én lesz. 

Az angol Radco-gyár is kihozott most egy 150 kcm. Vi'lliers 
modellt, amely Budapesten, dacára a vámnak és egyéb költsé-
geknek, szintén 1000 pengőnél kevesebbe fog kerülni. 

A nevezetesebb olaszországi motorkerék pár versi ny ek ter-
minusai a következők: Május 5. Turin. Sassi—Superga hegyi-
verseny. Május IS. Király-díj. Kóma. Június 23. VII. C'ircuit i 
del Lario. (Olasz Tourist Trop by.) Szeptember 15. Nemzetük 
Nagy Díja. Monza. Október 6. Rocca di Papa hegyiverseny. 
Kóma. 

Olaszország motorkerékpárbajnokai 1928 ra a következők 
lettek. 500 kcm. Colombo Mario (Sunbeam) 28 pont. Moretti 
(Guzzi) 18 pontot szerzett. — 350 kcm. Moretti Amilcare (Biau-
chi) 31 pont. Nuvolari Tazio (Bianchi), aki a bajnoki versenye-
ket az automobilversciiyek folytán elhanyagolta, csak 20 pon-
tot tudott szerezni. — 250 kein. Itaccagni I'go (Guzzi) 27 pont. 
— 175 kcm. Beuelli Tonino (Benelli) 35 pont. A kis 125 kcm. 
gépek bajnokságát Maria ni (MM) nyerte 27 ponttal. 

A nagy versenyláz, valamint a motorkerékpárok szúrnának 
és a versenyzők nagy tömegének emelkedése folytán igen 
ajánlatos Magyarországon is bevezetni a kategóriabajnoksá-
gokat. Egyelőre talán elég lenne a szóló-kategóriákban be-
vezetni a 250, 350 és 500-as osztályozást és a sideearoknál a 
600 kcm. alatti és fölötti kategóriát, de ha szüksége mutatko-
zik, úgy egy év múlva a 175 kem-oeztályt is be lehetne vonni. 
Ha a futó-, úszó- és más versenyeknél 7—10 bajnoki táv is 
lehetséges, úgy igazán szívtelenség a motorkerékpárverseny-
zőktől megvonni a jól megérdemelt bajnoki címet. Ha az 
automobiloknál lehet három bajnok, úgy a motorkerékpárok-
nál, ahol a résztvevők száma mindig nagyobb, igazán elkelne 
4—5 bajnok. Ajánljuk a fenti tényt a KMAC sportbizottsá-
gának figyelmébe. 

A TTC versenyén az 50 kilométeres átlagot kifutott ver-
senyzők fele futott Lardoliu-Ricittel, ami feltétlenül azt je-
lenti, hogy a Lardolin a hosszú, 400 kilométeren felüli, elég 
gyors versenyben is bevált. 

Egy nöiudulója is volt a TTC versenyének: Lünsdorf Fe-
reucné. Kis P. & M.-Panthetten indult, de bizony erővel nem 
igen bírta. Nagyon sokszor bukott és a végén, 15 kilométer-
nyire a céltól, mégis kénytelen volt feladni a versenyt. 

Fényesen futott a TTC-versenyen Hóra .Nándor. Az ösz-
szes etappokat sebességi versenytempóban abszolválta pom-
pás Iíudge-gépén és mindenütt 80 kilométeres átlagot ért el. 
Szemtanúk szerint néhol órákig állt, míg befuthatott a célba. 

Gere László, egy igen szimpatikus, 50 év körüli úr, pompás 
szereplése volt egyike a TTC-verseny legszebb momentumai-
nak. Gere László Indian-szólógépével könnyen futotta ki az 
50 kilométeres átlagsebességet, amit bizony nem mindenki 
csinál utána ebben a korban. 

A René (íillet kéthengeres 75U-esek első startja Budapes-
ten fényes sikert hozott. Hóra Gézas Hóra Nándor öccse, ve-
zetésével biztosan és könnyen végezte el a reá rótt feladatot. 
Ügy látszik a René Gillet hamarosan ki fogja magának 

. vívni azt a helyet, amit Franciaországban elfoglal. 
A két Zamecsnik. ezúttal a nagy és a legkisebb, megkezdte 

a versenyzést a TTC-futárversenyen. Mindketten Motosa-
coche-on indultak. A nagy folytonos pneudefektjei folytán 
sokat vesztett és a végén feladta. A kicsi segített a bátyjá-
nak. Addig segített, hogy mire feleszmélt, már késő volt. 

Zamecsnik Tivadar, a múltévek kitűnő speedman-verseny 
zx'íje, már hetek óta künn van Genfben, ahol a Motosacoclie-
gyárban dolgozik. Zamecsnik Tivadar a közeljövőben jön 
haza és újra megkezdi a versenyzést. 

VILÁGREKORD 
EGY 350 KCM. OHV. DUNELT 
MOTORKERÉKPÁR 25.000 MÉR-
FÖLDET FUTOTT MONTHLÉRYBEN 
24 NAP ALATT MEGSZAKÍTÁS 

NÉLKÜL 

COVENTRY 
» ULTIMATE « 

MOTORKERÉKPÁRLÁNCCAL 

D E N E S E S F R I E D M A N N R T . 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 28 

TELEFON; AUTOMATA 288- 86 és 144-71 

Itt a tavasz! 
A friss energiák, az életöröm és a szépség 
évszaka s tavaszt jelent motorjának is, ha azt 

XE.N1TH 
karburátorral 

fiatalítja meg! 

A Z.E.NÍ1H karburátorok Páris, Condon, 
Berlin, Brüsszel, Hew-York aulókiúlli-
íúsaln mindenütt teljes sikert arattak. 



38 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1929 ápr i l is 25. 

A 101 indulóból csupán 21 nem futott be a TTC-versenyen. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy a versenyben nagyon 
sok volt a kezdő, ez pompás eredmény. A 80 befutóból 33 
kifutotta a kívánt 50 kilométeres átlagsebességet. 

Tömeges bukások napja volt a TTC-vcrseny. A legszeren-
csésebb bukást feltétlenül Hadieke Helmuth (Ariel) végezte. 
I'tolsó pillanatban vette észre, hogy egy mellékútról egy 
birkanyáj fordul be a főútra. Mire 90 kilométeres sebességé-
ből fékezett, már benne is volt a nyájban. Természetesen 
felbukott, de szerencséjére nagyon puhára esett. 

A kilométer-láncé. Jánoshegy, Svábhegy, Guggerhegy és a 
UK 10 Grand-Prix-t tervezi a IvMAC az idei motorkerékpár-
bajnokságok ltontszerző számainak. Csak dicsérni tudjuk a 
IvMAC szándékát, mely szerint nem csupán KMAC-versenye-
ket. vesz be a pontszerző m cet ingek közé. 

Nem lehet többé a bajnoki pontszerző versenyeken több 
géppel startolni. Ezt az indítványt Wolfner László tette a 
KMAC-nak. Az indítvány igen helyes, mert feltétlenül igazsá-
gos. Ezután nem fog lehetni kitapasztalni az esetleg felázott 
pálya előnyeit és hátrányait. Ha valaki több gépen indul, a 
bajnokságra mindig az első futama fog számítani. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Magyar Touring 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. A 
Magyar Touring Club csak tagjainak ad ki triptiquet. 

M E G H Í V Ó . A M a g y a r Tour ing C l ub I I . rendes évi 
közgyűlését 192!) ápr i l i s 30-án, dé lu tán fel 6 órakor 
tar t ja meg helyiségeiben (Hudape»t, V\ Deák Ferene-
utca 10, 1. emelet), határozatképtelenség ecetén a köz-
gyűlés 1929 májuis 7-én, dé lután fél (i órakor ugyanot t 
lesz, a megjelent tagok számára való tekintet né lkü l . 
— Tárgysorozat: 1. Jelentés az 1928. évről. 2. 1928. évi 
zárszámadások és a fel ment vény megadása. 3. 1929. évi 
köl tségelőirányzat . 4. Egy a le lnök i tisztség betöltése. 
."). A 14. értelmében megej tendő választás, négy vá-
lasz tmány i tagságra . 6. Esetleges nd í tványok . — 
Vermes Gyu l a elnök. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN I S TV A N 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
211. IV. emelel. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Automata 136—6b. 

Stádium Sajtóvállalat Rt—Fele lős üzemvezető: Győry Aladár 

a legjobb 
motorkerékpár pneu 

A I > A m K . - T . 
_ Budapest, VI., 4ndrássy-út 37. _ 

E M M A G 
Első Magyar Motorkerékpár és Alkatrész Gyár 

M o t o r k e r é k p á r é s a u t o m o b i l 

hengerek csiszolása 
speciá l is g é p e n , v e r s e n y e n f e l ü l á l l ó á rakon 

P r e c í z i ó s motorkerékpár jav í tások! 
Alkatrészek készítése 

Spec iá l i s kétü temű-mo tor m ühely 

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

Ha f e l t é t l e n ü l j ó és o l c s ó 
m o t o r k e r é k p á r t akar venn i , 
nézze meg az 192!)-es t ípusú préseitvázas 

-j&HTRR 
OrEAGLE 
MOTORKERÉKPÁROKAT 

ÁRA: 9 4 0 PENGŐ 

K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k 

Vezérképviselet : 

Zamecsnik és Légrády 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. Telefon: 921-38 
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Megérkezett 
Belső lendkerék. Vezértengely. 
Közvetlen mágnes meghajtás. 
2 6 X 3 - 2 5 g u m i k . VezérkÉpviselö: M a r t i n é k I s t v á n 
100 km s e b e s s é g . IX., Közrak tár-ulca 24. 

3 5 0 - S V . T í p u s a . 

Nyeregtank. 
B u r m á n sebességvá l tó 

Webb villa és fékek. 

SKODA, LAURIN & KLEMENT 
7/20 és 7115 1 e. nényliengores. szelepes motorral. 

14/50 1. e. szelepnélküli 

hathengeres 

Vezérképviselet: B U D A P E S T , VI., A N D R A S S Y - Ü T 10. 

SZEMÉLYKOCSIK 

SKODA—HISPANO—SUIZA 
25.1(10 I. e. szelepes liaiheii'.eiep. 

SKODA. LAURM 
& KLEMENT 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Telefon : Teréz 8 - 14. 

SA= 

Tvégeztesse automobiljának 

* javítási munkáit 

NÉBEL ÉS SZIRMAI-nál 
VI., Lehel-utca 17 

JíS 

Autó- és motorruházat 
Overall 

Bőrkabát 
III 

Autóhaube 
III 

Kesziyű 
III 

Szemüveg 

Cüefceé? 
Budapest, IV. fter., 
Váci-utca 9. szám 

Qwer-JEA, 
1929-es új modellek. 

pengi 1390-től cserélhető kerekekkel 
350-es királytengelyes super sport F 2400.-
545-ös sv. __ P 2000. — 
545-ös sv. oldalkocsival P 2650. -

Tankba épített sebességmérő és kormányrögzl tö kü lön felszámítás nélkül . 

V E Z É R K É P V I S E L E T ; S Z Á N T Ó . B U D A P E S T , K Ö Z R A K T Á R - U T C A 24 

® 950 pengőtől 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

PÁPAI ES SZAJKÓ, BUDAPEST, VI., LAZAR-UTCA 20 
K ö r z e t k é p v i s e l e t e k keres te tnek ^ (Opera mö gött) 
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A z „ A u i o m o b l l M o t o r s p o r i " k l i s é i 

FREUND J. 
c i n k o g r u f i n l m ü i n t é z e t é b e n k é s z t i l n e k 

Budapest VII., Thököly-út 8. szám. 

Forgalmi f)írete 
A motoros járatoké a jövő. A Közlekedési Tudósítóban 

olvassuk Littke Jenő dr., a Máv. pécsi üzletvezetőjének egy 
nyilatkozatát, mely szerint a vidéki vicinális vasutakat szuk-
cesszive átalakítják motoros járatokká, ami sokkal gyorsabb, 
mint a mostani gőziokomotívforgalom. Ugyancsak óriási fej-
lődésen ment keresztül utóbbi időben a vidéki autobuszforga-
lom is. Szinte napról-napra alakulnak új autóbuszjáratok, 
melyek a vidéki falvakat a vasúti állomásokkal kötik össze. 
A szisztematikus fejlődést azonban nagyon megakasztja a 
magyar utak rossz állapota. 

* 

Karácsonyi számunkban fejtegettük, hogy Budapesten 
kevés a közúti híd. Állításunkat mi sem bizonyítja jobban, 
mint a minap Donner Gyula miniszteri tanácsosnak érdekes 
beszéde Budapest város fejlesztéséről és az ezzel kapcsolatos 
közúti problémákról. Szerinte a Duna Budapesten :) kilomé-
teres közúti akadály. Kevés a híd. A Boráros-téri és az újpesti 
híd megépítése, valamint az összekötő vasúti hídnak teher-
forgalomra való kibővítése égető szüksége a székesfőváros-
nak. Nézete szerint nem a gyorsvonat! és a földalatti megépí-
tése, illetve bővítése a legfontosabb Budapest közlekedésében, 
hanem a hidak kiépítése. A két híd építését most már igazán 
rövidesen meg kellene kezdeni a fővárosnak, mert a Margit-
híd, valamint a Ferenc József-híd forgalma napról-napra nö-
vekszik és lassúbbodik. 

* 

Franciaországban „autósítják" a csendőrséget. A fran-
ciák úgylátszik most rájöttek arra, amit mi már évekkel ez-

AKVIZITŐRÖKET 
keresünk a motorkerékpár-szakmából. 
Ügyes szakképzett jelentkezők aján-
latait „ Agilis" jeligére a kiadóba kérem 

előtt megírtunk, hogy az országutakon csak akkor lesz rend, 
ha a csendőrség megfelelő járművel fog rendelkezni. Megfe-
lelő gyors jármű nélkül a csendőrség szerepe egyenlő a nul-
lával. A falvakban stopperrel mért 100 méter naiv próbálko-
zás. A franciák a napokban elhatározták, hogy a csendőrsé-
get autókkal szerelik fel és a régi lovascsendőrség szerepét 
teljesen átveszik a motorosjárművek. Nálunk különösen most, 
az úgynevezett átmeneti állapotban, amikor a vidékiek még 
nincsenek tisztában a forgalmi szabályokkal, jó szolgálatot 
tenne egy vidéki országúti csendőrség megszervezése. 

* 

A világos és a sötét harisnya. A karaván halad és a di-
vat változik. Emlékezzünk vissza, azt hiszem egy éve volt, 
amikor a világsajtó, de különösen az amerikai lapok szóvá 
tették, hogy a világos harisnya valóságos istenáldás az auto-
mobilistákra nézve. Kimutatták, hogy fiatal, világos harisnyát 
viselő nőket alig gázolnak el automobilok, mert a legsötétebb 
utcában is kitűnik a világos szín és mintegy óvja azokat a 
veszélytől. Ezzel szemben az áldozatul esettek legtöbbje idő-
sebb, sötét harisnyát viselő nők, akiket az autóvezető, vagy 
motorkerékpáros nehezen tud felismerni a homályban. Most 
a divat egyszerre azt mondja, hogy vissza az egész. A világos 
harisnya a múlté, jön a fekete ismét. Sőt olvashatjuk, hogy 
egyesek még tanácsot is adnak, hogy akinek sok a világos 
harisnyája, hol festesse át azokat. A világos harisnya „köz-
lekedési szempontból" feltétlenül célszerű és ne hagyjuk ma-
gunkat egypár ostoba külföldi divatbolondtól terrorizálni, 
hanem viseljük nyugodtan tovább a világos harisnyát. így 
legalább be vagyunk biztosítva a gyorsan hajtó autósok és 
motociklisták ellen. 

HÍOg 

S C I N T I L L A 
B O S C H 
M A R E L L I 
D U C E L L I E R 
MARCHALLstb. 
j a v í t á s a 
és s ze re lése . 

TELEFON 1<t8-84 

VEZÉRKÉPVISELETEK: 
S C I N T I L L A - I N D E X - F E N A G 

H A G E N K I E N Z L E 

N O R T H - E A S T 
D E L C O 

PARIS -RHONE 
S. E. V., F O R D 
S U B I T E Z stb. 

Kiegészítés 
eredeti alkatrészekkel. 



A U TOMOBIL—MO TORS POR T 

rA\ 

A 

L I T E R E S 

T Ú R A K O C S I AZ 1929. ÉV S Z E N Z Á C I Ó J A 

• • • • • • • n H H B M H i f 

1 
5SBí 

E U R Ó P A I M U N K A -<>• A M E R I K A I E L V E K 

K A P C S O L Á S N É L K Ü L P Á R I S B Ó L N I Z Z Á B A ÉS V I S S Z A 

JÖJJÖN EL - NÉZZE MEG 
KIÁLLÍTVA: V., J Ó Z S E F - T É R 11 

m s r i h m r i s r i s r i f t m r ^ ^ ^ 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 

ÁRBAN ÉS MINŐSÉGBEN MINDENT VER! 

az esetem! 

FORRADALMAT JELENT AZ 

jfásőföl-Sev en 
az automobil technika terén. 

4 liter benzinfogyasztás — 4 kerékfék 

5250 Pengőtől 

A U S T I N - K I S K O C S I K , D ' Y R S A N - C Y C L E C Á R O K , SUNBEAM ÉS 
6 N 0 M E & RHONE MOTORKERÉKPÁROK 

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 : 

Böckh János 
BUDAPEST, VI., HAJÓS-UTCA 15. — TELEFON: 218-85 

Stádium R.-T.. Budapest. 


