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MINERVA AUTOMOBILKERESKEDELMI R.--T. 
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1929-ben a híres angol megbízhatósági 
versenyeken csaknem kivétel nélkül 

SUNBEAM 
g y ő z ö t t . 

Az 1929, évi Senior Angol Tourist Trophyn 

I. Dodson 

S U N B E A M 
II, Bennett 

S U N B E A M 
A táti kilométernapon, Balázs László 

SUNBEAMen 
102 kilométerre javít ja a magyar sebes-

ségi rekordot. 

Megbízhatóság! Gyorsaság! Mi kell még? 

Képviselet: 

BÖCKH JÁNOS 
BUDAPEST, VI., HAJÓS-UTCA 15. 
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AUTOMOBIL-MOTORSPORT 4 n a p o s 

motorkerékpár megbízhatósági triália. 

500 kcm. kategória 

FARKAS DÉNES 

D I 9 I H 9 N T 
m o t o r k e r é k p á r o n 

m i n i m á l i s p o n t k ü l ö n b ö z e t t e l 

h a r m a d i k . 

1 DIAMANT a startnál 

l DIAMANT a győztesek között a célban 

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 
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V I L Á G C S O D A a 

WANDERER 

Magyarországi vezérképviselet: 

TÓTH és FRIEBERTH, Budapest VI, Ó-utca 45. 

Telefon : Aut. 249-13. 

Kecskemét város oldalkocsis bajnoksága. 

A 
Bajnok: BAUER JÓZSEF 

A R I E L 

Vezérképv ise let : B A U E R J Ó Z S E F 
BUDAPEST VII., ELEMER-UTCA 41. TEL.: 396 - 40 
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Ha ma gyors, megbízható, nem drága, 
igazán tartós közhasználati motor-
kerékpárt akar venni, ugy az csak 

VELOCETTE 
lehet. 

Az angol Tourist Trophyn, 
a világ legnagyobb és leg-
nehezebb sebességi verse-
nyén, mely 425 kilométeres 
távjával a gépek legna-
gyobb erőpróbája, a meg-
bízhatóság l egb i z t o sabb 
fokmérője, a startolt 43 
gépből, csupán 16 futott 
be és ebből a 16 gépből 

Legyen az sebességi verseny, 
Legyen az túraút, 
Legyen az kilométer láncé, 
Legyen az hegyi verseny, 
Legyen az kirándulás, 

mindenütt és mind ig 

VELOCETTE 
van e lő l ! 

Vezérképviselet: 

I A M T A I r n c BUDAPEST, V. KER., 
L A N I M l t ü t SZABADSÁG-TÉR 7! 

„TEVES 
dugattyúgyűrük.olajlehúzógyü-
rük, zsirzócsapszegek minden 
kivitelben. Dugattyúcsapok edzve és köszörülve. Meg-
munkált és nyersszelepek, zsírzóprések. Nagy raktár! 
„Kérjen árjegyzéket." ^ _ ,,Kérjen ár jegyzéke." 

V e z é r k é p v i s e l ő : 
B a l o g h A r t h u r o k i . g é p é s z m é r n ö k 

Budapest , V . , IJpót -körút 27. Te l . 2 9 5 - 3 9 

j FISK PNEU I 
j a l e g g a z d a s á g o s a b b f 

= é 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 : f| 

I i AUTÓFELSZERELÉSI R.-T.BÜDAPEST | 
f ^ IV., ARANYKÉZ-UTCA 2. TELEFON: AUT. 812-41 p 
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Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

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

^ V V V V V W V V V W V W V W V W W V V I Í E 

Autókarosszériák 
rendbehozását és 
ducozását jól és 
o lcsón vállaljuk. 

KISS ISTVÁN 
Budapest, II. ker., Margit-körűi 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 ) 



1929 július 1. A U T U M O B I L — MOTORSPORT 

„VULKÁN" gumijavítő Részvénytársaság 
Magyarország legnagyobb és legmodernebb autógumi]avító telepei 
Budapest, VI., Rózsa-utca 90. és VI., Mozsár-utca 12. 

Fennállás óta 30.000 drb autó le öp eny t javítottunk 

Lefutott gumikra úf futófelület ÍO.OOO kilométer garanciával 

a1 H a g y a r T o u r i n g C l u b s x á l l í t ó f a ! 

Az Automobil-Motorsport előfizetőinek 15 0/0 engedmény. 
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Ha f e l t é t l e n ü l jó és o l c s ó 
motorkerékpár t akar venni, 
nézze meg az 1929-es típusú préseitvázas 

• j t N T R K 
C y t A G L E 
MOTORKERÉKPÁROKAT 

ÁRA: 9 4 0 PENGŐ 

Kedvező fizetési feltételek 

Vezérképviselet: 

Zamecsn ik és Légrády 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. Telefon: 921-38 

a legjobb angol motorkerékpár 
megnyer te az ezidei V ictory 
Cup Boynton ser legét, mely 
a legjobb 175 kem-es gép 

s z á m á r a volt k i í rva . 

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

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 
motorlancai legjobbak. Minden méretben 

kapható. — Vezérképviselet: 

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

Telefon : 339-02 és 351-99 

t HIVATALOS GARAGE-A 

* 
A MAGYAR TOURING CLUB 
Hazai és külföldi T O U R I N G CLUB-tagoknak nagy engedmények 

KINIZSY GARAGE — ^ 
BUDAPEST, IX., KINIZSY-UTCA 4. SZÁM I G A Z G A T Ó S Á G : 

A l e g m o d e r n e b b a m e r i k a i g a r a g e g é p e k k e l f e l s z e r e l v e 867-75 
• / • í A i í í / í i í / í i í / O i í / ^ / ^ í ^ í / í í í X / í i , v l >.<í / A i / X í y x : . • 



4 .4 Ü T O M O B I L — MOTORSPORT 1929 július 1. 
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Az európai kiskocsi és amerikai luxusautomobil minden előnyét 

zseniális megoldással egyesíti magában a 

De Soto 
Hatalmas teljesítményű motor. Európai 

utakra szánt rugózás. Tökéletes üzem-

biztonság. Elegáns karosszálás. Gazdasá-

gos üzem. Hosszú élettartam. Olcsó ár. 

MINERVA AUTOMOBILKERESKEDELMI R.-T 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 3. SZ. 

• 

íktRÍMíIfa 

2 E E C E 

SCINTILLA 
B O S C H 
MARELLI 
D U C E L L I E R 
MARCHALLstb. 
j av í tása 
és szere lése . 

. U R N E R -

^WömV** 
^ d a p ^ K O ^ I - U T ^ 

TELEFON 1*8-8* 

VEZERKEPVISELETEK: 
SCINTILLAINDEXFENAG 

HAGENKIEMZLE 

A K K U M U L Á T O R O K 

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

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

Kiegészítés 
eredeti alkatrészekkel. 



IV. évfolyam. Budapest, 1929 július 1. 11. szám. 

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

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megje len ik m i n d e n hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesz tő : D É V Á N ISTVÁN 
Helyettes szerkesz tő : D Á R D A Y - A B R I A N I DEZSŐ dr. 

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

Telefon : Automata 186- 64. Hivatalos orák délelőtt 9—1-lg. 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 

Előfizetési d í j a k : 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengó 

Ausztr iába : évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehsz lovák lába: évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lel 

A külföldi előf izetésekben a postaköltség is bennfoglaltatik. 
'niiiiMHiiii,'iiiiii|'iiiiii><iiiiii"iiiiiiMniiii,'iiM 

Budapest—Párád 
Úti impressziók 

A mult vasárnapi Balaton-kirándulás után elhatá-
roztuk, hogy felkeressük a budapestiek kedvenc kirán-
dulóhelyet, l-arádíürdőt. Nézzük meg milyenek arra az 
Utak? Erdemes-e kirándulni a Mátrába? Autós és moto-
ros embernél elsősorban az utak jönnek számításba és 
csak azután a vidék szépsége. Az autós és motoros néha 
természetileg másodrendű helyeket is szívesen felkeres, 
ha a hozzávezető utak jó állapotban vannak. 

Nézzük először úti impresszióinkat. Andrássy-út— 
Stefánia-út, Viztorony, Külső-Kerepesi-út, Vasutátjáró. 
Az ember elgondolkodik időnként, hogy miért is jártak 
az emberek egyetemeket, miért ölték bele a szülők azt 
a sok pénzt a fiuk tanításába, miért görnyedtek fiatal-
emberek, emberek egész éjszakákon át, hogy leszigorla-
tozzanak a Műegyetemen, ha azután kikerülnek az 
életbe és a praktikus dolgokhoz fogalmuk sincs. Kíván-
csiak vagyunk ineg van-e írva a híres magyar Műegye-
tem útépítési szakán használt könyvekben, hogy ha egy 
utat rendbehozunk, vagy egy újat építünk, annak azon 
a ponton, ahol a régi, de még jó állapotban lévő útrész-
szel találkozik „sima átmenettel" kell bírnia. Meg van-e 
írva, hogy vasúti sínek, villamos sínek, gyalogjárók lehe-
tőleg egy szintben legyenek a főúttal. Ha nincs megírva, 
nagy baj, mert akkor az egész műegyetemi tanítás egy 
fabatkát sem ér, ha meg van írva, miért nem alkalmazzák? 
Szinte hihetetlen! A pompás Stefánia-úton olyan bukka-
nókat idéznek elő a helytelen építés folytán, hogy a 
bennülök 40 kilométeres sebességnél csaknem kiesnek a 
kocsiból. 

Általában ez a magyar útépítés specialitása. Egy-
egy sínátjárónál, ahol a síneket kockakövek közé ékelik, 
az előtte és utána rosszul megépített makadám sülye-

dése idővel két olyan hatalmas bukkanót okoz, hogy a 
kocsi az átrobogás alatt szinte darabokra megy szét. 
A magyar utak, nem szabad letagadni, javulnak, de a 
bukkanok eltűnni nem akarnak. Még a legszebb útrész-
letek is tele vannak bukkanókkal. Amíg az ember például 
kijut a fehérvári-úton Budafokig, Magytétényen túl, 
Lukkanó-bukkanót követ. így van ez a Gödöllő felé vivő 
úton is. Hogy erre mikor fognak rájönni a tekintetes 
útépítő mérnök urak, arra igazán kíváncsiak vagyunk, 
Nem akarunk leckéztetni, mi nem jártunk műegyeteme-
ket, mi csak egyszerű újságírók vagyunk, akik azonban 
látunk és akik nem lovasszekéren, hanem modern auto-
mobilon és motorkerékpáron közlekedünk. A modern 
jármű ma az autó és a motorkerékpár. Ezek pedig nem 
szeretik a bukkanókat. Ezek a sima utakra vannak kon-
struálva. És ha egy útépitő mérnök azt mondja magáról, 
hogy ő egy modern, a korral haladó ember, akkor épít-
sen „buknanomentes' utakat. Vagy taian a mernoKok 
csak a rajztábla mellett konstruálnak? Az útépítés ke-
resztülvitelét az útmesterek, vagy pallérok végzik? 
Lehet?! Akárhogyan is van, jól nincs. 

Elismerjük, vannak Budapest határában nagyfor-
galmu utak. Ezek közé tartozik a Mátyásföld felé vezető 
út is. Az ismert 6-os kilométerkő vidéke, ahonnan a 
motor- és bicikliversenyek startja szokott történni, szin-
tén beleesik ebbe a szakaszba. Mi annak az oka, hogy ez 
a szakasz, értsd alatta a halálsorompó utáni útrészeket, 
még jó állapotban sohasem volt. Kísérleteznek próbautak-
kal, de ez a szakasz úgylátszik csak nem akar javulni. 
A fele most is le van zárva. Valami fehér betonszeru 
masszát láttunk rajta elsimítva. Kívánjuk annak, aki 
csinálja, hogy sikerüljön neki. 

Az út egyébként Gödöllőig pompás. Itt — kivéve a 
már sokszor tárgyalt, felesleges, az út két szélén elhe-
lyezett betonoszlopokat és az ennek folytán előálló útszű-
külést, nincs kifogás. Kivételt képeznek a pompás bukka-
nok, amelyek különösen az úttest változatainál és a 
vasúti átjáróknál találhatók fel. Gödöllő után az úttest 
egyszerre romlik. Legrosszabb Máriabesnyő és az azt 
követő vasúti sorompóig kb. 4—5 kilométeren. Ez a 
szakasz rettenetes. Az út szélén felhalmozott kőrakások 
sejtetni engedik a szebb jövőt, de „ma" az úttest itt 
rettenetes állapotban van. Láttam kitűnően rúgózott 
„amerikánusokat", amelyek lépésben vitustáncot jártak. 
A vasútátjárótól a Kisbagi csárdáig már ismét jó az út, 
onnan Aszód községig ismét nem „first class". A hosszú 
egyenes Hatvan felé nagyon jó, kivéve annak utolsó 3—4 
kilométerét, ahol azonban dolgozik a henger és remélhe-
tőleg 3—3 hét alatt egészen a hatvani vámig jó lesz. 

Hatvanban nem azért kell vámot fizetni, hogy jó 
utakban gyönyörködhessünk. Amint lefizetjük a 68 fil-
lért, rájutunk arra a bizonyos hidra, ami Hatvan váro-
sának a szégyene és semmiképen sem válik a város urai-
nak dicsőségére. Hatvantól Gyöngyösig az út mérsékel-
ten jó. Mondhatjuk abban a stádiumban van, amikor egy 

AUTOMOBILOK: APART AUTÓ R.-T. 
P A I £ £ VI. KER., ANDRÁSSY-ÚT 37. SZÁM 
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jól megcsinált út a végét járja. Már mindenütt kinn van 
a fényesre csiszolt kékesszinü kő, de még általában sima 
benyomást kelt. Gyöngyösön ismét vám. Megint 68 fillér. 
A vám tehát ismét 2.72 P oda-vissza. Szívesen adnánk, 
ha legalább kapnánk érte valamit. A gyöngyösi kövezet 
javul, bár a keramitban már hatalmas lyukak tátonga-
nak. Éppen ideje lenne kijavítani, 

A Mátrafüredre vezető út elég jó. A 7—14 kilométe-
rig terjedő hegyiszakaszt, ami egyébként a szokásos 
parádi hegyiverseny vonala, kijavították. Érdekes azon-
ban, hogy a javításra használt anyag valami sárga 
porhanyós kőzet, mely eső után mindig irgalmatlanul 
csúszik. Általában az egész Mátraihágó útvonala érthe-
tetlenül csúszik, ha fel van ázva. A hatalmas zápor és 
az utána még órákig tartó lassú szemetelő eső különö-
sen a Párád felé lejtő szakaszon a szó szoros értelmében 
korcsolyapályává változtatta az utat. Találkoztunk Buda-
pestre igyekvő motorkerékpárosokkal, akik kénytelenek 
voltak visszafordulni és az Eger-felé vivő hosszabb utat 
választani. Különösen a motorkerékpárosok szenvedtek 
sokat ezen a vasárnapon, de láttunk a csúszós talajon 
vergődő autókat is. Ezen a talajon azután a kitérés né-
hol a szó szoros értelmében vett istenkísértés volt. Ha az 
ember tegyük fel, az út szélére ment, kitehette magát a 
lecsúszásnak, míg ha megállt, akkor csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudott a puha talajon újra elindulni. Itt 
jön ki ismét a mérnöki tudomány és az észszerű gondolko-
dás. Egy hegyiutat uraim nem lehet agyagos kőzettel 
javítani még akkor sem, ha ott van a szomszédságban az 
az anyag. Azt sem hisszük, hogy így tanították volna a 
Műegyetemen. 

Szép-szép, takarékosnak kell lenni. Fel kell hasz-
nálni az útjavításra a közelben levő kőbányák anyagát. 
Azt azonban, hogy Magyarország 'legszebb és egyik leg-
nehezebb hegyi szerpentinjét olyan anyaggal javítsuk, 
ami azt egy sikos jégpályává Változtassa, azt mégis 
abszurdumnak tartjuk. Nézzék meg útépítő urak a kül-
földi hágókat! 'Ott csakis követ, szigorúan vett követ 
látunk. Ott csak olyan anyagokat alkalmaznak, amelyek 
már alapjáibanvéve meggátolnak minden csúszást és 
amelyek a pneumatiknak biztos talajt nyújtanak. Nyíl-
tan kimerjük mondani, hogy a parádi szerpentinnek 
mostani 'helyrehozatala ismét egy „útépítési folamage", 
amit nem lehet magyarázni, csak egy módon jóvátenni, 
ha átépítjük. Mivel pedig erre bizton'nincs költségvetési 
előirányzat, tehát marad minden a régiben. Aki pedig 
ezt a mérnöki bölcsességet elkövette, fogadja szerencsé-
sen az „Automobil—Motorsport" gratulációját. Még 
sokra fogja vinni. 

Párád maga isteni szép. Még 'délután 4 órakor is 
25—<30 automobil állt sorfalat a szálloda előtt. A kör-
nyék 'az eső után pompás látványt nyújtott. Minden 
zöld, üde. A levegő ózondús volt. A kilátás a parádi 
szerpentin egyes pontjairól vetekszik 'sok külföldi pano-
rámával. Egyes helyeken egy távoli sziklacsúcsot kell 
csak elképzelni és a' legszebb tiroli tájak jutnak 
eszünkbe. Párád és az övező hegyek ma kétségkívül 
egyike hazánk legszebb pontjainak. Mivel pedig forgal-
mának legjavát az automobillisták alkotják, igazán több 
gondot érdemelne, hogy a hozzávezető utak tényleg 
elsőrendű állapotba jussanak. 

Hogy még egy lehetetlen tényt tárjunk, Isten tudja 
hányadszor olvasóink és az illetékesek elé, felemlítjük 
még azt a három Párád előtti hidat, amelynek a közepén 
egy hatalmas dorong áll hosszanti irányban. Mi a'célja? 
Kettéválasztani az út jobb- és baloldalát/ mindkét oldalt 
elszűkítve. Rejtett célja, hogy a mitsem sejtő moto-
ciklista, 'vagy alacsonyan épített sportkocsi karterjét 
töviben leszedje. Hogy ezek az őskorba illő relikviumok 
mikor fognak már eltűnni a magyar' útépítés dzsun-
geljából, azt igazán nem tudjuk. Azt hiszem, ezt is 
a Műegyetemen tanították a hídépítéstanban. 

Mi a tanulság? A Budapest—Parádi út, kivéve né-
hány rövid útszakaszt, jó. Több helyen folyik útjavítás 
és íremélhető, hogy július közepére a mostani rossz 
•részek is üzemképes állapotba kerülnek. Esős időben a 
Mátra kerülendő, különösen szóló motociklisták által, 
hacsak direkte nem akarnak előtrén inget tartani az 
Automobil—Motorsport által rendezendő 1930. évi első 
magyar hatnapos versenyre. 

Felhívjuk itt is az Automobil—Motorsport előfize-
tőinek figyelmét, hogy Shell-benzinkutak a vonalon: 
Aszód, Hatvan és Gyöngyös. Ha tehát olcsón akarnak 
túrázni, úgy vegyenek kedvezményes csekkfüzeteket a 
budapesti Phöbus R.-T., Kossuth Lajos^tér 9., vagy 
szerkesztőségünkben, ahol ezek ára literenként 38 fillér, 
amire a vidéken literenként Í 3 fillér fizetendő rá. így 
tehát vidéken 41 filléres benzinhez jutnak, míg ha ott 
helyben veszik, az ár 46—48 fillér között ingadozik. 

Ajánljuk cikkünket az illetékesek figyelmébe. 
Ha az általunk Írottakat, melyek ugyan nem a 

Műegyetem, hanem a külföldi tapasztalat alapján íród-
tak, fontolóra veszik és esetleg követésre méltónak talál-
ják, akkor Magyarország nemsokára be fog kapcsolódni 
az automobilista kultúrállamok közé. Ha még megemlít-
jük, hogy az átjelzésnek az útvonalon nyoma sincs és 
hogy a Mátrába vasárnaponként Párádról nagy Mavart-
autobusz közlekedik, akkor mindent anegirtunk, amit 
erről a napról megírni lehetett. 

1929. ÉVI TÁTI K I L O M É T E R V E R S E N Y 

/I nap legjobb ideje 
Heteés Sándor úr Bugattija 

négy e ls© fielyesés 

C H A M I > I O N 
gyújtógyertyával 

Vezérképviselet: Dénes és Friedmann Részv.-Társ. 
Budapest, VI., Deíísewffy-utca 29. Telefon: 289-86 és 144-71 
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Néhány szó a gépjárművek 
kerekeinek csapágyazásáról 

I r ta: Klug Nándor oki. gépészmérnök. 

Járművek nagy sebességet rövid idő alatt csakis azon 
esetben érhetnek el, ha igen nagy a sebesség növelését 
okozó erő, vagy pedig ha a mozgásban levő részek között 
nagyon kicsiny a súrlódás. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a súrlódás gördülő mozgás esetében a legkisebb. Men-
nél kisebb lesz a súrlódás a járműben, annál kisebb erő 
lesz szükséges annak mozgásbahozásához és mozgásban-
tartásához. Az erő pedig pénzbe kerül, a súrlódás csök-
kentésével tehát pénzt takarítunk meg. Gépkocsik eseté-
ben tehát elsősorban érdekünk, hogy a kerékben fellépő 
súrlódásokat a lehető legkisebbre redukáljuk. 

Gépkocsik, valamint teherszállító pótkocsik csap-
ágyazására úgy a golyós-, mint a görgőscsapágyakat hasz-
náljuk és pedig az utóbbiaknak mind a két fajtáját, vagyis 
úgy a henger-, mint a kúpgörgős csapágyakat. 

A hátulsó kerekekben főleg két golyósoros golyós-
csapágyakat és az erősebb típusú hengergörgős csapágya-
kat használjuk (1. 1. ábra). A kocsi meghajtása ugyanis 
ezen kerekekkel történik, valamint rendszerint ezekre 
esik aránylag az összterhelésnek nagyobbik része is. E 
helyen egyszerű keresztcsapágyat építünk be, mert eltérő-
leg az első kerekektől, erős tengelyirányú erőhatásokkal 
nem kell számolnunk, míg az esetleg fellépő mérsékeltebb 
tengelyirányú erők felvételére e csapágyak is elegendők. 

távolságbiztosítóhüvellyel van megrögzítve. A belső csap-
ágynak ezenkívül a külső gyűrűje is rögzítve van, kifelé 
tömítéssel ellátott fedőlappal, befelé pedig a megfelelően 
kiképezett agytokkal. Az összes fedőket és csavaranyákat 
meglazulás ellen biztosítani kell és a tömítés helyes vol-
tára igen nagy gondot kell fordítanunk. 

2. ábra. 

Az amerikai automobilok első kerekeiben (Buick, 
Chevrolet) éppen ezen tengelyirányú erők biztosabb fel-
vétele céljából úgynevezett ferde golyóscsapágyat talá-
lunk (1. 3. ábra). Ezekből egy-egy keréktengelyen kettőt-
kettőt kell egymás ellen beépítenünk, vagyis úgy, hogy a 
külső gyűrűjükön levő váll, mindkettőn a másik felé essen. 
E csapágyak ugyanis csakis egyirányú tengelyirányú erő-
hatások felvételére alkalmasak és ezen elrendezéssel ér-
jük el, hogy kétirányú erőhatások fel lesznek fogva. 

E csapágyak elve tökéletesedik ki az ugyancsak elő-
ször Amerikában elterjedt kúpgörgős csapágyakban (1. 4. 
ábrát). E csapágyak nemcsak nagy tengelyre merőleges 
irányú erők felvételére alkalmasak, hanem ugyancsak te-
kintélyes tengelyirányú erőket is elbírnak. A csapágy 
szerkezete révén a tengelyirányú terhelés egy része a gör-
gők és a futópályák között, azok érintkezési vonalára me-
rőleges nyomás alakjában adódik át. Így a futógyűrűk, 
illetve görgők homlokfalai között még tetemes tengely-

1. ábra. 

Máskép áll azonban a helyzet az elülső kerekek ese-
tében. A gépkocsi kormányzását ezekkel végezzük és en-
nek folytán itt igen számottevő tengelyirányú erők is fel-
léphetnek. Ezzel számolva, golyóscsapágyak esetében (1. 
2. ábrát) a belső csapágyat (a képen BB 25-el jelölve) 
igen erősre vesszük, mivel ezt tesszük meg úgynevezett 
vezető csapágynak, vagyis ennek kell a keresztirányú erő-
hatásokon kívül a kanyarulatok és pályaegyenetlenségek 
okozta tengelyirányú erőhatásokat is felfognia. E csap-
ágy rendszerint kétsoros szokott lenni. Ez veszi fel a 
kerékagyra eső keresztirányú terhelésnek is a nagyobbik 
felét. Ezzel ellentétben a külső csapágy csakis tengelyre 
merőleges, úgynevezett keresztirányú erőhatások felvéte-
lére szolgál és így gyengébbnek vehető. Ezen utóbbi csap-
ágynak külső gyűrűje, amint ez az ábrán is látható, nin-
csen rögzítve, hanem tengelyirányban egy kis elmozgással 
bír és így tengelyirányú erőket egyáltalában nem vesz 
fel. Mindkét csapágy belső gyűrűje csavaranyával és 

3. ábra. 

irányú erők fellépése esetén is aránylag csekély súrlódás 
fog ébredni 

Amennyiben az első kerekekbe golyóscsapágyak he-
lyett kúpgörgős csapágyakat akarunk beépíteni, úgy 
figyelembe kell vennünk, hogy a hengerek egy alkotó-
vonal mentén fekszenek fel, eltérőleg a golyóktól, melyek 
csak egy pontban érintkeznek a futópályával. Ennek kö-
vetkeztében a kúpgörgős csapágyak körülbelül 60%-kai 
nagyobb teherbírásúak lesznek, mint az ugyanolyan nagy-
ságú golyóscsapágyak. Ennek folyományaképen pl. egy 
középerős, kétsoros golyóscsapágy helyébe egy a könnyű 
sorozatból vett kúpgörgős csapágyat helyezhetünk el. Ez 
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azonban (1. 5. ábrát) csakis a belső csapágyra áll fenn, 
külső csapágynak, ellentétben a golyóscsapágyas megoldás 
esetével, most erősebb megoldást kell választanunk, mivel 
a kúpgörgős csapágyazás esetében, éppen úgy, mint a 
ferde golyóscsapágyaknál, a külső csapágynak is fel kell 

5. ábra. 

vennie tengelyirányú erőhatásokat, ami normális golyós-
csapágyazás esetében, mint amint már láttuk nem lép fel. 
Kúpgörgős csapágyaknál igen fontos még, hogy nagy 
gonddal helyezzük el őket a tengelyen. Ez elhelyezésnél 
figyelembe kell venni úgyanúgy, mint a ferde golyós-
csapágyaknál, hogy e kúpgörgős csapágyak csakis egy 
irányban ható tengelyirányú erő felvételére alkalmasak. 
Ezért ezeket is, amint azt az ábrán is láthatjuk, egymás-
sal szemben kell elhelyeznünk. Nagyon fontos azonban az, 
hogy a csapágynak túlságosan erős felhúzása esetében 
meg nem engedhető túlterhelés lép fel, míg ha túlságosan 
lazán állítjuk be a csapágyat, úgy ütni fog a kerék és lö-
kések lépnek fel. E csapágyak helyes beállítása a követ-
kezőképen történjék: A tengelycsap anyáját olyan erősen 

4. ábra. 

húzzuk meg, hogy a kereket csak a rendesnél nehezebben 
tudjuk elforgatni. Ha ekkor az anyát 80—100"-kal ismét 
visszaforgatjuk, úgy legtöbbször helyes beállítást kapunk. 

Az előbb említett golyóscsapágyas és kúpgörgős-
csapágyas megoldások hátrányait és előnyeit mérlegelve, 
a következő eredményekre jutunk: 

A golyóscsapágyazás esetében: Könnyű külső csap-
ágy, erős belső csapágy. A belső gyűrűk között távolság-
biztosítóhüvely van, a tengelycsapon pedig egyszerű csa-
varmenet. E csapágyakat nem kell beállítani. 

Kúpgörgőscsapágyazás esetében: Erősebb külső csap-
ágy, gyengébb belső csapágy. A belső gyűrűk közötti 
távolságbiztosítóhüvely elesik. Igen pontos csavarmenet a 
tengelycsapon, valamint nagyon gondos beállítása a csap-
ágyaknak szükséges. 

Mindkét megoldásnak tehát megvannak a maga elő-
nyei és hátrányai. Pártja van mindkét megoldásnak és 
ezidőszerint még nem dőlt el, hogy vájjon melyik lesz 
egyeduralkodóvá a jövőben. 

Forgalmi csemegék 1929-ből 
A veszélyes üzem. A közelmúltban a gödöllői járásbírósá-

gon egy olyan Ítéletet hoztak, ̂ aminek értelmében „bolond lesz 
az a paraszt, aki ezután autónak vagy motorkerékpárnak 
kitér". Nézzük, .hogyan fest a bíráskodás a gödöllői járásbíró-
ságon az Urnák 1929-ik esztendejében. A tényállás a követ-
kező : Egy budapseti motorkerékpáros cég egyik tisztviselője 
oldalkocsis gépével haladt Aszód irányában. Vele szembejött 
két szekér az úttest közepén. A sidecar vezetője szabály-
szerűen lelassított, majd tülkölt. Abban a pillanatban, mikor 
a kocsik közelébe ért, a második székért voaitató lovak hirte-
len jobbfelé vezették a kocsit, ami azt idézte elő, hogy a side-
car beleakadt a parasztszekér ( tengelyébe és felborult. Az 
oldalkocsi maga alá temette utasát. A sidecar vezetője súlyos 
sérüléseket szenvedett. Kiderült, vhogy a szekereken senki sem 
ült és a parasztok a kocsi mögött haladva beszélgettek. Rá-
adásul még <azt is megtették, hogy nyugodtan továbbmentek 
és eszükbe sem volt a kellemetlen helyzetbe került motoroson 
segíteni. Az esetnek szemtanúja1 volt egy erdész, aki azután 
megállította a kocsikat, leigazoltatta őket és segítségére 
sietett a motorosoknak. A motoros 398 pengőre bepörölte a 
parasztokat, akik magukra hagyták a szekerüket, ami így a 
bajt okozta. A gödöllői járásbíróság a felperest elutasította 
keresetével és az összes költségek (circa 170 pengő) megfize-
tésére kötelezte. Idézzük a/biró úr szavait. „Önnek meg kellett 
volna állania. Mindig a veszélyes üzem a felelős, kivéve, ha 
kézzelfoghatóan (bebizonyítható, hogy a nem veszélyes üzem 
okozta a balesetet." Amikor szóba került, hogy a parasztok 
még csak meg sem állottak Va baleset után, a biró ezeket a 
XX-ik századba pompásan beillő aranyszavakat mondotta: 
„Mért állt volna meg? - Nem köteles megállani!" Ezek után 
azt kérdezzük? Lesz-e paraszt, aki Aszód tájékán ki fog térni 
egy (autónak, vagy motorkerékpárnak? Mi azt hisszük nem. 
Bolond is volna. A biró szerint a paraszt közlekedési kihágást 
követett el, mert őrizeti nélkül hagyta a lovakat. Tessék kérem 
feljelenteni kihágásért! Kuriózumként megjegyezzük, hogy 
a motorost még a parasztszekér tengelyének megjavítási 
költségeiben is elmarasztalták. Érdekes! A kocsi az össze-
ütközés után (vigan továbbhajt és a végén kiderül, hogy ten-
gelytörése van. Felhívjuk az esetre az illetékesek figyelmét! 

Éljen a Székesfőváros Köztisztasági Hivatalának (veze-
tője. Az aki a VI. kerületi Bulyovszky-utcában székel. A .nevét 
nem akarjuk kiírni, mert esetleg féltékenységből még pen-
zióba küldik. Magyarországon az ember mindenre el lehet 
készülve. Az történt ugyanis, hogy ez a kedves bácsi a közel-
múlt napokban elrendelte, hogy ezentúl a Belvárosban, a síkos 
aszfalton, az ezáltal már 'hírhedtté vált Fürdő-utcában stb. 
nem lesz naponta ötvenszer locsolás, hanem igenis reggel 
korán le lesa'.mosva az aszfalt és kész. Ugy lesz, mint külföl-
dön. Sőt ez a kedves és hozzáértő úr nemsokára azt is elfogja 
rendelni, hogy az utcakeresztezéseknél mindkét irányban 
20—20 méteren megfogják szüntetni a locsolást. Talán mire 
e sorok napvilágot látnak, spnár úgy is lesz. Háromszoros 
éljen! Modern gondolkodás. Sok ilyen hozzáértő és a viszo-
nyokat mérlegelni /tudó urat kívánunk a Székesfőváros egyes 
ügyosztályainak vezető pozíciójába. Ha ezt már előbb meg-
csinálták volna, bizony egy csomó Cialesetet elkerülhettünk 
volna. Fogadja érte az, aki ezt a modern cselekményt elhatá-
rozta és megvalósította, lapunk és olvasóink őszinte háláját. 

Épületes dolgok játszódnak fle mostanában Budapesten. 
Felszedik az utcákat, azután megint visszarakják a köveze-
tet. Néhol csak a'fél utcát csinálják meg. Ugy vannak vele, 
mint aki ma levágja a balkezén a körmeit, a többit meg 
hagyja máskorra. Uraim, mi-akar lenni az a nivókülönbözet 
a Lipót-köruton. Hát ez megint kinek az agyában született 
meg. Ezt érdemes megnézni. Ez a mai Bpest egyik legérdeke-
sebb attrakciója. Ha Budáról jövünk át a pesti oldalra, egy-
szerre csak azon vesszük magunkat észre, hogy a kocsink, 
vagy a taxi, amin járunk balradől. Mi az? Mi az? Miitörtént 
itt? Földindulás? Nem! iSemmi az egész! Egy kis magasság-

Ű R V E Z E T Ő K E R E S A U T f t T Í I R Á R A 
Magyarország szebb helyeinek meglátogatására útitársa-
kat, költséghozzájárulással. Jelentkezéseket a szerk. továbbít 
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A 
Abszolút teljesít meny t és biztonságot csak a 

LARDOLINE RICIT 
motorolaj nyujf! 

Erre bizonyíték a legutóbbi versenyek eredménye: 
MAC Hösök Emlékversenye 
1200 kilométer 24 óra alatt ! 

A verseny egyetlen győztes automobilja: lovag HAUPT KÁROLY (Lancia) 
A verseny egyetlen győztes oldalkocsija: URBACH LÁSZLÓ (AJS) 
A verseny egyetlen győztes motorkerékpárja: KASSA KÁROLY (Harley Davidson) 

B r e n n b e r g i hegyiverseny 
Győztes automobil: PINTÉR JÁNOS (Fiat) 
Győztes motorkerékpár és a nap legjobb motoros ideje : HÓRA N. (Rudge) 
Győztes cyclecar : dr. BEZSILLA NÁNDOR (Morgan) ' 
Győztes oldalkocsi és a nap legjobb oldalkocsi ideje: RÓNAI R. (René Gillet) 
Győztes motorkerékpár : ifj. HÓRA NÁNDOR (James) 
Győztes motorkerékpár: LÁNG SÁNDOR (James) 
Győztes motorkerékpár: SABRNÁK OSZKÁR (Velocette) 

VI. Magyar Tour is l Trophy 
A b s z o l ú t g y ő z t e s : J. KLEIN (DKW) 
175 kcm.-es Tourist Trophy győztes: FRIEDRICH KURT (DKW) 
Egyetlen körrekorder: MEGGYESSY ZOLTÁN (Velocette) 

Magyar rekordnap (Kilométer Láncé) 
Leggyorsabb 1100 kcm.-es automobil: MESZANEK JÓZSEF (BNC) 
Leggyorsabb magyar oldalkocsis motorkerékpár: FARKAS DÉNES (Sunbeam) 
Leggyorsabb 250 kcm.-es motorkerékpár: HILD KÁROLY (OK Supreme) 
Leggyorsabb 350 kcm.-es motorkerékpár: MEGGYESSY ZOLTÁN (Velocette) 
Leggyorsabb 350 kcm.-es oldalkocsi: SABRNÁK OSZKÁR (Velocette) 

Fent i e r e d m é n y e k e t 

LARDOLINE RICIT 
motorolajjal érték e l ! 

Kenés i t áb láza tunkban minden típusú automobilhoz és motorkerék-
párhoz megta lá l ja meg fe le lő olaját 

Kérje mindenütt i Kérje mindenütt 
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F ü r d ő r u h á z a t , 

evezős te lsze re lés , 

IV., Váci-utca 9. sz. 

a legjobb 
motorkerékpár pneu 

A V A T I T K .-T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. 

különbözet a Lipót-körutom. A jobboldal kb. 20—25 cm.-rel 
magasabb. Ezentúl mindenütt igy jesz. Budán a Margit-
köruton szintén így van. Legközelebb a Nagykörúton hozzák 
be. Uraim ne 'tegyük magunkat nevetségessé. Mit szólnak 
ehhez a különböző GB, D, F és más jelzésű automobilok 
vezetői. Nem/'gondolják, hogy ez ismét valami olyan közleke-
dési „blamage". Igazán ideje volna már, ha a Lipót-.körút, ez 
a nagyforgalmu pesti utca megkapná rendes képét. 

* 

A Margithid forgalma kezd tűrhetetlen lenni. És mintha 
a rendőrőrszemek kezdenék újra a már egyszer elhagyott kis-
ded játékot. Már nem egyszer zengettünk dicséretet a Hídfő-
kön álló /rendőrőrszemekről, akik igazán nagy hozzáértést 
tanúsítva intézik a hidfő forgalmát, azzal a bizonyos „Gye-
rünk-gyerünk! Az idő pénz és a forgalom nagy!" jelszóval. 
Most mintha a helyzet kezdene visszafejlődni. Idegen arcok, 
mogorva tekintetek, vasvilla szemek fogadnak, ha a már, a 
múltban oly kitűnően bevált balrakerülést megkíséreljük. A 
minap már majdnem ceruzára is kerültünk és csak hosszú 
kimagyarázássaí sikerült elkerülni a felírást. Itt feltétlenül 
kellene tenni valanit. Tessék revízió alá venni a Margithid 
és kapcsolt részeinek forgalmát. Tessék az automobilistának 
minden megadható könnyítést elrendelni. Itt néha, különösen 
a budai oldalon, már a Zsigmond-utca keresztezésénél kezdő-
dik a torlódás és az ember kénytelen beállani a sorba, amíg 
az őrszem nagy kegyesen megadja a jelzést, hogy előzhetünk 
baloldal felé. Szinte sir az ember lelke, amikor látja a hosszú 
kocsisort a pesti hídfőnél lépésben bandukolva, közben néhány 
szürke és más taxi, vegyesen magánautókkal, akkor, amikor 
balra a villamossín üres. Uraim, nagyon kérjük, vegyék 
maguknak a fáradságot, ha a Ferenc József hídon bevált a 
pesti oldalon a villamossínen való továbbhaladás, talán még 
érezhetőbb lesz a javulás a Margithidnál. Azt azonban, ami 
ma van, azt lehetetlen tovább bírni. Egyik rendőr moderneb-
bül gondolkodik, átérzi feladatát és előre ereszti a vezetőt, a 
másik striktc ragaszkodik a fehér táblához, amit .senki sem 
tud elolvasni, a harmadik vasvillaszemekkel néz, ha kimerész-
kedem a sorból, egyszóval annyi rendszer, amennyi őrszem. 
Mivel pedig a háttal álló rendőrt az ember ritkán ismeri fel 
és így nem tudja megállapítani, melyik az, aki a helyzet 
magaslatán áll, sokszor megesik, hogy ceruzahegyre kerül. 
Névleg hívjuk fel Krizsanecz Kálmán kapitány figyelmét a 
Margithidra. Ő minden tekintetben modern gondolkodású 
ember és bizton számítunk rá, hogy rövidesen beszámolhatunk 
róla, hogy a aMrgithid forgalmában jóleső változás állott be. 

* 

A bukkanó. Régente, amikor mindenki lassan járt és 
szó sem volt automobilról és motorkerékpárról, amikor az üze-
mek forgalmát még mindenütt lovaskocsi és tolókocsi bonyolí-
totta le, amikor a Méray szállítójármű még csak fantazma-
gória volt, amikor a bukkanó fogalma is igen tág fogalom 
volt. Akkor azt olvashattuk időnként, hogy egy kettes fogat 
az országúton egy bukkanón felborult. Utasai kiestek stb. És 
az a bukkanó aldcoriban nem volt más, mint az útszélére hor-
dott kőrakás, amivel az utakat javították. Ma ,a bukkanó fo-
galma egészen más. Ma már bukkanónak lehet nevezni min-
den terepegyenetlenséget, ami meghaladja a 3—4 cm. magas-
ságkülönbözetet. A modern közlekedés legnagyobb ellensége 
a bukkanó. Ellensége az automobilnak, ellensége a motor-
kerékpárnak, egyszóval ellensége minden 30 kilométer sebes-
séggel járó járműnek. A bukkanó határozottan ellenség, 
amely lassan, de biztosan végzi romboló munkáját. Dolgozik, 
mint 'a moly, mely átrágja a szőnyeget és a ruhaneműt. A 
moly csendben dolgozik, a bukkanó robajjal. A Imoly 
munkáját nem halljuk, nem érezzük. A bukkanó rom-
boló munkáját azonban halljuk, érezzük és látjuk. Ma egy 
csavart vesztünk el, holnap egy fontos anya lazul meg, hol-
napután az olajtank fedele vész el, negyedik napon egy rugó 
törik el, az ötödiken pedig, mentsen tőle az Isten, a tengely 
megy rosszra. Igaz, hogy a napok néha hetekre, sőt hónapokra 
változnak át, de a romboló munka lassan, biztosan halad. És 
ez az, amit az útépítők, mérnökök, a Műegyetemet végzett 
intelligens emberek, nem tudnak megérteni. Napról-napra 
keletkeznek új utak, napról-napra fejeződnek be kisebb-
nagyobb útjavítások és a bukkanok csak nem akarnak el-
tűnni. Az új út süpped, a régi marad és kész a bukkanó. Az 
ember azt hiszi, hogy ennek így kell történni. A kocsiúton 
átfutó gyalogutak százai mindmegannyi bukkanót képeznek. 
A mi eszünk, bár nem jártunk 5 évet a főiskolán, nem sinus-
ból és cosinusból élünk, a logarléc nélkül is megvagyunk, 
mégis működik. Mi praktice gondolkodunk, mi tapasztalatok-
ból beszélünk. Ma, amikor modern bitumenutakat építenek, 
amelyek nem sárosak, mi célt szolgálnak a kővel összerakott 
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keresztutak. Céljuk ma már nincs, hivatásuk megszűnt, 
egyedüli ténykedésük, hogy bukkanókat alkotnak és ezáltal 
ha nem is egyszerre, de lassan sok ezer pengő kárt okoznak. 
Mérnök urak, székesfővárosi mérnök urak igyekezzünk el-
tüntetni a bukkanókat! Ezzel több szolgálatot tesznek 
nekünk, mintsem gondolnák. A bukkanó a gépjármű leg-
nagyobb ellensége. Igazán nem tudjuk már, hogy kihez for-
duljunk segítségért. Ugy látjuk radikális eszközökhöz kell 
nyúlni. Legközelebb figyelemmel fogunk kisérni minden 
székesfővárosi és vidéki útjavítást és ahol a felesleges buk-
kanok bennmaradtak az útvonalban, ahol terepsülyedéseket 
észlelünk és ezáltal új bukkanok keletkezését látjuk, kerte-
lés nélkül megírjuk az útépítő mérnök nevét, az útépítést 
végző céget pedig kifogjuk pellengérezni. Nem lesz ez 
hitelrontás, csak az igazság megírása. Jegyzőkönyveket 
fogunk készíteni, hogy fedjük magunkat, mert őszintén 
szólva, ez már több a soknál. Ez merénylet az autó- és 
motorkerékpártulajdonosok vagyona ellen. Uraim mi nem 
loptuk a pénzt! Mi nem azért járunk gépjárművön, hogy 
passziózzunk, hanem azért, hogy ügyes-bajos üzleti dolgain-
kat gyorsabban végezhessük el. Mi nem fogjuk tűrni tovább 
azt, hogy vagyonunk, gépjárműveink ellen nyílt merényletet 
kövessenek el. Ha az urak nem tanulták meg az iskolában, 
miként kell utakat építeni, akkor megtanítjuk mi az urakat. 
Mellettünk az igazság, mellettünk a 25000 autó- és motor-
kerékpártulajdonos. Nem kívánunk lehetetlent, csak egy 
kis figyelmet. Mért nincsenek külföldön bukkanok? Ha át-
lépjük az osztrák határt, már csaknem megszűnik a bukkanó 
fogalma, nem is szólva a németországi, belgiumi, svájci, 
olaszországi, franciaországi utakról. Mért nincs ott is buk-
kanó? Mert tudnak utat építeni. Magyarországon nem is 
tudnak, de nem is akarnak. A mérnök urak benn ülnek a 
szobában, az útmester épít, akinek fogalma sincs, mit kíván 
meg a modern útépítés. Hullámos aszfaltot és gödrökkel és 
lyukakkal teli makadámot, kiálló és bemélyített sínátjáró-
kat, mesterségesen megemelt villamossíneket azt látunk, de 
modern utakat és jóakaratot azt kevesebbet. Ez az igazság. 
Ajánljuk e sorokat a kereskedelmi Miniszter Űr és a Polgár-
mester Urak szives figyelmébe. 

Európa-túrázók figyelmébe! 
Miután itt a túrázás ideje, szerkesztőségünk össze-

állította a legfontosabb tudnivalókat azok számára, akik 
nagyobb európai túrákat szándékoznak megtenni. Alan-
tiakban adjuk a főbb hajtási szabályokat, hol hajtanak 
balra, illetve jobbra, hol kell és hol nem kell vizűm, hol 
és mennyi vám, illetve tartózkodási illeték fizetendő. 

Belgium: Jobbra tartani, balra előzni. Vízum szüksé-
ges. A menetgyorsaság nincs korlátozva. Napi tartózko-
dási díj kocsinként 10 fr. 

Bulgária: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm szüksé-
ges. Menetgyorsaság helységekben 15 km, míg a ínyílt or-
szágúton nincs korlátozva. Tartózkodás 7 napig minden 
díj nélkül. 

Dánia: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. Menetsebesség helységekben 30 km-re, ország-
úton 50 kilométerre szabályozva. Külön tartózkodási díj 
kocsinként 5—50 koronáig. 

Anglia: Balra tartani, jobbra előzni. Vizűm szüksé-
ges. Menetsebesség országúton 35 km-re maximálva. (Vál-
tozás alatt áll.) Az első négy hónapra nincs tartózkodási 
díj. 

Észtország: Jobbra tartani, balra előzni. Vízum szük-
séges. 48 óráig nincs tartózkodási díj, ezen túl naponként 
32 fillér. 48 órát felülmúló otttartózkodásnál a határátlé-
péstől számított 8 nap alatt köteles az illetékes rendőrál-
lomáson jelentkezni. 

Finnország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. Menetsebesség falvakban 20 km-re, városokban 
30 km-re, nyilt országúton 55 km-re van szabályozva. Tar-
tózkodási díj az első három hónapban nincs. 

Franciaország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges, ezenkívül egy „Laissez passer" váltandó, mely 
legfeljebb 60 napig érvényes. Minden napra 10 fr. illeték 
fizetendő. 

Görögország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges. Menetsebesség helységekben 10—20 km-re sza-
bályozva, míg országúton nincs korlátozás. Tartózkodási 
díj 3 hónapig nincs. 

Hollandia: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. A menetsebesség városokban és falvakban kor-
látozva van és a korlátozás mérve a helység bejáratánál 
táblákon feltüntetve látható. A tartózkodási díjak osztá-
lyokba vannak sorozva, 3, 15, 30, 60 napi tartózkodásra 
szólnak és az évi adó egynegyed-egyötöd részét teszik ki. 

Olaszország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. Menetsebesség nincs korlátozva. Tartózkodási 
díj 3 ihónapig nem fizetendő. Elektromos kürt mellett még 
a kézidudát is megkövetelik. 

Jugoszlávia: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges. Menetsebesség falvakban 16—20 km-re szabá-
lyozva, míg az országúton semmi korlátozás alá nem esik. 
Tartózkodási díj nincs. 

Lettország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. A kocsi 24 órán belül a helyi rendőrségen beje-
lentendő. Menetsebesség országúton 50 km-ben megálla-
pítva. Tartózkodási díj nincs. 

Litvánia; Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm szük-
séges. Menetsebesség nem esik korlátozás alá. Tartózko-
dási díj nincs. 

Lengyelország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 

szükséges. Menetsebesség falvakban és városokban 25 

km-re szabályozva, míg országúton nincs korlátozás. Tar-

tózkodási díj nincs, csak Lengyel Felsősziléziában fize-

tendő 16—116 Zloty illeték. 

Luxemburg: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 

nem szükséges. Menetsebesség falvakban 15—20 km-re, 

országúton 60 km-re van megállapítva. Tartózkodási díj 

nincs. 

Norvégia: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm nem 
szükséges. Menetsebesség helységekben 25, nyílt ország-
úton 35 km-re korlátozva. A felelősség törvénybe van 
iktatva. Tartózkodási díj motorkerékpárért 0.25, autóért 
1.00 korona naponta. 

Ausztria: Balra tartani, jobbra előzni. (Kivételt ké-
pez Vorarlberg, ahol jobbra tartanak és balra előznek.) 
Vizűm szükséges. Menetsebesség falvakban és városokban 
15 km, nyílt országúton 45 km és áttekinthetetlen helye-
ken 6 km-re korlátozva. Tartózkodási díj Alsó-, Felső-
Ausztriában, Tirol és Vorarlbergben különböző. Kb. 70 
Schilling 60 napra. 

Portugália: Balra tartani, jobbra előzni. Vizűm szük-
séges. Menetsebesség falvakban 25 km-re, országúton 40 
km-re korlátozva. Tartózkodási díj nincs. 

Románia: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm és tar-
tózkodási engedély szükséges. Menetsebesség városokban 
és falvakban 12 km-re, áttekinthetetlen helyeken 6 km-re 
szabályozva, míg országúton korlátozás nincs. Tartózko-
dási engedélyért 500 lei fizetendő. 

Oroszország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges. Tartózkodási díjak különbözők. 

Svédország: Balra tartani, jobbra előzni. Vizűm nem 
szükséges. Menetsebesség városokban és falvakban 35 
km, nyilt országúton 45 km-ben megállapítva. Tartózko-
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dási díj motorkerékpárért 0.25, autóért 1 korona napon-
ként. 

Svájc: Jobbra tartani, balra -előzni. Vizűm szükséges. 
A menetsebesség kantonok szerint különbözőkép szabá-
lyozva. Tartózkodási díj két hónapig nincs. 

Spanyolország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges. Menetsebesség falvakban és városokban a helyi 
hatóságok által szabályozva. Országúton korlátozás nincs. 
Tartózkodási díj 48 órára 5 peseta. Hosszabb tartózko-
dásnál 6 hónapig minden további napra 2 peseta. 

Csehszlovákia: Balra tartani, jobbra előzni. Vizűm 
szükséges. Menetsebesség helységekben 15 km-re, át nem 

tekinthető helyeken 6 km-re, nyílt úton 45 km-re szabá-
lyozva. Tartózkodási díj 20—400 koronáig. 

Törökország: Jobbra tartani, balra előzni. Vízum 
szükséges. Triptique még nincs, a vám beutazáskor a ha-
táron fizetendő. Beérkezés után 48 óra alatt jelentkezés 
a helyi rendőrhatóságon, mely külön tartózkodási enge-
délyt ad. 

Németország: Jobbra tartani, balra előzni. Vizűm 
szükséges. Menetsebességek az egyes tartományokban 
különbözőképen szabályozva. A határátlépéskor tartózko-
dási díj előre fizetendő. Esetleges különbözet visszatérít-
tetik. 

Rekordnap Tálon 
Eddy Meyer (980 Brough-Superior-Jap) futotta a nap legjobb idejét — Soloban 183.070 km.-sideearral 
150.590 kilométeres sebességet ért el — Heteés Sándor (2.3 Bugatti-kompressor) a leggyorsabb automobil —• 

Pompás motorkerékpáreredmények. reális kocsi idők jellemezték a KMAC ezidei első rekordnap ját 

Június 20-án rendezte a KMAC a táti betonpályán 
első ezidei rekordnapját. Ezúttal, eltérően a multévi őszi 
rekordnaptól, nem csupán kísérletről volt szó, hanem egy 
rendes versenyről, melynél a résztvevők szigorúan a ka-
tegóriák keretein belül mozoghattak. Bár a betonút a 
mult év óta erősen hullámos lett és a versenyzők szerint 
nagyon dobálta a gépet, ez az eredményeken csodálatos-
képpen semmit sem változtatott. Különösen a motociklis-
ták futottak szenzációs időket, amelyek közül, kevés ki-
vétellel, Arpajonban vagy Brooklandben sem futottak 
volna jobbat. A motorosokkal ellentétben, kocsi alig ál-
lott starthoz. A mult évben 200 kilométeren felüli ered-
ményeket futott Esterházy Antal herceg és Zichy Tiva-
dar gróf nem indultak és így távollétükben megértük, 
hogy motorkerékpár futotta a nap legjobb idejét. Sajnos, 
ezúttal, bár a rendezés és a verseny előkészítése kifogás-
talan volt, hiba volt a kréta körül. Megesett, hogy a „hí-
res" villanyóra pont a verseny tartama alatt nem funk-
cionált, aminek ezúttal hazánk pompás útviszonyai voltak 
az okozói. Az óra a kiszállításnál az óbudai vám és az 
aquincumi romok között uralkodó botrányos útrészletnek 
esett áldozatul. Az egyik förtelmes bukkanónál a legna-
gyobb precizitással összeállított villamos időmérőkészülék 
egy olyat zökkent, hogy, mint később megállapítást 
nyert, az egyik tengelye kiugrott a helyéből, dacára an-
nak, hogy az egész szerkezetet kézben tartották. Ezt a 
verseny tartama alatt már nem lehetett rendbehozni és 
miután az óra csak a szalagszakítások pillanatát mu-
tatta, a mérést stopperórákkal hajtották végre. Termé-
szetesen ez sokat levon az eredmények realitásából, kü-
lönösen ott, ahol a másodpercek egyenlőek voltak. Hogy 
most az egytized másodpercre mért eredményeket egy 
kilométerversenynél elfogadhatjuk-e hivatalosan, az nagy 
kérdés? Rekordképpen aligha lesznek kezelhetők. Legfáj-
dalmasabban érintheti a sajnálatos körülmény a kiváló 
osztrák Douglas-vezetőt, Rudolf Runtsch-ot, aki 750 
kem-es gépével világviszonylatban is egészen elsőrendű 
eredményt ért le. 

A verseny megrendezése dr. Szlávy Béla titkár, va-
lamint Delmár Walter, dr. Schmidt Gyula, Kádár Imre, 
dr. Feledy Pál, Berkovits László, Mocskoriyi Ervin és 
mások érdeme. A sportbiztosi tisztet ezúttal Pálffy-Daun 
József gróf töltötte be. A KMAC Vezetőségéből ott láttuk 
Bláthy Ottó Tituszt, aki szokásos kedves modorával most 
is, mint mindig, a vendéglátó szerepét töltötte be, vala-
mint Kienaszt Ferenc főkonzult, a Sportbizottság elnö-

két és Balázs Béla Hugót. A versenyt körülbelül 200 
Budapestről és a vidékről iderándult sportfanatikus 
nézte végig. A motorokat ért defektusok mellett, sajnos, 
egy komolyabb baleset is történt. A bécsi Aschkenasy 
Róbert lazult küllői révén bukott és lábát törte. A men-
tők a közeli dorogi kórházba szállították, örvendetes újí-
tás volt a KMAC részéről a sajtó rendelkezésére bocsátott 
autóbusz, mely az Apponyi-térről a starthoz szállította a 
budapesti lapok riportereit. A program a KMAC-tól mái-
megszokott igen gyenge volt. Hiányzott belőle a ver-
seny rendezősége, valamint mindennemű tájékoztatás az 
eddigi rekordokat illetőleg. Ugyancsak hiába kerestük a 
kilométerversenyek programjából külföldön sohasem 
hiányzó sebesség-tabellát, mely legalább némi tájékozta-
tóul szolgál. Ha még azt is elmondjuk, hogy eredmény-
kihirdetés egyáltalában nem volt és az emberek csak a 
sátor alól kiszivárgott hírek alapján értesültek a történ-
tekről, akkor mindent elmondottunk. A jövőben üdvös 
volna talán egy fekete iskolatábla felállítása a cél mel-
lett, ahová az egyes versenyzők eredményeit fehér krétá-
val állandóan feljegyezné valaki. Ez volna, nézetünk 
szerint, a legminimálisabb előzékenység a rendezőség ré-
széről azok irányában, akik a kitűnő (?!) utakon kocsin, 
autón, sőt igen sokan kerékpáron megkockáztatták a ver-
senyre való kirándulást. 

Vegyük sorra az egyes osztályokat: 
I. Verseny kocsik. Eddigi legjobb eredmény. Herceg 

Esterházy Antal (1998. Bugatti-kompressor). Középidő: 
17.67 mp. Sebesség: 203.734 km. Ezúttal sem a 190 kilo-
méteren felül futott Delmár Walter-féle Steyr, sem pedig 
a Grand Prix Bugattik nem állottak starthoz. A gyor-
sabb kocsik közül egyedül Heteés Sándor és Szénásy 
Alan startoltak. Mindketten Bugattin. Heteés Sándor 
2300 kem-es Bugatti Grand Sportjáról szerelte le a sár-
hányókat és alakította át kocsiját ezáltal külsőleg ver-
senyparipává, Szénásy pedig a kis négyhengeres Bugatti-
kompresszorját hozta a starthoz. Mindketten kifutották 
azt, amit lehetett. Szénásy it is bebizonyította, hogy állja 
a sebességet, Heteésről pedig elmondhatjuk, hogy nagyon 
javul és kocsiját is tip-top állapotban vezette végig a táti 
betonon. Meszanek József kis 1100 kem-es BNC-jével, 
ami tulajdonképpen szintén nem más, mint egy normál 
széria sportkocsi, elég respektábilis 110 kilométeren fe-
lüli átlagot tudott kihozni. A részletek a következők: 

1. Heteés Sándor (2300. Bugatti). Oda: 20.2 mp. 
Vissza: 19.9 mp. Átlagidő: 19.9 mp. Sebesség: 181.080 km. 
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2. Szénásy Alán (1492. Bugatti). , Oda: 21.6 mp. 
Vissza: 20.6 mp. Átlagidő: 21.1 mp. Sebesség: 170.600 
km. 

II. Sportautomobilok. Eddigi legjobb eredmény. 
1928. Báró Wolfner András (45Ö0. Steyr-Sport). Közép-
idő: 20.125 mp. Sebesség: 178.923 km. Ezúttal csupán a 
két Wolfner, András báró és László állottak starthoz, 
mindketten multévi kocsijaikkal. Wolfner Andrást bal-
szerencse üldözte. A start előli: egyik dugattyúja törött 
cl és a versenyt csupán öt aktív hengerrel futotta 
végig. Eredménye, ezt tekintetbe véve, igen jó. Wolfner 
László (Steyr) szintén nem érte el a multévi 177.084 
km-es világviszonylatban is legelsőrendű idejét. Szini 
János nem indult, ami arra enged következtetni, hogy 
nem szándékozik megvédeni multévi bajnokságát. A rész-
letek a következők: 

1. Wolfner László (4500. Steyr-Sport). Oda: 21.3 
mp. Vissza: 21.3 mp. Átlagidő: 21.3 mp. Sebesség: 
16G.980 km. 

2. Wolfner András báró (4500. Steyr-Sport). Oda: 
23.2 mp. Vissza: 22.7 mp. Átlagidő: 22.9 mp. Sebesség: 
157.170 km. 

III. Túraautomobilok. Eddigi legjobb országos 
eredmény. 1928. Wolfner László (4500. Steyr). Közép-
idő: 25.49 mp. Sebesség: 141.336 km. Wolfner László ez-
úttal nem állott starthoz és így távollétében a két Bu-
gatti-vezető Lyka István és Petrovits Vidor, Verebélyi 
László (Lancia-Lambda), Fuchs Mihály Pál (Hispano), 
br. Hatvany Endre (Austro-Daimler ADR) és Schláde-
rer József (Magosix) állottak starthoz. A leggyorsabb 
közöttük a fiatal Petrovits Vidor volt háromliteres Bu-
gattiján. A felhúzott tetővel kifutott 124 kilométeres át-
lag egészen elsőrangú és nézetünk szerint nyitott állapot-
ban meghaladta volna a 130 kilométert. Lyka kompresz-
szoros Bugattijától, nem kevésbé a Hatvany által veze-
tett ADR-től többet vártunk. Schléderer közel 100 kilo-
méteres eredménye megfelelt a várakozásnak. A részletek 
a következők: 

1. Petrovits Vidor (2984. Bugatti). Oda: 29.2 mp. 
Vissza: 28.8 mp. Időátlag: 29.0 mp. Sebesség: 124.120 
km. 

2. Lyka István (1992. Bugatti-komp.). Oda: 28.4 mp. 
Vissza: 30.3 mp. Időátlag: 29.3 mp. Sebesség 122.840 km. 

3. Báró Hatvany Endre (2992. ADR). Oda: 31.0 mp. 
Vissza: 30.7 mp. Időátlag: 30.8 mp. Sebesség: 116.980 
km. 

4. Fuchs Mihály Péter (3750. Hispano). Oda: 32.8 
mp. Vissza: 32.0 mp. Időátlag: 32.4 mp. Sebesság: 
111.090 km. 

5. Verebélyi László (2350. Lancia). Oda: 32.8 mp. 
Vissza: 3^.8 mp. Időátlag: 32.8 mp. Sebesség: 109.720 
km. 

6. Schléderer József (2.3 Magosix). Oda: 36.8 mp. 
Vissza: 37.0 mp. Időátlag: 36.9 mp. Sebesség: 97.560 km. 

IV. Solo-motorkerékpárok. A solo-motorkerékpár-

kategóriákban érték el a nap legszebb eredményeit. 
Egyik gép a másik után futotta a valamikor, még pár 
év előtt, világrekordszámba ment 100 mérföldet (160.900 
km.). Legjobban mindazonáltal az osztrákok szerepeltek, 
akik néhány egészen elsőrendű eredményt értek el. Eddy 
Meyer kéthengeres hatalmas 980 kem-es Brough-Supc-
riorjával ízelítőt adott, milyen sebességgel futják az an-
golok a Brookland-köröket. Ugyancsak szenzációszámba 
ment a Douglas-vezető Runtsch, valamint Machu (Gillet) 

pompás eredménye. A magyarok közül ezúttal Balázs 
László (Sunbeam) és Hild Károly (OK) elégítettek ki 
különösen, akiknek eredménye minden tekintetben »első-
rangú. Rostásnak ki kellett volna futni a 100 kilométert 
és Meggyessynek is legalább 145 kilométert. A részletek 
a következők: 

175 kcm. 1. Rostás István (AKD). Oda: 37.2 mp. 
Vissza: 38.2 mp. Időátlag: 37.7 mp. Sebesség: 95.470 mp. 

2. Hóra Nándor (James). Oda: 37.0 mp. Vissza: 
40.2 mp. Időátlag: 38.6 mp. Sebesség: 93.240 km. 

Szénássy Alán, a nemrég feltűnt kitűnő 19 éves autó-
vezető. Szénássy első szenzációs menését a multévi Sváb-
hegyi versenyen mutatta, ahol 3 literes Austro-Daimler-
jével pompás időt ért el. Azóta a MAC Hősök Emlékverse-
nyén szerepelt kitűnően, majd a közelmúltban abszolút 
elsőként végzett a Brennberg-versenyen Bugatti-verseny-
kocsin és 170 kilométeres sebességet ért el a táti kilo-
méternapon. Jelenleg Heteés Sándorral együtt küzdenek 
a magyar bajnokságért, melynek győztesét sokan benne 

látják. 

Petrovits vidor Bugatti 3 literes túrakocsijával a táti 
rekordnap után. Petrovits Vidor egyik legújabb remény-

sége versenyző gárdánknak ID. I. felvétele). 



14 .4 Ü T O M O B I L — MOTORSPORT 1929 július 1. 

Hóra motorja visszafelé kihagyott. Egyik eredmény 
sem üti meg a nemzetközi nívót. 

250 kcm. 1. Hild Károly (OK-Jap). Oda: 29.1 mp. 
Vissza: 29.4 mp. Időátlag: 29.2 mp. Sebesség: 123.260 
km. 

2. Bauer József (Ariel). Oda: 33.0 mp. Vissza: 33.1 
mp. Időátlag: 33.05 mp. Sebesség: 109.080 km. 

Hild eredménye a nemzetközi viszonylatban is első-
rangú. Bauer közel 110 kilométeres teljesítménye a rak-
tárból kivett szériamasinával kitűnő. 

350 kcm. 1. Meggyessy Zoltán (Velocette). Oda: 27.6 
mp. Vissza: 27.1 mp. Időátlag: 27.3 mp. Sebesség: 
131.860 km. 

2. Willy Melichar (Sunbeam). Oda: 26.4 mp. Vissza: 
30.4 mp. Időátlag: 28.4 mp. Sebesség: 126.750 km. 

3. Szilner József (Chater-Lea). Oda: 2.9.1 mp. Visz-
sza: 28.4 mp. Időátlag: 28.5 mp. Sebesség: 126.280 km. 

4. Vincze Pál (Rex-Acme). Oda: 35.9 mp. Vissza: 
36.6 mp. Időátlag: 36.2 mp. Sebesség: 99.430 km. 

Meggyessy ideje, mint már említettük, nem kielé-
gítő. Ugyanilyen motorral az angolok 160 kilométer fe-
letti eredményeket értek már el. Melichar versenyen kí-
vül 25.1 + 25.8 = 25.4 mp. eredményt futott ki, ami 
141.730 km-nek felel meg. Kellemesen hatott Szilner Jó-
zsef eredménye, melyet 3 éves állandó használatban lévő 
ohc-gépével ért el. Zamecsnik Tivadar (Motosacoche) 
gyertyadefekt miatt feladta. Háromnegyed pályán leálló 
motorral 122 kilométert futott. 

500 kcm. 1. Kari Machu, Wien (Gillet). Oda: 22.2 mp. 
Vissza: 23.1 mp. Időátlag: 22.6 mp. Sebesség: 159.260 
km. 

2. Rudolf Runtsch (Douglas). Oda: 22.9 mp. Visz-
sza: 22.8 mp. Időátlag: 22.85 mp. Sebesség: 157.890 km. 

3. Balázs László (Sunbeam). Oda: 24.4 mp. Vissza: 
22.6 mp. Időátlag: 23.5 mp. Sebesség: 153.180 km. 

4. Hóra Nándor (Rudge). Oda: 25.2 mp. Vissza: 26.6 
mp. Időátlag: 25.9 mp. Sebesség: 138.850 km. 

5. Vrannai József (Ariel). Oda: 26.6 mp. Vissza: 
31.9 mp. Időátlag: 29.3 mp. Sebesség: 122.840 km. 

Balázs László verseny után igen sikerült kísérletet 
hajtott végre. Sikerült 22.0, 22.2, 22.1 mp., sebesség: 

162.860 km., pompás magyar rekordot felállítani. Oda-
felé megtett sebessége 163.520 km. volt. Kari Machu 
eredménye szenzációs, nem kevésbé Runtsch-é, akik egy-
irányban mindketten túljutottak a 160 kilométeren. A 
szerencsétlenül járt Aschkenasy (Sunbeam) egyirányban 
elért ideje 25.4 mp. volt, ami 141.730 km. sebességnek 
felel meg. 

750 kcm. 1. Rudolf Runtsch (Douglas). A verseny-
ben 19.8 + 23.4 = 21.6 mp-es eredményt ért el, ami 
166.640 km. sebességnek felel meg. Egyik irányban tehát 
már itt is 181.800 kilométeres sebességet futott. A re-
kordkísérteti próbán 20.4 + 19.9 = 20.15 mp-es átlagot 
ért el, ami 179.100 kilométernek felel meg. Hasonló se-
bességet 750 kcm-es géppel még csak Angliában futottak. 
Runtsch eredménye azt mutatja, hogy a gyárban töltött 
idejét fényesen kihasználta és gépelőkészítő munkája 
vetekszik bármely angol profiéval. 

1000 kcm. 1. Eddy Meyer (Brough-Superior Jap). 
Oda: 19.4 mp. Vissza: 19.8 mp. Átlagidő: 19.6 mp. Se-
besség: 183.670 km. Meyer egyirányban 185.540 kilomé-
teres sebességet ért el. Eredménye a nap abszolút leg-
jobb ideje. A hatalmas 100 kilogrammon felüli Eddy 
Meyer kitűnően ülte meg ugyancsak hatalmas gépét. 

V. Oldalkocsis motorkerékpárok. Ebben a csoportban 
is az osztrák Eddy Meyer excellált Brough-ján. Sidecar-
ral közel 160 kilométeres eredményt ért el. A 350-esek 
csoportját Sabrnák Oszkár nyerte Velocettjével, arány-
lag elég jó idővel. A 600-as csoportban mérték össze ere-
jüket először a bajnokaspiránsok. Az abszolút legjobb 
eredményt a kategóriában az osztrák Gillet-menő Machu 
produkálta, míg a magyarok közül Farkas Dénes érte el 
a legnagyobb átlagsebességet Sunbeam-jével. A sidecar-
menők aránylag igen keveset mutattak. Látszott minden-
kin, hogy csak azért indul, hogy pontot ne veszítsen. A 
részletes eredmény a következő: 

350 kcm. 1. Sabrnák Oszkár (Velocette). Oda: 33.2 
mp. Vissza: 34.3 mp. Időátlag: 33.77 mp. Sebesség: 
106.810 km. 

600 kcm. 1. Kari Machu (Gillet). Oda: 27.4 mp. 
Vissza: 27.3 mp. Időátlag: 27.35 mp. Sebesség: 131.860 
km. 

Zamecsnik Tivadar (Motosacoche), a TTC ügetöpálya-
versenyének hőse. Zamecsnik Tivadar az év legszebb küz-
delmében legyőzte a bajnok Sunbeam-vezetö Balázs 

Lászlót (D. 1. felvétele). 

Rudolf Runtsch, a híres osztrák Douglas-vezetö, aki a kon-
tinensen fényes eredménnyel képviseli az angol Douglas-

színeket ( D. 1. felvétele). 
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2. Farkas Dénes (Sunbeam). Oda: 33.4 mp. Vissza: 
27.2 mp. Időátlag: 30.3 mp. Sebesség: 118.800 km. 

3. Wittenberg József (Standard). Oda: 27.2 mp. 
Vissza: 35.1 mp. Időátlag: 31.15 mp. Sebesség: 115.740 
km. 

4. Bauer József (Ariel). Oda: 37.2 mp. Vissza: 32.4 
mp. Időátlag: 34.8 mp. Sebesség: 103.420 km. 

5. Vigyázó Miklós (BMW). Oda: 36.5 mp. Vissza: 
36.2 mp. Időátlag: 36.35 mp. Sebesség: 99.140 km. 

6. Zilzer István (RADCO). Oda: 37.9 mp. Vissza: 
35.4 mp. Időátlag: 36.7 mp. Sebesség: 98.350 km. 

7. Kováts Emil (Victoria). Oda: 37.8 mp. Vissza: 
38.5 mp. Időátlag: 38.15 mp. Sebesség: 94.460 km. 

8. Rostás István (Douglas). Oda: 41.8 mp. Vissza: 
35.2 mp. Időátlag: 38.5 mp. Sebesség: 93.490 km. 

Machu mindkét irányban csaknem egyenlő sebessé-
get ért el. Ezzel szemben Farkas Dénes és Wittenberg 
József egyirányban 132 kilométeren felül futottak, ami 

egészen elsőrangú eredmény. Bauer Józseftől többet vár-
tunk, éppen úgy Vigyázótól is. Ügy látszik Zilzer és tár-
sai sem tunoltak kellően, mert egy 500-as two-port Jap-
ből többet ki lehetett volna hozni. Rostás multévi gépével 
csupán a pontokért futott. A bajnokságra készült gépe 
ugyanis még nem érkezett meg. Kováts Emil Victoriája 
lassú egy kilométerversenyben. Nem szabad azonban el-
felejtenünk, hogy ezt a gépet a gyár annak idején az 
Automobil-Motorsport megbízhatósági triáljára küldte 
Budapestre, nem pedig a kilométer-lancéra. Urbach mo-
tordefekt miatt nem állhatott starthoz és így hatalmas 
pontveszteséggel startol a bajnokságért. Farkas Dénes 
(Sunbeam) és Wittenberg József (Standard) rekord-
kísérletei nem jártak eredménnyel. 

1000 kcm. 1. Eddy Meyer (Brough-Superior-Jap). 
Oda: 23.1 mp. Vissza: 22.8 mp. Átlagidő: 22.9 mp. Se-
besség: 157.170 km. Elsőrangú eredmény. Lantai AJW-
gépe nem indult. 

Miként szórakoznak egyesek az amerikai tavakon? Képünk egy Evinrude outboard-motorral szerelt siklócsónakkal 
véghezvitt ugrást mutat be. A vezető az utolsó pillanatban felrántja a motort és az ugródeszkaszerű emelvényen át-

siklik. Természetesen egyensúlyvesztés esetén könnyen végződhet a dolog borulással. 

Olvasó! Fizess elő! Jól jársz! 
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Outboardok a New-York Albany közötti Marathon közben. A képen remekül megfigyelhetjük az egyes siklók fekvé-
séi a vizén. A vízből kiálló csónaktestek integetnek. Mint látjuk, a víz korántsem volt olyan sima, mint az ember 

gondolná, 

Egy outboard-verseny startja a Hudson-folyón New-York mellett 
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Táti rekordnap 

Szenzációs új rekordokat ad 

CASTROL 
O L A J 

a magyar motorsportnak! 
A nap legjobb ideje új rekord: 

Eddy Mayer (Brough Superior) 183 67 km. 

Leggyorsabb oldalkocsija új rekorddal: 
Eddy Mayer (Brough Superior) 156*59 km. 

A leggyorsabb magyar motorkerékpáros: 
Balázs László (Sunbeam) 162*88 km-rel rekordot állít fel. 

A leggyorsabb versenykocsi, egyúttal a nap legjobb autóideje: 
Heteés Sándor (Bugatti) 180*83 km. 

A leggyorsabb sportkocsi: 
Wolfner László (Steyr) 168*98 km. 

A leggyorsabb túrakocsi: 
Petrovits Vidor (Bugatti) 124*12 km. 

Castrol-olajjal győzött! 
Jegyezze meg versenyzőink jelszavát: 

Ha CASTROL velünk, 
Senki ellenünk! 
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MINDENT MEGKAP 

LANTAI-nái 
AMIT AKAR! 

250 kcm. Legjobb a kis 

V E L O C E T T E ! 
250 kcm. Vezet mindenütt az 

OK-Sup reme ! 
350 kcm. Szó sem lehet másról, mint 

VELOCETTE-rő l . 
500 kcm. Válasszon a 

COTTON, 
N E W - H E N L E Y ^ U , 

1000 kcm. Világszenzáció az 1000-es 

FLJW! 
Cyclecar. Itt a 

M O R G A N ! 
Kiskocsit is kaphat! 

Legszebb, legformásabb s legtovább tart a 

B N C ! 
Mit akar még? 

Olcsók vagyunk! 

Raktárunk kifogyhatatlan! 

Kellemes részletfizetést nyujtunk! 

Elsőrendű kiszolgálás a vétel előtt! 

Legmesszebbmenő gondoskodás a vétel után! 

Jöjjön a Szabadság-tér 7 -be ! 
Tekintse meg gépeinket! 

í i 
5 

MAC 24 órás 
HŐSÖK EMLÉKVERSENYE 

ím 

FN 
érte el a legszebb, legmagasabbra érté-

kelhető eredményt . 

volt az egyedüli, aki a huszonhárom start-

hoz állott solo motorkerékpáros között elérte, 

illetve megfutotta az 

lOOO kilométert • 

csak F N nyert 
arany plakettet 

Vezérképviselet: 

H A L M O S TESTVÉREK 
B U D A P E S T , 

V., Szabadság-tér 18. szám. 
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A Magyarországon gyártott és képviselt külföldi motor-
kerékpárok ára i és közelebbi adatai 

Teljest akartunk produkálni és ezért késtünk. 
Most végre, azt hisszük, összeállításunk teljes. A szinte 
napról-napra változó és keletkező új képviseletek 
mellett lehetetlen volt tiszta és teljes képet kapni a 
Magyarországon képviselt motorkerékpárokról. Ez-
úttal előttünk állanak a magyar, az erősen terjeszkedő 
német és francia, a svájci, a mérsékelten képviselt 
olasz és osztrák, a belga, amenkai és az angol gyárak 
teljes egészükben. Ma a magyar Méray-gyáron kívül 
71 külföldi gyár van Budapesten, illetve Magyar-
országon képviselve, de a szám még ma is növekszik, 
ami arra fog vezetni, hogy a közeljövőben a régi kép-
viseletek egy része meg fog szűnni, vagy gazdát cse-
rélni. A gazdasági helyzet oly nehéz és oly rossz, hogy 
a hatvanegynéhány képviselet a mai piac felvevő-
képességéből megélni nem tud. Pénz nincs, a vevők 
nem fizetnek, a váltókat a kereskedőnek kell bevál-
tani. Hogy ez nem egészséges, azt mindenki tudja. 
Ennek dacára élni kell Hogy mit hoz a jövő, azt ma 
még nem tudni. Reméljük a legjobbat. Alantiakban 
adjuk a képviselt gyárak összes típusait, a képviselet 
által megadott árakkal. Az árak luxusadó nélkül érten-
dők. Az első rovatban a típusjelzés, majd a henger-
szám, furat, löket, hengerűrtartalom van megadva. 
Külön jelezve van a vezérlés módja is. A rövidítések 
a következők: SV = Side Valve = Oldaltvezérelt. 
OHV = Over Head Valve = Felülvezérelt. IOE = 
Inlet Over Exhaust = Szívószelep felül, kipuffogó-

szelep oldaltvezérelve. OHC = Over Head Camsháft 
= Királytengelyes. 2-port = Két kipuffogócsöves. TS 
— Two-stroke = Kétütemű v = világítással, vn = 
világítás nélkül. A furatok és löketek milliméterben, 
a hengerűrtartalom köbcentiméterekben van megadva. 
Az egyes képviseletek címét illetőleg a szerkesztőség 
készséggel nyújt felvilágosítást. 

Mayyar gyárak: Méray. 
Osztrák képviseletek: Pucli. 
Francia képviseletek: Automoto, DFR, D'Yrsan, 

Gnome & Rhone, Louvet, Monet-Goyon, New-Moto-
cycle, Motocomfort, Peugeot, René-Gillet, Sandford, 
Soyer. 

Olasz képviseletek: Guzzi. 
Belya képviseletek: FN, Gillet, Sarolea. 
Német képviseletek: BMW, Diamant, D-Rad 

DKW, NSU, Opel, Standard, Tornax, Viktória, Wan-
derer, Ziindapp. 

Amerikai képviseletek: Cleveland, Harley-David-
son, Henderson, Indián, Super-X. 

Angol képviseletek: AJS, AKD, AJW, Ascot-Pul-
lin, Ariel, Baker, BSA, Calthorpe, Cotton, Coventry-
Eagle, Chater-Lea, Dot, Douglas, Excelsior, Francis-
Barnett, I iRD, Humber, James, Morgan, Montgomery, 
Matchless, MBE, New-Hudson, New-Henley, Norton, 
OK, P & M, Radco, Royal-Ruby, Royal Enfield, Rex 
Acme, Rudge, Raleigh, Sunbeam, Triumph, Velocette. 
Zenith. 

Gyártmány Heng.-sz. Furat Löket 

AJS Modell 12. 1 65 75 
AJS Modell 5. 1 74 81 
AJS Modell 3. 1 74 81 
AJS Modell 4. 1 74 81 
AJS Modell 6. 1 74 81 
AJS Modell 6. 1 74 81 
AJS Modell 7. 1 74 81 
AJS Modell 9. 1 84 90 
AJS Modell 8. 1 84 90 
AJS Modell 8. 1 84 90 
AJS Modell 10. 1 84 90 
AJS Modell 2. 2 84 90 
AJS Modell 1. 2 84 90 
AJW 2 85.5 85 
AJW 2 85.5 85 
AJW 2 78 104 
AKD Modell 19. 1 60 61 
AKD Modell 59. 1 60 61 
AKD Modell 49. 1 70 77 
Ariel Standard 1 65 75 
Ariel OHV 1 65 75 
Ariel Standard 1 81.8 95 
Ariel de Luxe 1 81.8 95 
Ariel Type A. 1 86.4 95 
Ariel Type B. 1 86.4 95 
Ascot-Pullin 1 82 94 
Automoto Modell A. 8. 1 60 61.5 
Automoto Modell AS. 8. 1 60 61.5 
Automoto Modell A. 12. 1 60 88 
Automoto Modell AL. 3. 1 71 88 
Automoto Modell A. 5. 1 85 88 

Hengerűrtart. Jegyzet Ár 

248 SV Könnyű túra vn 1520 

348 SV Normál-Sport vn 1690 
348 SV Luxus túra vn 1850 
348 SV Luxus-Sport vn 1850 

348 OHV Sport vn 1920 
348 OHV 2-port vn 2000 
348 OHC Királyláncos vn 2240 
498 SV Luxus túra vn 2100 
498 OHV Luxus-Sport vn 2150 
498 OHV 2-port vn 2250 
498 OHC Királyláncos vn 2500 
996 SV Normál túra vn 3380 
996 SV Luxus túra vn 3700 
980 SV Jap vn 3400 
980 OHV Jap vn 3900 
996 OHV Vulpine vn 4700 
174 OHV Singleport vn 1200 
174 OHV 2-port vn 1300 
300 SV Touring vn 1450 
249 SV vn 1330 
249 OHV vn 1450 
497 OHV 2-port vn 2000 
497 OHV 2-port vn 2100 
557 SV vn 1740 
557 SV vn 1850 
496 OHV V 2800 
175 Kétütemű vn 1180 
175 Kétütemű vn 1240 
249 SV Touring vn 1520 
348 SV Touring vn 1760 
499 OHC Chaise vn 2175 
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Gyártmány Heng.-sz. Furat Löket 

Automoto Modell A. 11. 1 85 88 

Baker Modell 40. 1 55 62 

Baker Modell 50. 1 57.1 67 

Baker Modell 50/c. 1 61 67 

Baker Modell 58. 1 67 70 

Baker Modell 55. 1 57.1 67 

Baker Modell 60. 1 67 70 

BMW Modell R. 52. 2 63 78 

BMW Modell R. 57. 2 68 68 
BMW Modell R. 62. 2 78 78 
BMW Modell R. 63. 2 83 68 

BSA Modell A. 29. 1 60 61.5 

BSA Modell A. 29. 1 60 61.5 

BSA Modell B. 29. 1 63 80 

BSA Modell L. 29. 1 72 85.5 

BSA Modell L. 29. 1 72 85.5 

BSA Modell L. 29. 1 72 85.5 

BSA Modell S. 29. 1 80 98 

BSA Modell S. 29. 1 80 98 

BSA Modell S. 29. 80 98 

BSA Modell S. 29. 1 80 98 

BSA Modell S. 29. 1 80 98 

BSA Modell H. 29. 1 85 98 

BSA Modell H. 29. 1 85 98 

BSA Modell E. 29. 2 76 85 

BSA Modell E. 29. 2 76 85 

BSA Modell G. 29. 2 80 98 

BSA Modell G. 29. 2 80 98 

Calthorpe Popular 1 74 81 

Calthorpe 1 74 81 

Calthorpe-Jap 1 85.5 85 

Calthorpe-Supersport 1 84 90 

Chater-Lea 1 67 70 

Chater-Lea 1 85 96 

Chater-Lea 1 71 88 

Cleveland 63 77 

Cotton Modell 7. 1 69 93 

Cotton Modell 8. 1 81 96 

Cotton Modell 9. 1 71 88 

Cotton Modell 29. 1 71 88 

Cotton Modell 5. 1 81 96 

Cotton Modell 25. 1 81 96 

Cotton Modell 25. SA. 1 79 101 

Coventry-Eagle E. 21. 1 55 62 

Coventry-Eagle E. 23. 1 57 67 

Coventry-Eagle E. 24. 1 61 67 

Coventry-Eagle E. 25. 1 57 67 

Coventry-Eagle E. 27. 1 61 67 

Coventry-Eagle E. 31. 1 70 78 

Coventry-Eagle E. 41. 1 70 90 

Coventry-Eagle E. 35. 1 70 78 

Coventry-Eagle E. 50. 1 70 90 

Coventry-Eagle E. 45. 1 85.5 85 

Coventry-Eagle E. 44. 1 70 90 

Coventry-Eagle E. 47. 1 85.5 85 

Coventry-Eagle E. 46. 1 70 90 

Coventry-Eagle E. 55. 1 85.5 85 

DFR (Dresch) 1 64 77 

DFR (Dresch) 1 72 85 

Diamant 1 84 90 

Diamant 1 84 90 

Diamant 1 84 90 

DOT Modell V. 3. 1 57 67 

DOT Modell V. 1. 1 57 67 

Hengerűrtart. Jegyzet Ár 

499 OHC Chaise vn 2400 

147 TS Villiers vn 950 
172 TS Villiers vn 1200 

196 TS Villiers vn 1200 

247 TS Villiers vn 1370 

172 TS Villiers v 1450 
247 TE Villiers v 1550 

487 SV Touring vn 2500 
493 OHV Sport vn 2700 
745 SV Touring vn 2700 
734 OHV Sport vn 3200 

174 Kétütemű vn 1150 
174 Kétütemű de Luxe vn 1250 

249 SV de Luxe vn 1500 
349 SV Touring vn 1830 
349 OHV Sport vn 2000 
349 OHV 2-port vn 2250 

493 SV Touring vn 1950 
493 SV de Luxe vn 2200 
493 OHV Light 2-port vn 2150 
493 OHV 2-port vn 2350 
493 OHV 2-port vn 2450 
557 SV Touring vn 2100 
557 SV de Luxe vn 2250 
770 SV Touring vn 2400 
770 SV de Luxe vn 2650 
986 SV Touring vn 2750 
986 SV World Tour vn 2850 
348 OHV vn 1550 
348 OHV 2-port vn 1800 
490 SV vn 1700 
499 OHC vn 2330 
247 Kétütemű Sport vn 1395 
545 SV Touring vn 2050 
348 OHC Sport vn 2400 
940 SV . V 4200 
348 SV Blackburne vn 1750 
496 SV Blackburne vn 1980 
348 OHV Blackburne vn 2050 
348 OHV Blackburne 2-port V I I 2250 
496 OHV Blackburne vn 2250 
496 OHV Blackburne 2-pont vn 2500 

496 OHV Blackburne 2-port vn 2300 

147 Villiers kétütemű vn 940 

172 Villiers 2-port vn 1080 

196 Villiers 2-port vn 1200 
172 Villiers 2-port v 1330 

196 SV Jap vn 1350 

300 SV Jap vn 1350 

346 SV Jap vn 1510 

300 SV Jap de Luxe vn 1470 

346 SV Jap de Luxe vn 1630 

490 SV Jap de Luxe vn 1780 

346 OHV Jap 2-port vn 1770 
490 OHV Jap 2-port vn 1900 
346 OHV Jap 2-port vn 1950 
490 OHV Jap 2-port vn 2150 

248 IOE MAG V 1280 
346 IOE MAG v 1430 

498 SV K-motor vn 1720 
498 OHV 2-port vn 1760 
498 OHV 2-port vn 1970 
172 Villiers kétütemű V 1140 
172 Villiers Supersport v 1360 
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DOT Modell J. 3. 1 70 90 
DKW Modell E. 200. 1 63 64 

DKW Modell E. 300. 1 74 68 

DKW Modell Z. 500. 2 68 68 

Douglas Modell A. 29. 2 60.8 60 

Douglas Modell B. 29. 2 60.8 60 

Douglas Modell D. 29. 2 60.8 60 

Douglas Modell E. 29. 2 68 82 

Douglas Modell F. 29 2 68 82 

Douglas Modell G. 29. 2 68 82 
Douglas Modell H. 29 2 68 82 
D-RAD RO/6. l 82 94 
D'Yrsan-Cyclecar Type A. 4 55 95 
D'Yrsan-Cyclecar Type BS. 4 57 95 
D'Yrsan-Cyclecar Type DS. 4 60 97 
Excelsior Modell 1. 1 55 62 

Excelsior Modell 2. 1 55 62 

Excelsior Modell 3. 1 55 62 
Excelsior Modell 4. 1 67 70 
Excelsior Modell 5. 1 70 78 
Excelsior Modell 6. 1 62 80 
Excelsior Modell 7. 1 70 90 
Excelsior Modell 8. 1 85.5 85 
Excelsior Modell 9. 1 85.5 85 
FN Tvpp M. 67. C. 1 85 87 
FN Type „Grand Tourisme" 1 74 81 
Francis-Barnett 14. 1 61 67 
Francis-Barnett 9. 1 57.1 67 
Francis-Barnett 12. 1 67 70 
Francis-Barnett 5. 1 57.1 67 
Gillet Type „Tour de Monde" 1 79.5 70 
Gillet „Sport" 1 84 90 
Gillet „Supersport" 1 84 90 
Gnome & Rhone Tvpe E. 3. 1 62 62 
Gnome & Rhone Type H. 2. 1 62 57 
Gnome & Rhone Type E. 2. 1 70 64 
Gnome & Rhone Type E. 3. 1 62 82 
Gnome & Rhone Type D. 4. 1 84 88 
Guzzi Tourismo 1 88 82 
Guzzi Sport * 1 88 82 
Guzzi Corsa 1 88 82 
Guzzi Sport 1 68 68 
Guzzi Corsa 1 68 68 
Harley-Davidson S. 35. 1 73 82.5 
Harley-Davidson S. 35. 1 73 82.5 
Harley-Davidson S. 35. 1 73 82.5 
Harley-Davidson 500. 1 78.5 101.6 
Harley-Davidson S. 75. 2 69.8 96.8 
Harley-Davidson S. 10. 2 84.1 88.9 
Harley-Davidson S. 12. 2 86.9 101.6 
Henderson 4 68 89 
HRD Modell C. 1 85.5 85 
HRD Modell I). 1 85.5 85 
HRD Modell E. .1 85.7 104 
HumJjer 1 75 79 
fíumber 1 75 79 
Humber 1 75 79 
Indian-Prince 1 69.8 90 8 
Indian-Scout 2 69.8 77.7 
Indian-Super Scout 2 73 88.9 
Indian-Chief 2 82.5 112.7 
Indian-ACE 4 69.5 82.5 
James Modell A. 8. 1 61 67 
James Modell A. 7. 1 57.1 67 

Hengerűrtart. Jegyzet Ár 

346 Jap OHV vn 1900 

198 Kétütemű túra vn 1100 
292 Kétütemű túra vn 1450 
494 Kétütemű túra vn 2300 
348 SV Touring vn 1650 
348 SV de Luxe vn 1800 
348 OHV Sport vn 2100 
596 SV Touring vn 2300 
596 SV de Luxe vn 2400 
596 OHV Sport vn 2600 
596 OHV Sport vn 2700 
496 SV V 2380 
904 SV Ruby-motor V 4540 
972 OHV Ruby-sport v 4800 

1096 OHV Ruby-Supersport V 5300 
147 Villiers kétütemű vn 980 
147 Villiers kétütemű vn 1050 
147 Villiers Sport V I I 1170 
247 Viliiers 2-port vn 1400 
300 SV Jap vn 1490 
246 OHV 2-port Jap vn 1630 
346 OHV 2-port Jap vn 1950 
490 OHV 2-port Jap vn 2300 

490 SV Jap vn 1890 
494 OHV vn 1850 
348 SV vn 1375 
196 TS Villiers V 1250 
172 TS Villiers V 1300 
247 TS Villiers V 1500 
172 TS Villiers 2-port V 1200 
345 TS Touring vn 1380 
498 OHV Sport vn 1900 
498 OHV 2-port vn 2150 
247 SV Touring vn 1500 
172 Kétütemű vn 1040 
246 Kétütemű vn 1350 
496 SV Touring vn 1850 
488 OHV Sport vn 2210 
499 IOE vn 2240 
499 OHV vn 2480 
499 OHC vn 3200 
248 OHC vn 2560 
248 OHC vn 2640 
349 SV Luxus túra v 2000 
349 OHV Sport V 2150 
349 OHV 2-port V 2250 
498 SV Touring V 2200 
750 SV Touring V 2500 
986.1 IOE Luxus túra V 2880 

1200 IOE Luxus túra V 3040 
1301 SV V 3300 
490 OHV Jap 2-port vn 2800 
490 SV Jap vn 2600 
596 OHV Jap vn 2770 
349 SV vn 1650 
349 OHV vn 1800 
349 OHC vn 2150 
348.2 SV Touring V 2000 
596.1 SV Touring V 2480 
744.6 SV Touring V 2700 

1206.4 SV Touring V 2960 
1265.4 SV Touring de Luxe V 3200 

196 TS Villiers Sport vn 1150 

172 TS Villiers Supersport V 1365 
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Gyártmány Heng.-sz. Furat Löket 

James Modell A. 6. 1 73 85.5 
James Modell A. 5. 1 73 85.5 
James Modell A. 4. 1 73 85.5 
James Modell A. 3. 2 64 77.5 
James Modell A. 2. 2 64 77.5 
James Modell A. 1. 2 64 77.5 
James Modell A. 11. 1 67 70 
Louvet 350. 1 71 88 
Louvet 500. 1 82 90 
Matchless Modell RS. 1 62.5 80 
Matehless Modell R. 3. 1 62.5 80 
Matchless Modell T. 3. 1 82.5 93 
Matchless Modell V. 2. 1 85.5 85.5 
Matchless Modell M. 1 85.5 101.6 
Matchless Modell XR. 85.5 85.5 
M. E. B. Cyclecar 85.5 85 

Mérav Modell 350. 1 70 90 

Mérav Modell 350. 1 70 80 
Méray Modell 500. 1 85.5 85 

Mérav Modell 500. 1 85.5 85 

Mérav Modell 750. 70 97 
Méray Modell 1000. 85.5 85 

Monet-Goyon Type AT. 1 67 70 
Monet-Goyon Type G. 1 72 85 
Monet-Goyon Type H. 1 82 94 
Monet-Goyon Type NF. 1 72 85 
Monet-Goyon Type K. 1 82 94 
Monet-Goyon Type TT. 1 57 67 
Montgomery 250. 1 67 70 
Montgomery 200. 1 61 67 
Monlgomerv 200. 1 55 83 

Montgomery 300. 1 70 78 
Montgomery 350. 1 70 90 
Montgomery 350. 1 70 90 
Montgomery 350. 1 70 90 
Montgomery 500. 1 85.5 85 
Montgomery 500. 1 85.5 85 
Montgomery 500. 1 85.5 85 
Montgomery 600. 1 85.5 104 

Hengerűrtart. Jegyzet Ár 

349 SV Sport vn 1620 

349 SV de Luxe vn 1720 

349 OHV Supersport vn 1800 
498.6 SV Standard vn 2090 
498.6 SV de Luxe vn 2230 

498.6 OHV Supersport vn 2600 

247 TS 2-port V 1400 

348 OHC Chaise V 2800 
475 OHC Chaise V 2650 

246 SV vn 1500 

246 OHV vn 1600 

498 SV vn 2450 

495 OHV vn 2200 

586 SV vn 2200 

990 SV vn 2500 

980 SV V 3900 

346 SV Jap Touring vn 1550 

344 OHV Jap Sport vn 1800 

490 SV Jap Touring vn 2200 

490 OHV Jap Sport vn 2300 

744 SV Touring vn 2400 

980 SV Touring vn 2600 

247 TS Villiers V 1300 

346 OHV MAG vn 2000 

496 OHV MAG vn 2200 

346 IOE MAG vn 1700 

496 IOE MAG vn 1800 

172 TS Villiers v 125(1 

247 TS Villiers 2-port vn 1140 

196 TS Villiers 2-port vn 1120 

197 SV Jap vn 1140 

300 SV Jap vn 1380 

346 SV Jap vn 1440 

346 OHV Jap Sport vn 1740 

346 OHV Jap 2-port vn 1800 

490 SV Jap Touring vn 1770 

490 OHV Jap Sport vn 1860 

490 OHV Jap 2-port vn 1920 

596 SV Touring Jap vn 1770 

Boschfényszórók 
veszélynélküli éjjeli utazását biztosítják nagy 

sebességeknél is. Nagy erősségű távfény, ké-

nyelmes fénytompitás. 

Ara 200 mm átmérővel páronként 

kúpos a l a kban P 104.— 

doba l akban .. . P 94.-

BOSCH RÓBERT 
k. f. t. budapesti fiókja 

Budapest, V., Váci -út 22-24. s zám. 
Telefon: Lipót 923-36, 923-37, 923-38. 

BOSCH 
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Montgomery 750. 2 70 97 
Morgan de Luxe 2 85.5 85 
Morgan Family 2 85.5 85 
Morgan Aero 2 85.5 85 
Morgan Supersport 2 85.5 85 
Morgan Szállító 2 85.5 85 
Motocomfort Type R. 2. 1 62.5 80 
Motosacoche 1 72 85 
Motosacoche 1 82 94 
Motosacoche 1 64 77 
Motosacoche 1 72 85 
Motosacoche 1 82 94 
New-Henley Modell 1. 1 85.5 85 
New-Henley Modell 2. 1 70 90 
New-Henley Modell 3. 1 70 90 
New-Henley Modell 5. 1 85.5 85 
New-Henley Modell 6. 1 85.5 85 
New-Henley Modell 7. 1 85.5 85 
New-Henley Modell 8. 70 97 

New-Henley Modell 9. 1 70 78 
New-Hudson Modell 80. 1 65 80 
New-Hudson Modell 81. 1 70 90 
New-Hudson Modell 83. 1 70 90 
New-Hudson Modell 85. 1 70 90 
New-Hudson Modell 82. 1 79.5 100 
New-Hudson Modell 84. 1 79.5 100 
New-Hudson Modell 86. 1 79.5 100 
New-Hudson Modell 90. 1 87 100 
New-Hudson Modell 88. 1 79.5 100 
New-Motorcycle 1 82 90 
\orton Standard 1 79 100 
Norton OHV" Sport 1 79 100 
Norton OHV Sport 1 79 120 
Norton Supersport 1 79 100 
Norton TT 1 79 100 
NSU Modell 251. T. 1 60 88 
NSU Modell 251. S. 1 63 80 
NSU Modell 301. T. 1 66 88 
NSU Modell 501. T. 1 80 99 

Hengerü rtart Jegyzet Ár 

744 SV Jap Touring vn 2200 
980 SV Jap V 3500 
980 SV Jap V 4200 
980 SV Jap v 4700 
980 OHV Jap V 6000 
980 SV Jap V 3800 
249 SV Jap V 1350 

346 IOE MÁG Touring vn 1800 
496 IOE MAG Touring vn 1950 
248 OHV MAG Sport vn 1950 
346 OHV MAG Sport vn 2100 
496 OHV MAG Sport vn 2400 
490 SV Jap vn 1750 
346 OHV Jap vn 1700 
346 OHV Jap 2-port vn 1900 
490 OHV Jap vn 2050 

490 OHV Jap 2-port vn 2300 
490 SV Jap (Luxe) vn 1800 
744 SV Jap vn 2250 
300 SV Jap vn 1500 

249 SV Könnyű túra vn 1460 
346 SV Standard túra vn 1650 
346 SV Luxus túra vn 1760 
346 OHV Sport 2-port vn 1850 
496 SV Standard túra vn 1840 
496 SV Luxus tiira . vn 1950 
496 OHV Sport 2-port vn 2050 
596 SV Standard túra vn 1890 
496 OHV 2-port TT típus vn 2400 
475 OHC Chaise V 2650 
490 SV vn 2050 
490 OHV vn 2200 
588 OHV vn 2300 
490 OHV vn 2600 
490 OHC vn 2800 
249 SV Túra vn 1750 
249 OHV Sport vn 1950 
298 SV Túra vn 1750 
498 SV Túra vn 2150 

Bosch-intőkarok 
kényelmesen, gyorsan és félreismerhetetlen mó-

don mutatják meg az útirány megváltoztatását. 

Figyelmébe ajánljuk feltűnő alakját és vakítás 

elleni védőrácsát. 

Ára páronként 

kézi kapcsolóval P 60.40 
automatikus kapcsolóval P 77.— 

BOSCH RÓBERT 
k. f. t. budapesti fiókja 

Budapest, V., Váci -út 22-24. s zám. 
Telefon : Lipót 923-36, 923-37, 923-38. 

BOSCH 
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NSU Modell 501. S. 1 80 99 498 OHV Sport vn 2250 
OK-Supreme Modell D. 29. 1 70 78 300 SV Jap Touring vn 1500 
OK-Supreme Modell F. 29. 1 70 90 346 SV Jap Touring vn 1750 
OK-Supreme Modell G. 29. 1 62.5 80 246 OHV Touring Jap vn 1800 
OK-Supreme Modell TT. 29. 1 62.5 80 246 OHV versenygép vn 2900 
OK-Supreme Modell J. 29. 1 70 90 346 OHV Jap 2-port vn 1900 
OK-Supreme Modell B. 4. 1 85.5 85 490 SV Jap Touring vn 1980 
Peugeot Type P. 102. B. 1 60 60 175 Kétütemű vn 920 
Peugeot Type P. 108 1 51 85 248 SV Touring vn 1620 
Peugeot Type P. 107. 1 72 85 346 SV Touring vn 1920 
Peugeot Type P. 105. 1 72 85 346 OHV vn 1980 
P & M Modell 1. 1 84 99 499 OHV vn 2300 
P & M Modell 147. 1 55 62 147 TS Villiers vn 900 
P & M Modell 250. 1 67 70 247 TS Villiers vn 1400 
P & M Modell 250. 1 67 70 247 TS Villiers V 1460 
P & M Modell 5. 2 50 61.5 24fi OHV vn 1800 
P & M Modell 6. 2 50 61.5 246 OHV 2-port vn 1900 
Puch 225. 2 45 70 225 TS 

2-port 
vn 1000 

Puch 250. 2 45 78 250 TS vn 1200 
Puch 500. 1 85.5 85 490 SV Jap vn 2300 
Radco (2 seb.) 1 55 62 147 TS Villiers vn 950 
Radco (3 seb.) 1 55 62 147 TS Villiers vn 1030 

Radco 1 61 67 196 TS Villiers vn 1150 
Radco ACE. 1 85.5 85 490 SV Jap vn 1840 
Radco ACE. 1 85.5 104 596 SV Jap vn 2000 
Radco Sport 1 62.5 80 249 OHV Jap vn 1600 
Radco Supersport 1 62.5 80 249 OHV Jap 2-port vn 1650 
Radco 1 70 78 300 SV Jap vn 1480 
Radco Sport 1 85.5 85 490 OHV Jap vn 2100 
Radco Supersport 1 85.5 85 490 OHV Jap 2-port vn 2200 
Raleigh Modell 15. 1 60 88 248 SV vn 1440 
Raleigh Modell 20. 1 71 88 348 SV vn 1680 
Raleigh Modell 21. 1 79 101 498 SV vn 1850 
Raleigh Modell 23. 1 79 101 498 OHV 2-port vn 2160 
Raleigh Modell 26. 1 71 88 348 OHV vn 2000 
René Gillet Paris 350. 1 70 90 346 SV Touring vn 1665 
René Gillet Paris 750. 70 97.7 748 SV Touring vn 2275 
René Gillet Paris 1000. 80 97.7 980 SV Touring vn 2450 
Rex-Acme Modell V. 9c. 1 55 62 147 Villiers kétütemű vn 900 
Rex-Acme Modell V. 9a. 1 60 70 247 Villiers kétütemű vn 1395 
Rex-Acme Modell V. 9b. 1 79 70 342 Villiers kétütemű vn 1440 
Rex-Acme Modell R. 9. 1 55 83 197 SV Jap vn 1320 
Rex-Acme Modell J. 9. 1 70 78 300 SV Jap vn 1480 
Rex-Acme Modell U. 9. 1 70 90 346 SV Jap vn 1580 
Rex-Acme Modell C. 9. 1 85.7 85 490 SV Jap vn 1800 
Rex-Acme Modell E. 9. 70 97 750 SV Jap V 2400 
Rex-Acme Modell O. 9. 1 70 90 346 OHV Jap Single-port vn 1800 
Rex-Acme Modell O. 9. 1 70 90 346 OHV Jap 2-port vn 1880 
Rex-Acme Modell TT. A. 9. 1 74 80 344 OHV Jap versenygép vn 2100 
Rex-Acme Modell B. 9. 1 60 79 300 SV Blackburne vn 1480 
Rex-Acme Modell K. 9. 1 69 93 350 SV Blackburne vn 1580 
Rex-Acme Modell D. 9. 1 81 96.8 500 SV Blackburne vn 1840 
Rex-Acme „Speed King" 1 71 88 350 OHV Blackburne vn 1840 
Rex-Acme „Speed King" 1 71 88 350 OHV Blackburne (Luxe) vn 2100 
Rex-Acme Modell GS. 9. 1 81 96.8 500 OHV Blackburne vn 2280 
Rex-Acme Modell GD. 9. 1 81 96.8 500 OHV Blackburne 2-port vn 2480 
Royal-Enfield Modell 201. 1 64 70 225 Kétütemű szóló vn 1500 
Roval-Enfield Modell 201. A. 1 64 70 225 Kétütemű nyitott női gép vn 1500 
Royal-Enfield Modell 250. 1 64 70 225 SV Touring vn 1500 
Royal-Enfield Modell 350. 1 70 90 346 SV Touring vn 1700 
Royal-Enfield Modell 351. 1 70 90 346 OHV Touring vn 1900 
Royal-Enfield Modell 355. 1 70 90 346 OHV 2-port vn 2200 
Royal-Enfield Modell 501. 1 85.5 85 490 SV Touring vn 1950 
Royal-Enfield Modell 502. 1 85.5 85 490 SV De Luxe vn 2000 
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Royal-Enfield Modell 505. 1 85.5 85 490 OHV 2-port vn 2200 

Royal-Enfield Modell 182. 2 85.5 85 976 SV Touring vn 2550 

Royal-Ruby" 1 57.1 67 172 TS Villiers vn 1050 

Royal-Rubv 1 57.1 67 172 TS Villiers v 1340 

Royal-Ruby 1 61 67 196 TS Villiers v 1360 

Royal-Ruby 1 67 70 247 TS Villiers v 1420 

Royal-Rubv 1 79 70 342 TS Villiers v 1490 

Rudge Modell 250. 1 64.5 76 249 SV Jap vn 1500 

Rudge Modell 250. 1 62.5 80 245 OHV Jap vn 1650 

Rudge Modell 350 1 70 88 339 OHV vn 1850 

Rudge Modell Speeial 1 85 88 499 OHV 2-port vn 2030 

Rudge Modell Ulster 1 85 88 499 OHV Grand Prix vn 2450 

Sandford Sport 4 57 95 972 OHV Ruby v 4950 

Sandford Supersport 4 60 97 1096 OHV. Ruby V 5950 

Sarolea 25. C. 1 75 79 349 SV vn 1495 

Sarolea 25. P. 1 75 79 349 OHV vn 1680 

Sarolea 24 T. 1 80.5 97 498 SV vn 1755 

Sarolea 24. S. 1 80.5 97 498 OHV vn 1900 

Sarolea 24. U. 1 80.5 97 498 OHV 2-port vn 2150 

Soyer 350. 1 71 88 348 OHC Chaise vn 1800 

Standard BT. 500. 1 82 94 496 IOE MAG (Luxe) vn 2275 

Standard BT. 750. 2 72 91 740 IOE MAG V 2700 

Standard BS. 500. 1 82 94 496 OHV MAG vn 2450 

Standard AS. 350. 1 72 85 346 OHV MAG vn 2350 

Standard AT. 500. 1 82 94 496 IOE MAG vn 2170 

Sunbeam Modell 2. 1 70 90 347 SV Touring vn 2180 

Sunbeam Modell fi. 1 77 105.5 492 SV Longstroke vn 2780 

Sunbeam Modell 8. 1 70 90 347 OHV Sport vn 2400 

Sunbeam Modell 8. 1 70 90 347 OHV 2-port vn 2680 

Sunbeam Modell 9. 1 80 98 493 OHV Sport vn 2690 

Sunbeam Modell 9. 1 80 98 493 OHV 2-port vn 2880 

Sunbeam TT. Modell 1 70 90 347 OHV 2-port verseny vn 2870 

Sunbeam TT. Modell 1 80 98 493 OHV 2-port verseny vn 3480 

Sunbeam Modell 7. 1 85 105.5 599 SV Touring vn 2870 

Super-X 2 76 81.5 738 IOE V 2460 

Tornax Modell 1/29. 1 85.5 95.5 544 SV Jap vn 2200 

Tornax Modell 11/29. 1 85.7 104 599.9 SV Jap vn 2500 

Triuinph Type VV 1 66.5 80 275 SV vn 1400 
1500 Triumph Type WS. 1 66.5 80 275 SV vn 

1400 
1500 

Triumph Type CO. 1 72 85 346 OHV Sport vn 1900 

1890 Triumph Type CN. 1 80 99 498 SV vn 

1900 

1890 

Triumph Type CSD. 1 84 99 544 SV vn 1910 

Triumph Type ST. 1 80 99 498 OHV Twoport vn 2300 

Velocette Modell U. 1 63 80 249 Kétütemű túra vn 1500 

Velocette Modell USS. 1 63 80 249 Kétütemű sport vn 1750 

Velocette Modell KN. 1 74 81 348 OHC Touring vn 2250 

Velocette Modell KSS. 1 74 81 348 OHC Verseny vn 2800 

Velocette Modell KTT. 1 74 81 348 OHC Verseny vn 2850 

Victoria Type I\R. 20. 1 60 70 195 SV vn 1500 

Victoria Type KR. 35 1 71 87 344 OHV Sport vn 1750 

Victoria Type „Arlberg" 1 71 87 344 OHV Supersport vn 1850 

Victoria Type KR. 6. A. 2 77 64 596 OHV Touring vn 2600 

Victoria Type KR. 7. 2 77 64 596 OHV Sport vn 2800 

Wanderer 200. 1 62 65 196 OHV vn 1750 

Wanderer 500. 1 84 90 498.7 OHV v 2900 

Wanderer 750. 2 76 82.5 750 OHV vn 2770 

Zenith 300. 1 70 78 300 Jap SV vn 1420 

Zenith 250. 1 62.5 80 249 Jap OHV 2-port vn 1700 

Zenith 350. 1 70 90 346 Jap SV vn 1790 

Zenith Modell B. 2. 1 70 90 346 Jap OHV vn 1950 

Zenith Modell 20. A. 1 70 90 346 Jap OHV 2-port vn 2100 

Zenith 500. 1 85.5 85 490 Jap SV vn 1950 

Zenith 750. 2 70 97 744 Jap SV vn 2300 
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Néhány szó az új motorkerékpár kezeléséről 
és bejáratásáról 

Mit tegyünk, miután megvettük új gépünket? — Helytelen és clővigyázatlan kezelés nemcsak meg-

rövidíti egy új motorkerékpár élettartamát, hanem rögtöni tönkremenetelét is vonhatja maga után. — 

Néhány gyakorlati tanács. 

Legutolsó számunkban megírtuk, miként sajátíthatók 
el a motorkerékpár vezetésének alapjai? Álljon itt most 
egynéhány szó arról, hogyan keaelje a kezdő, laikus mo-
toros, újonnan vásárolt gépét, hogyan járassa be és mire 
ügyeljen különösképpen? Előbb-utóbb ugyan minden mo-
toros megtanulja ezeket az egyszerű dolgokat, csakhogy 
akkor már késő szomorkodva gondolni arra, hogy „vájjon 
miért nem tudtam én ezt már előbb, mikor gépem még új 
volt? Akkor az én gépem is menno úgy, mint barátomé, 
aki már régi kitanult motoros és mintaszerűen járatta be 
újonnan vásárolt motorkerékpárját". Mert bizony a bejá-
ratás, vagyis az első'600—800 km-es út mikénti lefutása 
rengetegei jelent egy motorkerékpár életében. A helye-
sen bejárt motor nemcsak tovább tart, hanem lényegesen 
gyorsabb is, mint helytelenül és gondatlanul bejárt test-
vére. És éppen ez az, amiért az új motorkerékpár kezelése 
különösen nagy gondot és figyelmet érdemel. Minthogy 
azonban az úi gép vásárlója rendszerint kezdő, nem kí-
vánhatjuk tőle, hogy motorját szakszerűen kezelje. Az ő 
helyzetét megkönnyítendő, szolgáljon a következő néhány 
tanács. 

Mindenekelőtt kérjünk el — ha lehet, még mielőtt át-
vettük gépünket — a gyárostól, illetve vezérképviselőtől 
minden nyomtatványt (használati utasítás stb.), amit a 
gyár gépére vonatkozólag kiad. Ezeket ctthori figyelme-
sen végigolvasva, sok értékei és fontos tanácsot fogunk 
benne találni, amit azután gépünkön felhasználhatunk. 
Különösen értékes az ilyen nyomtatvány vagy használati 
utasítás a gép egyes részeinek, mint pl. kupplung, sebes-

eégváltó, szel'epköz stb. beállítására, esetleg szétszerelé-
sere vonatkozó adatai miatt, melyek minden gépen más 
és más lévén, általános tanácsokat azokra vonatkozólag 
adni nem lehet. 

Tegyük fel, hogy gépünk éppen csak annyit ment, 
amennyi a rendőrségi levizsgáztatásához szükséges volt 
és most készen állunk, hogy első nagyobb kirándulásun-
kat megtegyük. Vegyük tehát sorra a teendőket: 1. Meg-
nézzük az olajtartályt. Motoros! Ennek sohasem szabad 
üresnek lennie! Ha a benzin útközben kifogy (.kezdőknél 
ez elég gyakori eset), akkor legközelebb jobban fogjuk 
megfigyelni, hogy mekkora utat tesz ímeg* gépünk egyszeri 
töltéssel. De ha olaj nincsen, akkor egész gépünk tönkre-
mehet rövid idő alatt és egy jó csomó pénz — amelyet 
sokkal okosabb dolgokra használhatnánk fel — repül 
ki az ablakon. Hallottunk már motorosról, aki olaj nélkül 
járatva gépét, olyan súlyos és k ö l t s é g e s motordefektet ka-
pott, hogy minden .kedVe egyszeriben elment a motorozás-
tól és eladta újonnan vásárolt génét. Töltsük hát színül-
tig olajtartályunkat és ellenőrizzük több ízben, hogy van-e 
még benne kenőanyag. Olyan gépeknél, amelyeknek olaj-
tartálya a karterben van, mint az automobiloknál, ügyel-
nünk kell arra, hogy az oliajnívó sohasem süllyedjen az 
alsó határ alá. 2. Csak jó olajat használjunk. Jó minden 
nagyobb, híresebb olajgyár olaja. Ve evük elő az ajánlási 
táblát és keressük ki a génnek megfelelő, számára előírt 
olaifaitát. Etrváltalában nem mindeerv, hogy t>l. egv vaarv 
két B-és olaiat használunk-e? A ervár mérnökei aaért kí-
sérleteztek, hogy az illető motorhoz legmegfelelőbb olaj-

ADAC 4000 k i lométeres „Lande r f ah r t " 

13 nap országúton, hegyen, vö lgyön , esőben , v i ha rban . 

EURÓPA legnehezebb megb ízha tóság i versenye. 

INDIÁN 

a startnál 

a célban 

Mindke t tő bün te tőpont né l kü l .— 100%-os megb ízha tóság . 

Y C L E C O 104 i n d u l ó — 34 beérkező — 18 bün te tőpon t né l kü l i . 

d ' M a M . 

Vezérképviselet: ROTHOLCZ FRIGYES 
Budapest, VI., Andrássy-út 62. Teleion: Automata 128-29. 
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Impozáns 
győzelmet 

aratott egy 350 kcm-es két éven át erősen használt 
motorkerékpár a MAC állal rendezett hősök emlék-
versenyén. Igazi erőpróbája volt ez a verseny a motor-
kerékpároknak — 100"ii-os üzembiztonságot, nagy 
gyorsaságot és tökéletes kénye lmet követelt meg. 

Természetesen M az öszsesszóló-
Harley - davidson 5J g " ™ " " " gépek között, mert 
csak a Harley-Davidson egyesíti magában az 

összes jótulajdonságokat 

Harley 
Harley 
Harley 
Harley 
Harley 
Harley 
Harley 

n a u i r l c n n ( m 'ndenki elismeri a legjobb 
' U d f l U u U l l túramotorkerékpárnak 

rhliirlenn 1 a z v e s z ' informálva van 
' U d V l U o U I I a gépek minősége felől 

I l a u i H o n n t u l a i d o n o s n e m ábrándozik más UdVlUoUII gépről 

n<H l Í r l on i 1 ' o n utaznak a v i l á gkö rü l i UdVlUoUII utazók 

'Davidsonvan fei~ szerelve 

Davidson £ 2 & a leé 
Davidson i i U i a k m a l e g r é g b b c é g e k é p 

350 kcm-es alulvezé-
relt túramotorkerékpár 
ballongumikkal, villanyvilágítással ország-
úti és városi fényre, villanykürt, sebesség-
mérő, kilométerjelző, kézikürt, amperóra 

2000.- pengő 
r a k t á r r ó l a z o n n a l s z á i l f t h a t ó 

legkedvezőbb részletre 

MAJLÁTH 
Harley-Davidson motorkerékpárok magyarországi vezerkepv. 

VI., Gróf Zichy Jenö-u. 17. l e l . : A. 296-22 

Két 
nagyszerű 

amerikai autó: 

O A K L A N D 
magában egyesíti a modern automobil 

minden tökéletességét! 
Pompás kvalitású, tartós, m e g b í z h a t ó , 

gyors , erőteljes, végtelenül rugalmas! 

Remekbe készü l t k a r o s s z é r i á k ! 

P O N T I A C 
Amerika nagy slágere! — A hihetetlen 

sebességgel előretörő autó. — Tökéletes 

motor, páratlan megépítés! 

Gyönyörű kiállítás! 

U 
Meglepő olcsó árak! 

Könnyű fizetési feltételek! 

TT 
AUTOMOBIL BEHOZATALI R.-T. 

IV., Kossuth Lajos-utca 3 szám. 

Telefonok: 856—28, 853—88 

J B 
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X —Á 
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Megbízhatóság 
és gyorsaság! 
Ez a lényeges! 

Előbbire a legfényesebb bizonyíték 
az 

AUTOMOBIL-MOTORSPORT 
négynapos triálja, ahol a 

M É R A Y 
abszolút győztes és harmadszor 

t e a m d í / nyerő! 

Utóbbira pregnáns bizonyíték a 
VI. Magyar Tourist Trophy, ahol 

M I C H A E L G A Y E R 
s z é r i a OHV. 3 5 0 köbcm.-es 

M E R A Y 
m á s o d i k l e t t ! 

Ezekután azt hisszük nem fog azon 
gondolkozni, hogy mit vegyen, 
mert most is bebizonyosodott, 
hogy a M ÉRAY nemcsak egyen-
rangú, de jobb mint a külföldi 

gyártmányok 

-val 

K i á l l í t á s i t e r e i n : 

Budapest, IV,Váci-u.1-3 

K 

NAGY 

GYŐZELEM 
az 1929 évi versenyszezon legnehezebb 

és legnagyobb jelentőségi versenyén, az 

ADAC 
„Landerfahrt"-on 

4000 km 
13 napig országúton 

104 induló — 34 beérkező — 

18 büntetőpontnélküli 

Ebből két VICTORIA 

18 team a startnál — 3 team a célban 

Ebből egy VICTORIA 

A VICTORIA-Reichswehr-modell 

600 kcm, újabb világraszóló győzelme 

Vezérképviselet: UNITAS Automob i l 
i pa r £ 5 K c P S s k c u c l i i i i Rt> 

Kiállítási terem: VI., Nagymezö -u . 19 

Í 5 
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fajtát megtalálják. Nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk azt sem, hogy az iiletö olaj téli avagy nyári hasz-
nálatra készült-e? Ha például télen a sűrűbb nyári olajat 
használjuk, ez a ihidegtJől a tartányban megmerevedik, 
nem folyik a szivattyúhoz, a motor szárazon jár, dacára, 
hogy a tank füele van. A téli ritkább oiaj pedig a nyári 
magasabb hőmérsékletnél túlritkává válhat és így kenő-
értékét elveszti. A következmények pedig hasonlóak, 
mintha elfelejtettünk volna olajat tölteni tartályunkba. 
3. Nyissuk ki az olajszivattyút; hogy majdnem maximális 
teljesítménnyel dolgozzék. Az új motor, melynek csapágy-
felületei a legfinomabb megmunkálás után is még 
érdesek és melynek csapágyai még szorulnak, a legfino-
mabb utómegmunkálás, a bejá'ródás processzusa alatt 
bőséges kenést igényel. Az a néhány — túlolajozásból 
származó — gyertyadefekt, melyet) könnyen kijavítha-
tunk (legjobb másik gyertyát a motorba tenni, az elpisz-
kolódottat pedig odahaza alaposan kitisztítani), na ké-
pezze akadályát az első 500 km-en szükséges különösen 
bő olajozásnak. 4. Öntsünk benzintartályunkba egy kevés 
olajat. Mondjuk egy 8 literes tankba fél decit. (Általában 
a benzinmennyiség 5%-át.) Ez igen hasznos, mert a ben-
zinnel beszívott kenőanyag keni a henger felső részének 
mozgó részeit s a szelepvezetékeket, melyek egyébként nem 
részesülnek kellő olajozásban. (Ajánlatos általában a jól 
ismert és elterjedt,' úgynevezett „Upper lubricant"-ok 
használata, melyek feladata, hogy a benzinbe keverve 
kenjék az említett részeket és a robbanáskor el nem égó 
anyagokat t'artalmazva, megakadályozzák a motorban a 
korom lerakódását. Mixtrol.) Ezt megtehetjük a be-
járatás egész tartama alatt, de nem árt időnként ké-
sőbb sem. Legegyszerűbb, ha egy kis kézi olajszivattyút 
vásárolunk (ha ugyan nem kaptuk hozzá a gyári szerszá-
mokhoz), azzal felszívunk olajat az olajtartályból és azt 
befecskendezzük a megtöltött benzintartályba. Ha túlsók 
olajat teszünk a benzinbe, fúvókadefektet (aűzni) kap-
hatunk, esetleg a karburátor köpködni fog. 5. Kicsavar-
juk a sebességváltó olajbetöitő nyílását és megtöltjük a 
számára előírt olajjal. Olajat töltsünk a sebességváltóba, 
na pedig zsírt, még ha .bácsikánk régi, megbízható sof-
főrje az ellenkezőjét ajánlja is. Ha zsírt teszünk a váitó-
műbe. akkor forgás közben a fogak eldolgozzák maguk-
tól azt. a zsírban a fogaskerekek negatív nyoma fog ki-
rajzolódni és a fogaskerekek szárazon/ futnak. Ez pedig 
időelőtti kopást és megint csak feles Leges költséget je:ent. 
A szárazon, olaj nélkül futó sebességváltó berágódik és 
megjavítása rendkívül költséges. Olaj való továbbá még 
azokba a láncbúrákba is (ha vannak ilyenek), amelyekbe 
a gyár ezt élőírja. Még ezek után se induljunk azonban 
el. A kerékagyak gyárilag ugyan rendszerint zsírozottak, 
nem árt azonban utánanézni, hogy nem szárazak-e. Ha 
oldalukon kiszivárog a zsír, akkor nincsen baj. Ha szára-
zak, töltsünk olajszivattyúnkkal jó sok olajat beléjük. 
Némely'— különösen régihb rendszerű — csapágynál ola-
jozás után a kenőanyag átszivárog a fékdobozhoz és ilyen-
kor a fékek nem foírnak. Ezek olajozásánál tehát ügyelni 
kell. nehogy túlsókat öntsünk beléjük. Ha nem resteljük 

a fáradságot, melegítsünk meg egy kis kenőzsírt, tegyük 
olajszivattyúnkba és fecskendezzük most ezt be az 
agyakba. A zsír megmerevedve jól körülborítja a csap-
ágyakat és nem enged vizet azokhoz. 6. Sokszor hallani a 
panaszt, hogy alig egy-két heti használat után elszaka-
doznak az új gép bowden-huzalai (kupplung, gáz stb.) 
Először egyes szálak, majd mindig több, végül az egész 
huzal szakad el. Ez bizony meginti csak a tulajdonos hi-
bája. Vegyük csak kezünkbe olajkannánkat, húzzuk ki a 
szabályozó emeltyűket és folyassunk olajat oda, ahol a 
huzal meghajlik. így elejét vesszük a súrlódásnak é3 a 
sokat szidott bowden-huzalok — ha nem sajnáljuk min-
den héten vagy két hétben ezt a műveletet elvégezni — 
nagyon hosszú ideig fognak eltartani. (Másik, talán még 
tökéletesebb módja a bowden-huzalok kenésének a követ-
kező: vegyük le a bowden-vezetéket egyik végén, illesz-
saünk rá egy kis gumicsövet és nyomjunk most — ezen 
gumicsőnek másik végét ráerősítve Tecalemit-zsírzószi-
vattyúnkra — zsírt a vezetékbe. A huzal hüvelyének túlsó 
oldalán kibuggyanó zsír tanúskodik arról, hogy mennyire 
alapos munkát végeztünk. Most azonban már elindul-
hatunk.) 

Egy jobb gyár új gepe igen hosszú ideig képes futni, 
amíg leltétlenül javításra nem szorul. Feltétlenül, ezt 
azért mondjuk, mert a gondos tulajdonos már az első na-
gyobb túra után tart egy kis revíziót gépe felett, — ha 
nem is féltétlenül szükséges. Legelőször is: 300—400 km 
után leeresztjük a motorból az olajat. Ez azért szükséges, 
mert az új gép, melynek minden csapágya szoros 
(.„fleiss"), az első időben erősen bekopik, "bejáródik, vagyis 
eléri azt az állapotot, amikor a csapágyak nem szorulnak 
és nem is kotyognak. E folyamat közben a gyári össze-
szerelésnél szorosan behelyezett csapágyakból, dugattyúk-
ból stb. lekopott fémrészecskék leválnak és az olajba ke-
rülnek. A fémpor és az olaj összekeveredése pépszerű 
anyagot alkotnak és mint nem kívánt csiszolóanyag, kop-
tatják a motort. Ezért kell az új gépből az első nagyobb 
túra, illetve kilométerteljesítmény után leereszteni az ola-
jat. Ennek elmulasztása igen .sóikat von le a motor élet-
tartamából. 500—800 km után leereszthetjük az olajat a 
sebességváltóból is. Az olajleeresztést legajánlatosabb 
olyankor végezni, amikor a motor még meleg, mert az 
olaj ilyenkor hígfolyós é3 könnyebben csurog ki. Módja 
a következő: A forgattyúház (karter) alá egy kis felfogó 
tálacskát vagy csészét teszünk és kicsavarjuk a karter 
legalsó pontján, esetleg oldalán elhelyezett leeresztő-
csapot. Miután az olaj kifolyt (a motort közben ne for-
gassuk), a csavart újra visszatesszük és annyi friss ola-
jat töltünk vissza a karterbe, mint amennyi belőle ki-
folyt. Ezután néhányszor jól megforgatjuk a motort 
(esetleg rövid ideig helyben járatjuk is), majd ezt az 
olajat is kieresztjük. Ezután ismét töltünk friss olajat 
a karterbe és készen vagyunk. Hasonló az eljárás a se-
bességváltóval is. Ezt a műveletet ne hanyagoljuk el 
későbben sem. Bejáratott motornál elegendő a motornál 
minden 1500—2000, a sebességváltóból minden 3000— 
4000 km után kiereszteni az olajat. 

^ r t ^ T y l MÁGNES, DINAMÓ, ÖNINDÍTÓ, SZERELÉSE ÉS JAVÍTÁSA 
Dinamók, önindítók speciális * m «• t T T I I J A D n I I magyarországi vezérképviselete, 

tekercselése. M t t U I N ! t I I (V lMr t C.I_L_I alkatrészraktár. 

T Ó T H É S S T E R N 
Autó elektromos világítás és gyujtásberendezések precíziós üzeme. — Budapest, VI.,Lehel-utca 10 a. szám. Telefon: Lipót 903-73 
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Vessünk most egy pillantást a gép egyéb részeire. 
Vájjon mi igényel aránylag rövid idő múlva utánállítást? 
Elsősorban a hátsólánc. A lánc míg új, különösen hajlik 
nyúlásra. Nem lehet pontosan körülírni, milyen feszes-
nek is kell lennie a láncnak, de általában 3zabá!y, hogy 
ha újjunkkal vízszintesbe hozzuk, akkor le- és felfelé 
nyomva 6—8 mm játéka legyen. A hátsólánc megfeszí-
tése a hátsókerék húzásával történik. Meglazítjuk a ten-
gelyanyákat és mindkét láncfeszítő-csavart egyenlően 
meghúzzuk. Ha nem egyformán húzzuk meg azokat, 
akkor a hátsókerék nem fog többé vonalban „Spurban" 
állani az első kerékkel. Ennek pedig, különösen szóló-
gépnél, bizonytalanságérzet sikos úton, továbbá egyenlőt-
len lánc- és gumikopás stb. az eredménye Tehát kezd-
jük el a láncfeszítő csavarását az egyik oldalon és szá-
moljuk meg, hogy hányat húztunk rajta. Ezután a másik 
oldalon is ugyanennyit csavarunk a láncfeszítőn. Végig-
megyünk még az összes csavaron és anyán, megné-
zendő, hogy nem lazultak-e meg, mert ez új gépen köny-
nyen megtörténhetik. Tanuljuk meg, hogy mindig és 
kizárólag csakis a géphez kapott gyári szerszámokat 
használjuk. Nem helyes franciakulccsal nekimenni az 
anyáknak és csavaroknak, mert türelmetlenségünk rövid 
idő múlva gömbölyüszélű anyákban fog megnyilvánulni. 
Mikor megkaptuk gépünket, vegyük elő a gyári szer-
számkészletet és figyelemmel állapítsuk meg, hogy melyik 
kulcs mire szolgál? Csak azokat a csavarokat húzzuk 
franciakulccsal, amelyekhez nincsen speciálszerszámunk. 
(Ajánlatos minden anyához beszerezni!) A géppel szállí-
tott szerszámok használatának két előnye van: az első, 
hogy a csavarok gyorsan, kényelmesen és rongálódás 
nélkül húzhatók, illetve lazíthatok meg azokkal, a máso-
dik, hogy megtanuljuk, melyik szerszám mihez való? 
A motor teljesítményét lényegesen befolyásolja a helyes 
szelepköz. Utánanézünk a gyárostól kiadott könyvecské-
ben, hogy ez mennyi és ennek megfelelően állítjuk azt 
be. A köz megállapítását ne végezzük szemmértékkel, 
hiszen igen olcsón kapni minden szerszámkereskedésben 
alkalmas kalibrátort. Ez egy tokban elhelyezett fémlap-
kollekció, melynek minden egyes darabja feliratának 
megfelelő vastagságú. Szelepközbeállításnál a szelep-
stőszli és szelepszár közé helyezve, meggyőződhetünk a 
helyes közről. Ügyeljünk arra, hogy a villahimbák sohse 
legyenek zsírozatlanok, mert ez felmelegedésüket és be-
sűlésüket vonja maga után. Láttunk villacsapszegeket, 
melyek kenés híján úgy berágódtak a villahimbákba, 
hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett azokat 
onnan kalapáccsal kiverni. Ha a villarúgózás a berágó-
dott villacsapszegek folyományaképpen nem működik, 
könnyen eltörhet a váz is. Ha megnézük még a tömlő 
szelepházának alsó csavarját, mely a szelepházat a pe-
remhez rögzíti, hogy ki ne szakadjon és az akkumulá-
torban desztillált vízzel pótoljuk az elforrtat, bizonyára 
mindent megtettünk, amivel új gépünknek tartoztunk. 
Fődolog az olajozás és zsírzás. Enélkül motor és gép nem 
működhet. Jól vigyázzunk, hogy gépünk ebben hiányt 
ne szenvedjen. Olajozzunk és zsírozzunk szisztematiku-
san, a hétnek mindig egy bizonyos napján, mert akkor 
igen-igen sok kiadástól és kellemetlenségtől fogunk meg-
szabadulni. A defektek több mint fele a hiányos, illetve 
elmaradt olajozásnak a következményei. 

Még valamit a motor bejáratásáról. A bejáratási 
időszak alatt, az első 500—800 kilométeren kíméljük mo-

torunkat. Ne járassuk gyorsan és ne terheljük meg 
nagyon. Tehát ne menjünk gyorsabban 45 kilométernél 
óránként (kis gépnél 30 km) és ne húzassuk első és má-
sodik sebességgel, gyors tempóban gépünket. Úgyszintén 
lehetőleg ne vigyünk még egy személyt a gépen a bejára-
tás ideje alatt. A sidecartulajdonos is jól teszi, ha eleinte 
utas nélkül megy. Bejáratásra legjobb egy lassú, kényel-
mes, többszázkilométeres alföldi túra. Az Alföld bizo-
nyára egyike a legideálisabb bejáratási terepeknek, mert 
sík és hosszú ideig haladhatunk egyenletes tempóban. 

Ezek az apró szabályok, melyek talán külön-külön 
véve jelentéktelennek látszanak, összességükben igen 
fontosak és nagyon, de nagyon sok kellemetlenségtől 
óvnak meg bennünket. A jól bejáratott gép bőségesen 
megjutalmaz azért a fáradságért, amit gazdája az első 
1000 kilométeren rászánt. 

C S Ó N A K F A R M O T O R 
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Az első Brennberg-hegyiverseny 
Szénássy Alán (1.5 literes Bugatti-kompresszor) futja a nap legjobb idejét — If j . Hóra Nándor (499 
Rudge) a leggyorsabb motorkerékpáros — Szini János (Austro-Daimler) a sportkocsi-, Lyka István 
(Bugatti) a túrakocsi-, dr. Bezsilla Nándor (Morgan) a cyclecar-, Rónai Rezső (René-Gillet) az oldal-

kocsi-kategóriák győztesei — Pompás rendezés — Kitűnő eredmények 

Pompás időben, sokezernyi nézőközönség előtt zajlott 
le a Soproni Automobil Egyesület rendezésében az első 
„Brennberg-verseny'", melyről megírhatjuk, hogy a szó 
teljes értelmében kitűnően sikerült. Hatalmas, fővárosi 
elitmezóny: herceg Esterházy Antal, Szini János, Lyka 
István, Heteés Sándor, Petrovits Vidor, Szénássy Alán. 
dr. Bezsilla Nándor, Ottlyk Lajos, ifj. Hóra Nándor, 
Sabrnák Oszkár állottak starthoz a soproniak első verse-
nyén, mely sportbelileg is a legkitűnőbb eredményeket és 
a legszebb küzdelmeket 
hozta. Ami a rendezést és 
a verseny előkészítését illeti, 
a soproniak olyat produ-
káltak, amilyenre vidéki 
versenyen még nem volt 
példa. A Sopronból hazatért 
versenyzők és nézők a leg-
nagyobb elragadtatás hang-
ján emlékeznek meg a ha-
tármenti városról, annak 
lelkes és vendégszerető pol-
gárairól, akik mindent el-
követtek, hogy vendégeik 
jól érezzék magukat és min-
dent megtettek a verseny si-
kere és sima lebonyolítása 
érdekében. Olyan útlezárást 
és vonalbiztosítást, mint a 
soproni versenyen megfi-
gyelhettünk, még eddig he-
gyiversenyen nem láttunk. 
A verseny útvonala, mint 
tudjuk, éppen Bánfalván ve-
zetett végig, ahol egy su-
hanc annak idején „autó-
gyűlöletből" lelőtt egy volt 
osztrák-magyar konzult. 
Bánfalvát 150 csendőr szál-
lotta meg a verseny ide-
jére. Minden ház kapuja 
kulccsal volt lezárva. Min-
den ház kapuja előtt kakas-
tollas magyar csendőr állt 
felvont szuronnyal. Az út-
vonalat a rendőrség, a ka-
tonaság, a cserkészek, a leventék tartották megszállva, 
példásan. Az egész útvonalon olyan fegyelmezettség, rend 
és nyugalom uralkodott, amilyenre magyar hegyiverse-
nyen alig volt példa. Sőt talán azt is elmondhatjuk, hogy 
nem volt példa. Mert ha volt is Budapesten eddig hason-
lóan megrendezett hegyiverseny, a közönség fegyelmezett-
sége szempontjából az messze elmaradt a sopronitól. Sop-
ronban mindenki összefogott erre a nagy napra. Az út-
vonalon körülbelül 14.000 néző szemlélte a pompás küzdel-
meket. A versenyre nyomatott 5000 darab jegy egytől-
egyik elkelt és a vezetőség kénytelen volt soproni lebélye-
gezett levelezőlapokat kiadni jegyek gyanánt. A rendezés 
nehéz és precíz munkájában ki kell emelnünk dr. Czillin-
ger József főszolgabíró, valamint a bernnbergi bánya-
igazgatóság vezetője, Vajk Arthur igazgató nevét, kik a 
legmesszebbmenő készséggel támogatták a versenyt. Buda-

T Y P E : 

250 
3 sebesség, Blockmotor, servo-

kupplung, d u p l a b ö l c s ő v á z , 

a b s z o l ú t s t a b i l i t á s 

1.200 
p e n g ő 

Gyárifiók: Budapest, V!., Liszt Ferenc-tér S 

pestről Kádár Imre bocsátotta rendelkezésre a soproniak-
nak nagy szaktudását. Kívülük a Soproni Automobil Egye-
sület vezetősége, élén dr. Király Jenő egészségügyi fő-
tanácsossal, a SAE elnökével. Mellette Láng Gyula gyá-
ros, dr. Varga Ferenc nagykereskedő, Kövesi Antal fő-
iskolai tanár, a SAE alelnöke, Seltenhofer Frigyes gyá-
ros, a SAE titkára, Schneider Lipót mérnök, a SAE jegy-
zője, Jeszenszky Ernő őrnagy, a motorosztály vezetője, a 
főstarter vitéz Dérföldy Sándor százados és segédei Eper-

jessy László, valamint Ra-
kovszky Árpád, Csendes 
István százados időmérő és 
Thirring Jenő célbíró dol-
goztak szakadatlanul a leg-
nagyobb ambícióval és lel-
kesedéssel. Szándékosan 
hagytuk utoljára Bársony 
Kálmánnak, a verseny fő-
intézőjének nevét, aki a 
verseny előkészítésével és 
organizációjával hervadha-
tatlan érdemeket szerzett 
magának a magyar auto-
mobilizmus szempontjából. 

A verseny 8.2 kilométe-
res útvonala a lehető leg-
jobb állapotban volt. A ma-
gasságkülönbözet a start és 
cél között csupán 165 méter. 
Ez azonban nem juttatja 
híven kifejezésre az útvonal 
nehéz voltát, mert annak 
egy nagy része sík. A 
maximális emelkedés 11, 
míg az átlagos csupán 2.5 
százalék. Az útvonal határo-
zottan nehéz és gyors, telve 
szebbnél-szebb pikáns ka-
nyarral. Az elért 91.800 
kilométeres átlagsebesség 
kolosszális teljesítmény. 

Sportszempontból nézve a 
verseny szintén kitűnően 
sikerült A küzdelem, ami a 
versenykocsik kategóriájá-

ban Esterházy és Szénássy, a sportkocsiknál a multévi 
bajnok Szini János és Heteés Sándor, valamint a túra-
kocsiknál a régi menő Lyka István és az újonc, de nagy 
vezetői tehetség Petrovits Vidor, nemkevésbé a két buda-
pesti motocikiista, ifj. Hóra Nándor és Sabrnák Oszkár 
között lefolyt, a soproni hegyiversenyt az év egyik leg-
szebben sikerült mitingjévé avatta. 

Az elért idők szempontjából Szénássy Alán 5:21.5 
(Átlagsebesség: 91.800 km) eredménye messze kimagas-
lik. Már a tréningen is jobb volt, mint Esterházy. Külö-
nösen sima fordulóvételei keltettek feltűnést. Heteés 
Sándor ezúttal sem tudta megverni Színit, bár kocsija 
feltétlenül gyorsabb volt. Mindenesetre róla elmondhat-
juk, hogy állandóan javul, mert ilyen közel még sohasem 
végzett Színihez. A túrakocsi-kategóriában nagy feltű-
nést keltett Petrovits Vidor kitűnő vezetése. Sokak sze-
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Növekvő kereslet 
Fokozott gyártás 

Olcsóbb árak 
A hathengeres 

STEYR TYPE XII 
leszállított árai: 

nyitott P 8,880.— 
nyitott, combinéval P 10,060.-
csukott P 10,750.-
Cabriolet, 3 üléses P 11,000.— 
Cabriolet, 4 üléses P 11,850.-
csukott, comfort P 11,400.— 
összes árak helyt, Budapest, elvámolva, 5 kerékkel értendők. 

Eladás i központ : IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: Automata 896-17. 
Vidéki fiókok és kirendeltségek: Baja, Miskolc, Szeged, Békéscsaba, Szombathely, Kaposvár, Pécs, Nagykanizsa, 

Nyíregyháza, Kiskunhalas, Győr. 

rint versenykocsi-volán illene a kezébe. A verseny egyéb-
ként a Bugattlk napja volt. A nap legjobb ideje, a legjobb 
verseny- és túrakocsiidő és két kitűnő második hely jutott 
a kitűnő világmárkának. Nagyon szép eredményt ért el 
ezúttal dr. Bezsilla Nándor Morgan cyclecar jávai, jóval 
jobb időt futva, mint a legjobb sidecar. A szólómotorosok 
között a két pesti, Hóra és Sabrnák mutattak jó formát, 
bár eredményeik idő szempontjából igen messze elmarad-
nak a kocsikétól (5:21.5—5:58.6). A rendezés egyetlen 
hibájaként' az időmérésben előfordult néhány zökkenőt 
említhetjük. Stopperórával nem lehet század pontossággal 
mérni. Nem is kell. A tizedek teljesen hű képet adnak. A 
verseny részletes eredménye a következő: 

Motorkerékpárok. 175 kcm: 1. Ifj. Hóra Nándor 
(JAMES) 6:58.1, 2. Kopstein Béláné (Royal-Enfield). 
— 250 kcm: 1. Láng Sándor (JAMES) 8:42.1 — 350 
kcm: 1. Sabrnák Oszkár (Velocette) 5:58.9, 2. Peller 
László (Zenith) 6:01.1, 3. ifj. Fejér Domokos (AJS) 
7:15.5. — 500 kcm: 1. ifj. Hóra Nándor (Rudge) 5:58.6. 
Átlagsebesség: 82.296 km. A nap legjobb motorkerékpár-
ideje. Motorkerékpáros útvonalrekord. 1000 kcm: 1. Pel-
ler László (Zeni th) 6:53.5. Oldalkocsis motorkerékpárok. 

1000 kcm: 1. Rónai Rezső (René-Gillet) 8:33.1. A leg-
jobb oldalkocsiidő. Oldalkocsi útvonalrekord. 2. Schöberl 
Antal (750 Méray) 8:33.4 — Cyclecarok: 1. Bezsilla 
Nándor dr. (Morgan) 6:29.7. Cyclecar útvonalrekord. — 
Túraautomobilok. 1.5 literig: 1. báró Aczél Lidia (Steyr) 
9:58.7. — 2 literig: 1. Lyka István (Bugatti) 6:21.2. 
Sebesség: 77.438 km. A nap legjobb túrakocsiideje. 
Túrakocsi útvonalrekord. 3. literig: 1. Petrovics Vidor 
(Bugatti) 6:28.5, 2. Blaskovich Péter (Lancia) 7:06.7. 

Sportkocsik. 3 literig: 1. Szini János (Austro-Daim-
ler) 5:45.9. Sebesség: 85.320 km. A legjobb sportkocsi-
idő. Sportkocsi útvonalrekord. 2. Heteés Sándor (Bugatti) 
5:46.7. — Verseny kocsik. 1.5 literig: 1. Szénássy Alán 
(Bugatti) 5:21.5. Sebesség: 91.800 km. A nap legjobb 
ideje. Brennberg-útvonalrekord. 2 literig: 1. herceg 
Esterházy Antal (Bugatti) 5:31.8. 

A versenyt szép bankett követte, melyen Bársony 
Káimán osztotta ki a díjakat. A díjazás igen szép és 
igazságos volt. A motorkerékpárosok sem panaszkodtak. 
A KMAC-ot Schimanek Emil és dr. Déghy Ödön kép-
viselte, míg a MAC nevében Máry Dezső és Iványi Gusz-
táv jelentek meg a soproniak első versenyén. 

( H A T E R - J E A , 
1929-es új modellek. 

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

Tankba épített sebességmérő és kormányrögzitő külön felszámítás nélkül. 

VEZÉRKÉPVISELET: SZÁNTÓ, BUDAPEST, KÖZRAKTÁR-UTCA 
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Felvételek a Sopron mellett rendezeti 
Brennberg-hegyiversenyről. Első ké-
pünk a Bugatti túrakocsit vezető 
Petrovits Vidort mutatja be, amint 
a pálya egyik festői részletén teljes 
gázzal 'rohan a cél felé. Petrovits Vi-
dor alig 6 másodperccel maradt el a 
kompresszoros Bugatti-vezető és a 
multévi bajnokságban már pompásan 
szereplő régi vezető Lyka István mö 
gött. (Urbach Béla amatörfelvétele.) 

A középső képünk a Brennberg-pálya 
egy pompás részletét mutatja be. Ez 
a versenypálya középső része, mely 
tulajdonképpen sík. A pálya pompás 
erdőrészletek és hegyes vidék között 
vonul végig. Képünk egy jelenetet 
mutat be, amikor a soproni autósok 
és motorosok a pálya szélén figyelik 
a versenyzők tréningjét. (Bársony 

Kálmán felvétele.) 

A Brennberg-útvonal egy pikáns hosz-
szú kanyarodója. Egyike azoknak a 
nehezen vehető fordulóknak, melyek a 
8.2 kilométeres útvonalat ma Magyar-
ország egyik legnehezebb verstnyút-
vonalává avatják. A több mint 30 re-
mek kanyar dacára Szénássy Alán SO 
kilométeren felüli átlagsebességet ért 
el a Brennberg-versenyen. (Bársony 
Kálmán felvétele.) Az alanti kép egy-
úttal ,,Fényképpályázatunk" számára 

is készült. 
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Fenti képünkön ismét egy festői rész-
letét mutatjuk be a Brennberg-pályá-
nak. A képet Bársony Kálmán készí-
tette „Fotopályázatunk" számára. A 
pálya egyik legnehezebb „S"-kanyar-

ját mutatja be képünk. 

Szénássy Alán (1.5 literes Bugatti-
kompresszor) a Brennbergi verseny 

abszolút győztese. (Urbach Béla 
amatörf elvétele.) 

Lyka István Bugattija a Brennberg-
verseny egyik fordulójában. A látott 
kanyar egyike volt a legjobban belá-
tott fordulóknak, ahol a közönség 
százai helyezkedtek el, hogy szem-
tanúi legyenek a versenyzők techni-
kás kanyarvételének. (Urbach Béla 

amatörf elvétele.) 
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Hatalmas túrát rendeztek a német D-RAD-tulajdonosok Németország legszebb vidékein keresztül. Képünk azt a 
jelenetet mutatja be, amikor a D-RAD-vezetök az Eiffel-hegység egyik útján a Nürburg-Ring megtekintésére vo-
nulnak. A túrán többezer D-RAD-tulajdonos vett részt, ami élénk bizonyítéka a D-RAD óriási elterjedtségének. 

Hírt adtunk nemrég a Studebaker-világrekordról. Képünk a Studebaker-túrakoesit mutatja be a New-York mel-
letti fapályán körözés közben. Mint a képről látni, tényleg egy normál szériakocsiról volt szó, melynek teljesít-

ménye így elsőrangúnak mondható. 
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A német repülöállomásokon autókkal várják az érkező közönséget. így kapcsolódik össze ma minden, ami a motor-
ral összefügg, szárazon, vizén és a levegőben. 

A Lyka István (Bugatti-kompresszorj 
a túrakocsik legjobb idejét futja a 
Brennberg-versenyen. (Urbach Béia 

amatörf elvétele.) 

D-RAD-vezetök átvonulása egy vidéki német városon. 
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MIT és HOL kap az „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" előfizetője kedvezményesen? 

D C M 7 1 M 38 fillér 1 liter. - - Vidéken 3 fillér ráfizetés literenként! 
^ ^ ^ I • • Előfizetőink igazolványuk ellenében a PHÖBUS Műszaki és Olajkereskedelmi Rt., 

Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 9. (ezelőtt Országház-tér) és szerkesztőségünkben vásá-
rolhatnak csekkfüzeteket. A csekkfüzetek beválthatók minden PHÖBUS- és SHELL-kútnál. 

CASTROL-olaj. 
10% engedmény. Vitéz Gyurkovich 
Béla és Társa, Budapest, V., Do-
rottya-utca 3. 

Autóalkatrészek. 
Goodrich-pneu. Zenith gázosító. RIV 
golyós csapágyak: 10%. Szilárd Béla 
autóalkatrész szaküzlet, Budapest, 
VI., Nagymező-utca 15. 

Elektromos javító 
és szerelőüzem. 10%. — Vrner és 
Berkovits. Scintilla^ képviselet, Vilá-
gítások és dinamók. Budapest, V., 
Pozsonyi-út 4/f. 

Soffőriskola-Úrvezetőiskola. 
20%. — Viktória Autószakiskola, 
Budapest, VI., Vörösmarty-utca 53. 

SPEEDWELL olaj. 
20% engedmény. Phöbus Műszaki 
és Olajkereskedelmi Rt. Budapest, 
V., Kossuth Lajos-tér 9. 

Motorkerékpáralkatrészek 
és pneumatikok: 10%. Biró Jenő 
motorkerékpár-szaküzlet, Budapest, 
VI., Liszt Ferenc-tér 2. 

Kerék- és küllőmunkák. 

5%. Magyar Abroncs- és Kerék-

gyár Rt., Budapest, VI., Jókai-utca 8. 

Karosszériamunkák. 
Javítások és fényezés 10%. Új ka-
rosszériák építésénél: 5%, Nagy Géza 
Budapest, VI., Erzsébet királyné-út 50. 

Fotócikkek 
és látszerek: 10%. Chmura László 
fotóipari kellékek és látszerész, Bu-
dapest, IV., Ferenciek-tere 2. 

Motorkerékpár-oldalkocsik 
és azok javítása: 10%. Jankovits 
Ferenc oldalkocsigyártó üzem, Bu-
dapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 25. 

Motorcsónakok 
és siklótestek : 5%. Dóka Mátyás csónak-
építő üzeme, Budapest, III., Lajos-utca 145. 

Automobilnagyjavítás. 
Autójavítások 100 pengőig 10%, azon 
felül 5%. Nébel és Szirmai autója-
vítóüzem, Budapest, VI., Lehel-u. 17. 

Autó- és motorkerékpárszerszámok. 
10%. Székely Ignác szerszámnagy-
kereskedés, Budapest, VI., Podma-
niczky-utca 18., Jókai-utca sarok. 

Lakkok, festékek 
és háztartási cikkek 10%. Schwabl 
Alajos lakk és festéknagykereskedés, 
Budapest, V., Vilmos császár-út 22. 

Hm" C S A K E L Ő F I Z E T Ő K N E K , I G A Z O L V Á N Y E L L E N É B E N ! 
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Autóbőröndök, 
bőrdíszműáruk. 10%>. Muskát László 
bőrárukereskedő, Budapest, VIII., 
Rákóczi-út 1. 

Versenydíjak. 
Serlegek. Ezüst. 10%. Toch Manó 
ékszerész, Budapest, IV., Városház-
utca 16. 

Autóakkumulátorok töltése 
és javítása. Ahemo anódpótlók és 
töltőkészülékek: 5%. Müller László 
oki. vegyészmérnök, Budapest, VI., 
Liszt Ferenc-tér 6. 

Gummijavítás. 
15%. Vulkán Gummijavitó R. 7. 
Budapest, VI., Rózsa-utca 90. és VI., 
Mozsár-utca 12. 

RALSON bőrruházat. 
Bőrmellényeknél és bőrnadrágoknál: 
10%. Egyéb bőráruknál: 5°/o. Scheuer 
Oszkár, Budapest, Vörösmarty-u. 13. 

Rádiócikkek 
A katalógusárból adott 20"/ o-on felül 
még 5%. Barta és Társa, Budapest, 
VI., Podmaniczky-utca 39. 

Motorkerékpár javítóműhelyek : ^ ^ O l v a S S a Cl Okvetlenül 
Lőrincz Béla. Budapest, VIII., Conti-u. 28. 10% 
Friedmann József^BudapestVI., Jókai-u. 40. 10% 3 kÖVCtkeZO SZáíDOl ! 
Tóth es Friebert, Budapest, Nagymezo-u. 66. 10% 

Kihirdették az ADAC-Lánderfahrt eredményét 
18 versenyző fejezte he büntetőpont nélkül a 13 napos 4(100 kilométeres tiírantat — 107 nevező, 104 induló, 

37 beérkező, 18 biintetőpontnélküli 

4 DKW, 4 Zündapp. 2 Viktória, 2 D-ltad, 2 Indián, 1 Sunbeam, 1 Rudge, 1 Standard és 1 SchUttof a büntető-
pontnélkttliek 

18 benevezett teamből esak a DIvW, Zündapp és a Viktória futott be 

A közelmúlt napokban hirdették ki ünnepélyes 
keretek között a tavaszi szezon egyik legnevezetesebb 
és legnehezebb motorkerékpárversenyének eredmé-
nyét. A versenyt, melynek útvonala ezúttal is keresz-
tülment Budapesten, a legnagyobb német automobil-
club, az ADAC (Allgemeiner Deutsche Automobil Club) 
rendezte. A táv 4000 kilométer volt, amelyet 13 nap 
alatt kellett befutni a résztvevőknek. Ezúttal minden 
a gépek és az ember kitartására, a feltétlen megbízha-
tóságra és üzembiztosságra volt bazírozva. Meg volt 
adva a napi átlagsebesség. Aki azt nem érte el, bün-
tetőpontot kapott. A napi etappok távolsága 300-—400 
kilométer között mozgott. A túraút nehézségét fokozta, 
hogy az útvonal egy nagy része a Balkánon futott 
keresztül, ahol utak tekintetében rettenetesen szenved-
lek a résztvevők. A pokoli utakon, gödrökön sorban 
törtek el a villák és vázak. Különösen a romániai utak 
ellen volt általános a panasz. Magyarországról a leg-
nagyobb lelkesedés hangján írnak valamennyien. A 
magyar fogadtatás volt a legszebb, a legmelegebb és 
Iegbarátibb. Ezt olvassuk a német lapokban, csaknem 
kivétel nélkül. Németországi munkatársunk, Hodossy 
Imre írja nekünk, hogy a Landerfahrt résztvevői kö-

zött igen soknak fején a magyar leventesipka díszlik 
tollastul, mindenestül. A versenyzők a legnagyobb el-
ragadtatással beszélnek a magyarok vendégszere-
tetéről. 

Sportbelileg a verseny óriási jelentőségű volt. A 
tizenhárom kemény nap igazán megmutatta, melyik a 
jó gép. Az egész túraút óriási propaganda volt a né-
met gépek számára, amibe egy-két angol gyár is bele-
szólott. A 18 biintetőpontnélküli beérkezett gépből 14 
német gép volt, a többi külföldi (2 Indián és 1—1 
Rudge és Sunbeam, míg egy német gépnél, a Stan-
dardnál a svájci MAG-motort láttuk beéépítve) A 18 
benevezett teamből csak 3 maradt a végén. Elindult 
3 DKW, 3 Zündapp, 2 NSU, 2 német Triumph, 2 Vik-
tória és 1—1 D-Rad, BMW, Diamant, Horex, Schüttof, 
Gillet. Göricke, Standard és Stock. A túraúton 3 női is 
résztvett. de sajnos, a nehéz próbák sorjában feladásra 
kényszerítették őket. A legtovább Hanny Köhler 
(BMW) bírta, aki azonban a hetedik napon Bukarest 
után villatörése miatt volt kénytelen feladni a küzdel-
met. A hannoveri célba összesen 37 versenyző érke-
zett be, köztük 22 szerencsés biintetőpontnélküli. Ezek 
között még a kondícióvizsgán négyen ^kaptak érzé-
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keny büntetőpontokat, úgy, hogy a végosztályozásban 
csak 18 versenyző maradt büntetőpont nélkül. A leg-
érzékenyebb csapás a D-Rad-csapatot érte, melynek 
egyik embere, Seelos a kondícióvizsgán 2 pontot ka 
pott és ezáltal a csapatok között a győztes Zündapp-
team után, mely büntetőpont nélkül futott be, a má-
sodik helyre került. A harmadik helyet a Viktoria-
team foglalta le. Ennek két embere 0, egy embere, 
Houbeck 47 ponttal végzett. Az összes többi team út-
közben robbant széjjel. 

A végeredmény a következő: 
Könnyű solo motorkerékpárok: Geiss (DKW) 

0 pont. Bartels (DKW) 0 pont. Friedrich (DKW) 
0 pont. Steinweg (DKW) 0 pont. v. Krohn (Zündapp) 
0 pont. Weiehelt (Zündapp) 0 pont. Siekmann (Zün-
dapp 0 pont. Nehéz solo motorkerékpárok: I'rybilsky 
(D-Rad) 0 pont. Polster (D-Rad) 0 pont. Rüttehen 
(Standard-MAG) 0 pont. Stokve (Indián) 0 pont. 

Könnyű mellékkocsis motorkerékpárok: Münzing 
(Viktória) 0 pont. Mittenzwel (Schüttof), Woodhouse 
(Sunbeam) és Neisse (Rudge) 0 pont. Nehéz oldal-
kocsis motorkerékpárok: Gabler (Indián) 0 pont. 

Büntetőponttal futottak be: Seelos (D-Rad) 2 pont. 
Fathke (Horex) 6 pont. Gerlach (Standard) 7 pont. 
Köppen (BMW) 22 pont. Soenius (BMW) 22 pont. 
Fleischmann (Triumph) 27 pont. Schmidt (Triumph) 
33 pont. Hirth (Schüttof) 41 pont. Ley (Triumph) 44 
pont. Roinmel (Standard) 46 pont. Heubeck (Viktó-
ria) 47 pont. Linner (Zündapp) 56 pont. Bremer 
(Triumph) 57 pont. Nagel (Standard) 74 pont. Wüll-
ner (NSU) 78 pont. Lismonde (Göricke) 80 pont. Lenz 
(Horex) 136 pont. 

Teamdíj: I Zündapp (Krohn, Kittner, Weichlet) 
0 pont. II. D-Rad (Prybilsky, Polster, Seelos) 2 pont. 
III. Viktória (Münzing, Mauersberger, lleubeck) 
47 pont. 

Mégegyszer az Albany-New-York hosszútávú külmotoros 
versenyről 

Dr. Fényes Korné l f ő m é r n ö k 

Nem régen írtam e lap hasábjain cikket („Hogyan 
készülnek az outboard sebességi rekordok Amerikában" 
címmel), melyben kifejtettem röviden, hogy lehetetlenség 
olyan siklóhajót vagy hydroplánt szerkeszteni, mely min-
denféle viszonyok között megfelel. Éppúgy, mint a hajó-
építés többi ágában, például a yachtépítésben meg lehet 
különböztetni úgynevezett „Flautenláufer"-t (sima vízre 
való) és „Sturmlaufer"-t (hullámos vízre való), úgy van 
az a versenyistállóknál is. Ez a tény sok ember előtt ter-
mészetes. Mivel az Albany—Newyorki verseny egészen 
világosan mutatja az elmondottak igaz és helytálló voltát, 
hazai viszonyainkra nézve fontos tanulságok levonása cél-
jából mégegyszer foglalkozom vele. 

A Newyork—Albanyi verseny távja kereken 220 km. 
volt és pedig a Hudson folyó változatos vizén. Indultak 
összesen 130-an a legkülönfélébb méretű, súlyú, rend-
szerű hajókkal és motorokkal, úgyhogy a versenyről el-
mondható, miszerint az tényleg „megrostálta" az anya-
got, tényleg a legjobbak és legérdemesebbek kerültek az 
élre és tényleg a legügyesebb nyerte meg. Minden alap 
megvan rá, hogy a technikus ítéletet mondhasson az 
eredményekből, amely ítélet meg is felel a hajóépítés 
elemi szabályainak, újra mintegy igazolva azokat. 

Az induló hajók méretpadatait és fényképeit az ame-
rikai lapok leírásai alapján átböngészvén, egészen világo-

san megállapítható, hogy az indulók kétféleképpen véle-
kedtek. Egyesek nehéz nagy hajókkal indultak, hullámos 
nehéz vízre, rossz időre számítva, mások könnyű, nagy se-
bességre épített testekkel próbálkoztak, sima vizet re-
mélve. 

A helyzet úgy fordult, hogy a Hudson vize a szél-
csendes időben sima volt s így a nagyobb, főleg azonban 
a nehéz siklóhajók és azok, melyek a lépcsőnélküli rend-
szer szerint épültek, messze lemaradtak, mint az hajó-
technikai szempontból teljességgel várható is volt. 

Az érdekessége a dolognak azonban most következik 
és szintén teljesen igazolja már tett megállapításaimat. 
Az első három beérkező hajó könnyű, egylépcsős rend-
szerű hydroplán és pedig az első kettő volt a nagyobb-
méretű, míg a harmadik egy teljesen a végletekig vitt 
szerkezetű és kisebbméretű (tehát valószínűleg köny-
nyebb), sima vízre való siklóhajó volt, mindannak da-
cára, hogy az első kettőnek D-osztályú, vagyis egy osz-
tállyal alacsonyabb, gyengébb motorja volt, mint a har-
madiknak, amely E-osztályú motorral volt fölszerelve. 

Világos, hogy ez a kettős különbség csakis a testek 
hajótechnikai különbségével magyarázható, mert a har-
madiknak volt a legerősebb motorja és a legkisebb és 
legelőnyösebb teste és pedig a „Century Cyclone" -mű-

a bőrruházat vezető világmárkája! 

Kérje mindenütt a RflLSCN 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: 

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

w u h t e r p r o o f 1 
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veknek az a versenyhydroplánja, mellyel jelenleg is a se-
bességi világrekordot tartják. 

Hogy ez a rövid és könnyű siklóhajó a hosszabb és 
nehezebb, szintén versenyhajókkal szemben lemaradt, az 
pedig a hossznak és formának a döntő jelentőségét mu-
tatja, még aránylag sima vízen is. Aki ugyanis a szak-
ember szemével megnézi a „Century Cyclone" formáját, 
az láthatja, hogy az egy tökéletesen sima vízre épített és 
csakis kivételes körülmények között sebességi rekordok 
céljára használható jármú, melynek hullámállóképességé-
ről alig lehet szó, azaz csak olyan sima vizekre való, ami-
lyent még szélcsendes időben sem találunk meg a folyó-
vizeken, sem a Hudsonon, még kevésbbé a Dunán. 

A tanulság tehát mindebből az, hogy már Ameriká-
ban is kezdik belátni az extrem, csak sima vízre szerkesz-
tett versenyhajók kis esélyeit a hosszútávú folyóvízi ver-
senyeken. Nekik csak szélsőséges típusaik vannak, minek 
okaira itt most nem mutatok rá. Egy bizonyos, a helyes 
kompromisszumot mai napig sem találták el. 

Mert nagy tévedés azt hinni, hogy sebességi rekor-
derekkel biztosan versenyt lehet nyerni! 

Vagy kérem, kinek jutna eszébe, hogy Segrave ko-
csijával lehet Targa Floriót nyerni? 

• 

Még csak pár szót a nyertesekről és a motorokról. Az 
első Dunnel lett — aki hivatása szerint hajóépítő —, a 
második Herbst, aki szintén hajóépítő. Az amerikaiak 
szerint ezek az urak „amatőrök" (!?), mert az egyik lap-
juk azt írja Dunnelről, hogy: ,.. ,'an outboard racing 
amateur and naval architect by profession". No de ez in-
kább a sportembereket érdekli, térjünk az eredményekre. 
Dunnel közepes sebessége közel 60 km-óra volt, ami igen 
szép eredmény és nézetem szerint nagyrészben a motor 
"és személyes ügyességének javára írandó, mert a hajó-
test (egy Ludington-hydroplán) nem sokban különbözik 
rendszerét tekintve Herbstnek saját gyártmányú sikló-
hajójától. Mindketten normális egylépcsős hydroplánt 
használtak. A különbség közöttük alig 10 perc, mindket-
tőjük motorja az új négyhengeres D-osztályú (körülbelül 
650 köbcentiméter), Johnson Sea-Horse 32. A harmadik 
Preerenzer, aki az említett Century-gyártmányú verseny-
siklóval indult, motorja a jelenleg legerősebb verseny-
motor, az új négyhengeres Elto Hi-Speed Quad, (810 
köbcentiméter) s az E-osztályba tartozik. Hogy mégis a 
harmadik helyre szorult, annak főokát már kifejtettem, 
mert ha feltennők is (ami végeredményben nincsen ki-
zárva), hogy a D-osztályú motorok jobban sikerültek 
volna, de ilyen óriási, még az osztálykülönbséget is túl-
fedő különbség csakis a hajótestek megfelelő voltával ma-
gyarázható, nézetem szerint. Ez egészen természetes, 
mert egy versenyautomobil jóságát és megfelelő voltát 
sem egyedül a motor tulajdonságai, hanem — talán leg-
alább éppoly mértékben — a futómű megfelelő volta 
szabják meg. Az időhatáron belül 54-en érkeztek be, ami 
viszont mutatja, hogy a külmotorok a megbízhatóságnak 
már meglehetős fokát érték el. 

Mindezekből elmondható tehát, hogy a Newyork--
Albany-i hosszútávú versenyből úgy a siklóhajók, mint a 
motorok számára igen figyelemreméltó eredményeket 
szűrhetünk le. Az igazi, embert, hajóst és motort próbára 
tevő verseny csakis hosszútávú lehet, mert ez adja a 
hosszú menetidőt és a változó vízviszonyokat. Sebességi 
rekordok inkább laboratóriumi kísérletezéseknek tekint-
hetők a motorok csúcsteljesítményeinek megállapítására. 

Verseny-
és tiszteletdíjak 

Mindennemű ezüsttárgyak legszebb 

kivitelben, legolcsóbb árban 

Az ország legtöbb sportegyletének szállítója 

Toch Manó arany-ezüstműves 
Budapest, l V., "Városház-utca 16. — Saját műhely 

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 
spec i á l i s g é p e n , v e r s e n y e n f e l ü l á l l ó á r a kon 

P r e c í z i ó s m o t o r k e r é k p á r j a v í t á s o k ! 
Alkatrészek készítése 

Spec i á l i s ké t ü t e raü-mo to tmühe ly 

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

Porköpeny . - P 19-80 
Hauhe . . . . . P 4'20 
Szemüveg . . P —•80 
Motor-ruházat, cipő 

a l e g j o b b a n és a l e g o l c s ó b b a n : 

HAAS SPORTHÁZ 
VI., ANDRÁSSY-ÚT 13. SZÁM 

Brennberg í h e g y i v e r s e n y ! 
R Ó N A I R E Z S Ő 

RENÉ GILLET PARIS 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

CYCLOP O L D A L Ú V A L 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIN 

íutja a nap legjobb oldalkocsis idejét. 
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A TTC ezidei első ügetőpálya-
mítingje 

Zamecsnik Tivadar (350 ohv. Motosacoche) a 25 

kilométeres főversenyben reális győzelmet aratott 

Balázs László (500 ohv. Sunbeam) felett 

A Terézvárosi Torna Club tavaszi futárversenyéből 
kifolyólag el lévén tiltva a versenyrendezéstől, csak 
június 16-án rendezhette meg első ügetőpályaversenyét. 
Sajnos, a szezon eddigi ügetőpályaversenyei nem nyúj-
tottak semmit és ennek magyarázható, hogy a mostani 
verseny látogatottság szempontjából messze alul maradt 
a várakozásnak. Alig 2—3000 ember jelent meg a verse-
nyen, melyről ezúttal elmondhatjuk, hogy egyike volt a 
szezon legszebbjeinek. A „legszebbé" avatta a bajnok és 
ma még verhetetlennek hitt Balázs László (Sunbeam) küz-
delme 25 kilométeren a fiatal, de napról-napra fejlődő, 
kitűnő Motosacoche-vezető Zamecsnik Tivadarral. Emel-
lett az ízig-vérig sportszerűen lefolyt, a starttól a célig 
pompás, ideglzgató küzdelem mellett eltörpült a míting 
többi száma. Zamecsnik Tivadar határozottan jobb volt. 
Később vette le a gázt az egyenesek végén, szinte isten-
kísértésig merészen vágott bele a fordulókba és pompá-
san előkészített, gyors gépével az egyeneseken is remekül 
tartotta magát. Balázs gépe gyorsabb volt, de nem volt 
elegendő ahhoz, hogy Zamecsnik mindent kockáratevő 
fordulóit ellensúlyozza. Részletes eredmények a követ-
kezők : 

25 kilométeres meghívási főverseny. 25 kör. 1. Za-
mecsnik Tivadar (346 ohv. Motosacoche), 18:52.0. Átlag-
sebesség 79.488 km. 2. Balázs László (493 ohv. Sun-
beam), 18:52.3. 3. Auslánder István (494 ohv. BMW), 
4. Wéber Oszkár. (490 ohc. Méray.) Indult még: Megy-
gyessy Zoltán (348 ohv. Velocette), aki feladta. A start-
nál Zamecsnik ugrik el legjobban. A fordulóban vezet, 
de az egyenesből kijövet Balázs pompásan akceleráló, 
félelmetesen gyors gépével már otthagyja Zamecsniket 
és kb. 50 méter előnyre tesz szert. A hetedik körtől 
Zamecsnik fokozatosan hozni kezd a fordulókban és előzi 
Balázst, aki az egyenesekben ismét visszaszerzi előnyét. 
A páratlan küzdelemből végre Zamecsnik kerül ki győz-
tesen, aki úgy látszik, jobban bírja idegekkel. Élre megy 
és előnyét fokozatosan 50 méterre nagyobbítja. Az utolsó 
körökben megered az eső és ezzel egyetemben Balázs is 
finisbe kezd, de ennek dacára 25 méterrel biztosan verve 
marad. Zamecsnik Tivadar győzelme különösen azért ér-
tékelendő nagyra, mert eredményét egy nagyobb hen-
gerűrtartalmú és jóval gyorsabb gép ellen érte el. 
A többiek nem játszottak komoly szerepet. 

A többi versenyek eredménye a következő: 175 
kcm: 10 km. 1. Erdélyi Ferenc (Méray) BSE, 9:48.6. 
2. Balogh Miklós (AKD). 3. Kupsza Géza (AKD). 
Erdélyi végig ura a helyzetnek és biztosan győz. 250 
kcm: 10 km. 1. Hild Károly (OK-Supreme) MAC, 
9:35.4. 2. Erdélyi Ferenc (Méray) BSE, 9:38.9. Ko-
molytalan verseny. Hild ismét a már egyszer általunk 
erősen kritika tárgyává tett komikus és fölényeskedő 
versenyzési módot produkálja, ami egyszer talán lehet 
mulatságos, de ismételve ellenszenvessé válik. Ha valaki 
tud és gyorsabb a gépe, örüljön neki, tartsa meg magá-
nak, de tartsa meg a szerénységét továbbra is, akkor 
mindenki szeretni és becsülni fogja. A fölényeskedő és 
kihívó viselkedés nem Hild Károlyhoz való. Ha pasz-
sziózni akar, kérjen engedélyt az Ügetőpálya igazgató-
ságától, az bizton megadja neki az engedélyt, természe-
tesen zárt ajtók mögött. 350 kcm: 10 Ikm. 1. Zamecsnik 
Tivadar (Motosacoche), 9:34.0. 2. Kovács Béla (Ze-
nith), 9:56.8. 500 kcm: 10 km. 1. Kovács Béla (Zenith), 
10:50.9. 2. Tóth István (Rudge), 13:01.7. 3. Varannay 
József (Ariel). Oldalkocsik: 10 km. 1. Kováts Emil (Vic-
toria), 10:00.4. 2. Szőke Imre (Sarolea), 10:27.9. 3. 
Altheim Károly (P. & M.), 10:49.4. A versenyt még né-
hány kezdő szám egészítette ki. A rendezés ezúttal jó 
volt. 

Vidéki előfizetőké 
Figyelem! 

A mai naptól kezdve vidéki előfizetőink Hilda-
pesten itt tartózkodásuk alkalmával alanti kedvez-
ményeket vehetik igénybe. Ezen kedvezmények a 
következő szám megjelenéséig még bővülni fognak, 
úgy, hogy mindenki szabadon választhatja meg a kör-
nyéket, ahol, mint az „Automobil—Motorsport" elő-
fizetője, kedvezményekben részesül. 
Carlton-szálló (Budapest. IV., Mária Valéria-u. 

2.): Szobaárakból, valamint étkezés étlap 

szerint 10% 
Carlton-garage (Budapest, IV., Mária Valéria-

u. 2., a Carlton-szállőval szemben): Garage-
és mosásárakból 

Continental-szálló (Budapest, VII., Dohány-u. 
42—44.): Szobaárakból 

Cyklop-garage (Budapest, VII., Kertész-utca 
24—28.): Átmeneti garagirozás és mosás . 
Olvassa el a következő számot! 

10% 

10% 

15" 

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

Szilárd Béla 
Budapest, 111., Nagymező utca 15. 

Te le fon : Aut. 253-36. 



42 1929 július 1. 42 

Amiről sokat beszélnek 
Egyről-másról, ami a motorral összefügg — A sop 

Országúti motoros rendőrséget — 

Pompásan sikerült hegyi versenyt rendeztek a sopro-
niak. Jó hangulat, szép idő kedvezett a versenynek, amely 
minden különösebb incidens nélkül toiyt le a kies brenn-
bergi országúton. Bár a versennyel lapunk más helyén 
egészen kimerítően foglalkozunk, mégis ebben a rovatban 
is kell néhány szót szentelni a versenynek. A Soproni 
Automobil Egyesület szépen és nagy ambícióval megren-
dezett versenyét egyesek igyekeznek a soproniak kárára 
olyan színben feltüntetni, mintha az egy a KMAC ellen 
irányuló demonstráció lett volna és nem volt más, mint a 
konzervatívok és a sportpárt egy újabb összecsapása, 
mely a sportpárt fényes győzelmével végződött. Nagyon 
sajnáljuk, hogy nem voltunk ott Sopronban. Mert ha ott 
lettünk volna, akkor mi is felállottunk volna azon a ban-
ketten és tartottunk volna egy kis felvilágosító beszédet. 
A Brennberg-versenyt egy fanatikus soproni sportember, 
Bársony Kálmán cukorgyári igazgató, a Soproni Auto-
mobil Egyesület egyik oszlopos tagja hozta össze. Ő szer-
vezte meg, talán az ő ideája is volt. Mint Bugatti-tulaj-
donos, természetesen elsősorban a Bugatti-képviselet tá-
mogatását vette igénybe, Gróf Salm Hermann és Rózsa-
hegyi István a legnagyobb készséggel vették kézbe a sop-
roniak ügyét, sőt hogy egészen őszinték legyünk, a KMAC 
által visszaadott hibás versenyfeltételeket főszerkesztőnk 
dolgozta át az ügy sürgősségére való tekintettel egész 
éjjelen. A Bugatti-tulajdonosok összefogtak és aki csak 
tehette, lerándult Sopronba. A verseny pompásan sike-
rült. Ennek oroszlánrésze a soproniakat illeti és másod-
sorban a budapesti Bugatti-képviseletet, mely átérezte a 
verseny nagy propaganda jellegét, teljes gárdájával jelent 
meg. Most jön az érem másik oldala. A verseny előtt pár 
nappal körlevelek mentek széjjel Budapesten. A körlevele-
ket nem más írta alá, mint dr. Szelnár Aladár, az annyit 
emlegetett „Sportpárt" mozgatója. „Mutassuk meg, hogy 
élünk, létezünk, legyünk ott mindnyájan a soproniak ver-
senyén!" Ez volt a körlevél mottója. Szelnár dr. és szű-
kebb környezete meg is jelent Sopronban. Megdöngött a 
föld, megjelentek a vitézek, óh pardon, a levitézek, meg-
történt a jövendő félelmetes klubjának, a „Hungáriának" 
zászlóbontása. És ami a legtermészetesebb, ma tudott do-
log, hogy a brennbergi verseny sikere, dr. Szelnár, a 
sportpárt, stb. Uraim, csak ezt akartuk elmondani. A 
Soproni Automobil Egyesület még szűz mindenféle párt-
harctól, maradjon is az. Dolgozzék úgy, mint eddig a ma-
gyar sport és a magyar automobilizmus érdekében, ne 
hagyja magát elszédíteni frázisoktól. A soproniak levizs-
gáztak. Nekik nem kell többé sem a konzervatívok, sem a 
sportpárt támogatása. A soproniak mellett „Brennberg" 
óta, ott áll az egész magyar automobilizmus. 

Tersztyánszky egyike a legnagyobb magyaroknak! 
Hírnevet, dicsőséget szerzett hazájának! Ma ott fekszik a 
farkasréti temetőben, a nemzet nagy halottjaként. Motor-
kerékpáron lelte halálát. Nem versenyen, nem vakmerő 

roni verseny — Weekend — Al ;TISZ-Hungária — 
Létrejön a Motoros Szövetség 

íordulóvételek között, hanem az országúton, kiszorítva 
egy parasztszekértől. Uraim, miniszterek, főispánok, 
rendőrkapitányok, rázza fel önöket ez a „nemzeti szeren-
csétlenség", lássák be már, hogy a mai állapotok tartha-
tatlanok. Szűnjön meg már az „antipropaganda" a motor 
és az autó ellen. Lássák be már, hogy nem mindig az autó 
és a motorkerékpár a hibás. Leszögezzük ma is, amit 
már egy tucatszor megírtunk, addig, amíg az országuta-
kon rend nem lesz, a balesetek száma sohasem fog csök-
kenni. Addig, amíg a paraszt alszik a bakon, addig amíg 
a paraszt a jobboldalon megy a bal helyett, addig, amíg a 
paraszt jelzés nélkül fordul be a mellékútra, addig, amíg 
a parasztszekerek világítás nélkül közlekednek az ország-
utakon, addig rend sohasem lesz. Addig az autó- és mo-
torkerékpárbalesetek száma redukálódni sohasem fog. 
Hogy ma Fekete Ferenc, holnap Klein Ignác lesz az áldo-
zat, holnapután pedig a haza dísze, Tersztyánszky, az nem 
változtat a helyzeten. Ez a helyzet tarthatatlan. Mit kel-
lene tenni? Amit már esztendőkön keresztül írtunk. 
Csak 3—4 erős oldalkocsis motorkerékpárt kellene besze-
reszni a belügyi kormányzatnak. Ráültetni két-két jó-
vágású motoros rendőrt, melyek egyike jó szerelő és egy-
ben jó vezető lenne, míg a másik a forgalmi szabályokkal 
lenne az utolsó szóig tisztában. Ezek egész nap mást sem 
tennének, mint cirkálnának az országutakon. Naponta 
2—300 kilométer. Irgalmatlanul felírni minden járművet, 
ami az út jobboldalán hajt, irgalmatlanul felírni a kocsi-
ját őrizetlenül hagyó parasztot, 10 pengővel sújtani 
azon az alvó kocsist. Garantáljuk, hogy olyan rend lesz 
egy félév múlva az országutakon, mint sehol e széles vilá-
gon. És ugyan mibe kerülne ez az államnak évente? Egy 
nevetséges kis összegbe azokhoz a kiadásokhoz képest, 
amelyek százezreket emésztenek fel. Biztosra vesszük, 
hogy akadna mecenás is, aki egy-két évre vállalná egy-
egy garnitúra költségeit. Ha még ugyanezeket meg le-
hetne szervezni az „útjelentések" begyűjtésére is, akkor 
tökéleteset nyújtanánk e téren. Ajánljuk, sajnos, nem 
utoljára, az illetékesek figyelmébe. 

Autisz-Hungária. Két év előtt alakult meg nagy re-
ményekkel Budapesten az Automobiltisztviselők Clubja. 
Elnöke az ismert autós sportsmann, Delmár Walter lett. 
Mindenki nagy szimpátiával fogadta az új klubalakítást. 
Mi akkoriban egyízben ki is fejtettük az alakulással szem-
ben álláspontunkat és az új klub első feladatává a munka-
adóval szembeni helyzet rendezését ajánlottuk. Már akko-
riban kifejtettük, hogy egyetlen szakmában sem látni azt 
a ferde állapotot, mint az automobilszakmában. Itt zár-
óra egyáltalában nincs. Már más üzletekből régen otthon 
vannak az alkalmazottak családjuk körében, az automobil-
és alkatrészüzletek legtöbbjénél a leeresztett, vagy nyitott 
redőnyök mögött vígan tovább folyik a munka. Az 
AUTISz, leszögezzük, nem volt életrevaló, vezetősége nem 
viselte szívén a tagok érdekeit. Két éve áll az AUTISz és 

950 pengőtől 
V e z é r k é p v i s e l e t : 
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a két év alatt semminemű kézzelfogható eredményt nem 
tudott felmutatni. Egy pár vacsorában és egy kis tánco-
lásban kimerült a klub egész tevékenysége. Ma pedig 
már arról értesülünk, hogy az AUTISz a végét járja. Mi 
sohasem kerteltünk, mi mindig megírtuk az igazat, ami 
a szívünkön feküdt. Ma is megírjuk. A KMAC volt vezér-
titkára, Szelnár Aladár dr. bukása után feltűnő módon 
kezdte látogatni az AUTISz-t. A KMAC után most oda 
plántálta tevékenységét. Jelszava: naggyá tenni az 
AUTISz-t. Először társelnök akart lenni, de Delmár Wal-
ter erre az esetre lemondását helyezvén kilátásba, a dolog-
ból akkoriban nem lett semmi. Szelnár dr. ekkor meghí-
vatta magát az AUTISz választmányába szaktanácsadóul. 
Közben dúlt a harc a KMAC és a Sportpárt között. A 
Sportpárt új klubot akart alakítani, de az nehézségekbe 
ütközött. Titokban tehát megindult a munka. Szelnár Ala-
dár dr., az AUTISz nagy pártfogója, a naggyá és erőssé 
tevés helyett ma a lassú kimúláshoz vezette szaktanácsai-
val a nagyrahivatott egyesületet. Az AUTISz átalakul 
Hungária Automobil Club-bá. Az automobiltisztviselők he-

lyét elfoglalják a KMAC-ból kivált sportpárt-tagok. Az 
AUTISz tehát jó ugródeszka volt, ezúttal Szelnár Aladár 
dr. ugródeszkája. Az alapító automobiltisztviselőknek a 
joga ezután csak az lesz, hogy a régi mérsékelt tagdíjak 
mellett lehetnek az új Hungáriának is tagjai. A cél, amiért 
az egyesület megalakult, az mellékessé vált. A demokra-
tikus mozgalmak, az automobiltisztviselők helyzetének 
javítása, sok üres frázis. A fontos az egyéni érdekek elő-
térbehelyezése. Éljen a szent egoizmus. Automobiltiszt-
viselők, ébredjetek fel! Ébredjetek addig, amíg nem késő. 
Ne hagyjátok magatokat és klubotokat megszüntetni. Ma 
van egyesületetek, amelyet, ha ügyesen vezettek, erőssé, 
hatalmassá tehettek. Holnap azt is kihúzzák alólatok. Ha 
ma kimondjátok az átalakulást, újra engedélyt aligha kap-
tok egyesületalakításra. Gondoljátok meg jól. 

A Weekend. Az utóbbi napokban több szóbeli és levél-
beli megkeresés érkezett szerkesztőségünkbe. Automobil-
és motorkerékpároscégek alkalmazottai fordulnak hoz-
zánk. Tőlünk kérnek intervenciót a szombat délutáni 
munkaszünetet illetőleg. Csodálatos! Mért nem fordulnak 
ügyes-bajos dolgaikkal az AUTISz-hoz? Mi szívesen ál-
lunk melléjük. Kívánságuk teljesen jogos! Nézzünk csak 
végig a szakmában. Ezt a lojális és mindenképen helyén-
való kérést már nem egy budapesti cég tette magáévá. A 
Bosch-cég kapuit úgyan hiába döngetjük szombat dél-
után, az Urner-Berkovitshoz ugyan hiába megyünk szom-
bat délután egy-egy sietős szereléssel, a Greinitz-Pirkne-
réket sem molesztálhatjuk a Weekenden golyóscsapágyak 
irányában, de még a Nébel és Szirmai javítóműhelyben 
sem forog az esztergapad és a fenti cégek alkalmazottai 
szombat délután már valahol a Duna habjai között lubic-
kolnak, amikor a többi budapesti kollégájuk még javában 
görnyed a munka mellett. Mért ne lehetne ezt az ideális 
és a testet lelket nemesítő szombat délutáni szünnapot ál-
landósítani a nyári hónapokra? Aki vasárnap túrázni 
megy, szerezze be a beszerzendőket szombaton délelőtt. A 
szombat délután legyen az automobil- és motorkerékpár-
szakmában pihenő. Adjanak módot a cégfőnökök, hogy al-
kalmazottaik szintén élvezhessék némileg a szabad termé-
szetet. Ha az AUTISz nem jött rá ennek a kérdésnek a 
méltányos elintézésére, jöjjenek rá a cégfőnökök. Álljanak 
össze és mondják ki testületileg, hogy a szombat délután 
ezután szabad. Reméljük, soraink visszhangra fognak ta-
lálni és nemsokára az automobil- és motorkerékpárszakma 
cégei szombat délutánra kimondják a munkaszünetet. Bár 
úgy lenne! Vegyenek példát a Bosch, Urner-Berko\iits, 

igen, de... újra indítani? 

ZENITH 
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Megjött a teljesen 
duplavázú 
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pengős Vezérképvise let : M a r t i n é k I s t v á n 
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közlekedő motorkerék-
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Greinitz-Pirkner, Vacuum, Nébel és Szirmai. Sheil stb. 
vailalatoktól. 

« 
A mult evben nagy port vert fel a Motoros Szövetség 

ügye. A kezdeményező a MAC volt, mely mindenekelőtt 
az OTT révén kimondatta, illetőleg bebizonyíttatta, hogy a 
motorsportok, szintén mint embersportok kezelendők. Ak-
koriban nagy port vert fel a dolog, a Motoros Szövetseg 
azonban mégsem jött létre. A KMAC, melynek jogait de-
rékban szelte volna ketté a Motoros Szövetség megalaku-
lása, mindent elkövetett, hogy a MAC indítványát meg-
hiúsítsa. Ideig-óráig sikerült is, de ma már nem. Az 1929. 
évi események, a KMAC beléletében dúló zavarok és en-
nek folytán a magyar automobilizmus mai általános hely-
zete teljesen megérlelték a Magyar Motoros Szövetség 
eszméjét, mely felette áll minden egyesületnek, mentes 
minden politikától és munkáját tisztán a sportnak, illetve 
a magyar automobilizmus előbbrevitelének szenteli. Mint 
a legautentikusabb helyről nyert értesülések mutatják, a 
Magyar Motoros Szövetség megalakulása már csak hetek 
kérdése. A teljesen kidolgozott tervek már ott fekszenek 
a legmagasabb fórumokon és a megalakulás kimondása 
már befejezett tény. Eszerint a közeljövőben megalakul a 
Magyar Motoros Szövetség, mely egyesíteni fogja az ösz-
szes magyar automobil- és motorkerékpáregyesületeket. 
Képviselve lesz benne mindenki. Rólunk, de velünk fog-
nak ott ítélkezni minden fontos kérdésben, ellentétben a 
mai helyzettel, ahol a motto „rólunk, de nélkülünk" volt. 
Ezentúl a Szövetség lesz a motoros fennhatóság, a FICM 
és az AIACR magyarországi képviselője. Mint hírlik, ez-
zel már magában az Automobil Clubban is tisztában van-
nak és már ott is kialakult az a józan felfogás, hogy a 
klub-szövetségek ideje már lejárt. így volt ez csaknem 
minden sportban, ahol a sport gyermekcipőkben járt. A 
magyar automobil- és motorkerékpársport pedig ma már 
kinőtt a gyermekcipőkből. A szövetség megalakulása után 
pedig minden klub egyenlő lesz. A KMAC is. a MAC, is, 
a TTC is, a soproniak is, mind egyenlő jogokon álló tag-
egyesülete lesz a Magyar Motoros Szövetségnek. Üdvözöl-
jük a MAC-ot, hogy keresztül tudta vinni a szövetségi esz-
mét, üdvözöljük annak minden harcosát és büszkék va-
gyunk, hogy az országban mi voltunk a legelsők, akik 
lándzsát törtünk a Magyar Motoros Szövetség mellett. 

Autó- és motorkerékpártanfolyam 
Egyedüli az országban, amely bekerített pályán tanit vezetni. 
A városi vezetés oktatását a gépen való tökéletes uralkodása 
után kezdi meg. Úgy az elméleti oktatást, mint az összes elő-

forduló hibák javítását gépészmérnök oktatja. 
Kerber motorpálya, Népliget. Telefon: J. 340 34 

Az 1929. évi Junior TT 
Győztes: Hicks (VELOCETTE) 

Az ember alig hinné, hogy olyan nagy versenyeken, 
mint az angol Tourist Trophy, melyet évente ugyanazon 
a pályán futnak, csaknem ugyanolyan gépekkel, még 
lehessen újabb és újabb rekordokat elérni. Minden évben 
azt hisszük, hogy az elért teljesítmény kolosszális, azt 
megjavítani már lehetetlen és eljön a következő esztendő, 
amikor a nagynak, a megjavíthatatlannak hitt rekordok 
sorban dőlnek meg. Ügy voit ez a mult évben, így volt 
most is. Azt hitte mindenki, hegy a híres Bennett (Ve-
locette) 110 kilométeres átlagja sohasem javítható meg,, 
és ime a múlté lett a pompás átlag, múlté lett a rekord-
kör, egyszóval minden. Jött a szintén Velocette-vezető 
Hicks és megdőlt minden eddig elért eredmény. A ver-
seny már a második körben eldőlt. Az első kört pompá-
san futó Norton-vezetők, Simpson és Woods kiálltak és 
helyüket Hicks (Velocette), Handley (AJS) és Bennett 
(Velocette) foglalták el. Ez a sorrend megmaradt azután 
a célig. A junior TT hősei a Velocettek voltak. Az első 
10 befutó között 6 Velocette. Olyan eredmény ez, amire 
a TT-ék történetében példa még nem volt. Ez a megbíz-
hatóság legmagasabb fokmérője. A győztest kivéve a 
3., 5., 6., 7. és 10. helyen végzett Velocette-vezető. Az 
első 10 közé csupán 1—1 AJS és Sunbeam. valamint 2 
Dot került. Negyvenhárom gép állott starthoz és ebből 
16 futott be. A tizenhatból 7 volt Velocette. Nézzük a 
verseny részletes eredményét: 

1928 Győztes: Alec Bennett (Velocette) 3:50:52. 
Sebesség: 110.450 km. Leggyorsabb kör: A. Bennett 
(Velocette) 32:13. Sebesség: 113.080 km. Teamdíj: Győz-
tes a Velocette ohc. 1929. Távolság: 7 kör 425.142 km. 
I. F. G. Hicks (348 Velocette; 3:47:23. Átlagsebesség: 
112.163 km. Leggyorsabb kör. F. G. Hicks (Velocette) 
31:55. Sebesség: 114.158 km. 2. W. L. Handley (349 ohc. 
AJS) 3:48:45. 3. Alec Bennett (348 ohc. Velocette) 
3:49:42. 4. C. J. P. Dodson (347 Sunbeam) 3:54:37. 5. 
T. Simister (348 Velocette) 3:56.20. 6. Don Hall (348 
Velocette) 3:57:06. 7. S. A. Crabtree (348 Velocette). 
8. W. Burrows (346 DOT-Jap) 4:03:23. 9. Kenneth 
Twemiow 4:04:30. 10. J. W. Shaw (Velocette) 4:05:16. 
I I . W. S. Braidwood (Velocette) 4:05:21. 12. A. Sim-
cook (347 Sunbeam) 4:06:45. 13. S. Jaekson (Montgo-
mery) 4:07:59. 14. G. L. Emery (346 Sunbeam) 4:08:55. 
15. Tommy Spann (348 AJS* 4:10:30 16 C S. Barrow 
(Lewis). 

Hick győztes Velocette-jének a felszerelése a követ-
kező volt: 348 királytengelyes (OHC) motor. Webb-
villa, Coventry-lánc. Lycett-nyereg. John Buli-fogantyúk, 
AMAL-karburátor, ML-mágnes, KLG-gyertya, Dunlop-
pneumatik, André-kormányrögzítő, Wellworthy-dugattyú-
gyűrük. Tecalemit-zsírzócsapok. Gargoyle-Mobiloil. 

U k J in Ili, II h.,1111 Ilullllulllh 1 I I III 

J MONET & GOYON motorkerékpárok \ 
Nem mondunk mást. . . Jöjjön el és nézze meg őket I 

É Meg lesz hatva és venni fog egyet. p 

V e z é r k é p v i s e l e t : Z s o l n a i L a j o s , B u d a p e s t VI, J ó k a i - u t c a 17. § 
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+ TTC ÜGETŐPÁLYAVERSENY 
+ 1929 JÚNIUS HŐ 

2 5 k m = e s f ő v e r s e n y < 

l -sö 

ZAMECSNIK TIVADAR 
350 kcm»es 

MOTOSACOCHE 
győz 

az összes nagyobb hen-

gerűrtartalmú gépek ellen 

a nap legjobb idejét futva 

KÉPVISELET: 

ZAMECSNIK ÉS LÉGRÁDY 
Budapest, VI., Jókai=utca 8. Telefon; 921-38 

MindnyáfunUaí 

é r ^ e í 
baleseti 

M A G Y A R R E K O R D N A P T Á T O N 

soo-asoh;:Cyclop oldalkocsis 
gépen megdöntötte a magyar rekordot és egyirányban 
132.19 km-es sebességet ért el: átlaga 117*8 kilométer 

Vezérképviselet: 

F R I E D M A N N J Ó Z S E F 
VI., Jókai-utca 40 

Minden motoros á l m a . . . mert biztos győzelemre v e z e t ! 
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Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 

Hírek 
A legnagyobb siker. Egy olajmárka népszerűségére és 

kvalitására az mutat rá leginkább, hogy a legkényesebb, 
de egyúttal legnagyobb szakértelemmel biró közönség, az 
automobil- és motorkerékpárversenyek hősei mit használnak 
hétköznapi túráikon és versenyeiken. Nincs olyan versenyző, 
aki elérhető eredményét egy rossz olaj kedvéért kockáztatni 
merné, tehát a tapasztalatai szerint legjobbat választja ki 
állandó használatra. Ez magyarázza a Lardoline Ricit motor-
olaj páratlan elterjedtségét és versenyeken elért sikereit. 
Csak néhány versenyeredményt említünk meg: A MAC 24 
órás Hősök Emlékversenyének mindhárom abszolút győzte-
sét, \a [VI. (Magyar Tourist Trophy abszolút győztesét, a 
brenmbergi hegyiverseny egyik abszolút győztesét és hat 
kategóriagyőztesét, a kilométer-lancé öt győztesét a Lardo-
line iRicit segítette győzelemhez. Nem csodálható tehát, 
hogy az az olaj, amely a legnagyobb teljesítményeket 
igénylő versenyeken ily fényesen megállja helyét, az auto-
mobilos közönség széles rétegében oly nagy népszerűségre 
tett szert. 

Új autófelszerelési cikk-katalógus a piacon. Már hosszú 
idő óta nélkülöz az au'.ós társadalom oly részletes kimerítő 
katalógust, melyben az autótulajdonos megtalálhatja mind-
azt, amire felszerelési cikkekben szüksége van. Közismert 
tény emellett, hogy a magyar autótulajdonosok meglehető-
sen tájékozatlanok a külföldön szinte egyik napról a másikra 
feltűnő újdonságokról. A Szilárd Béla-cég vállalkozott arra 
a feladatra, hogy egyrészt egy oly katalógust állítson össze, 
mely minden automobilistának felszerelési cikkek beszerzé-
sénél szinte nélkülözhetetlen kézikönyvül szolgáljon, más-
részt azonban regisztrálja azokat az újdonságokat is, melye-
ket a külföldön ma már lépten-nyomon felhasználnak. Bizo-
nyos, hogy a Szilárd-cégnek most megjelenő, több mint 100 
oldalas egyéni ízléssel készült katalógusa számot tarthat 
minden magyar automobilista érdeklődésére. A Szilárd-cég, 
mint mindig, e katalógus összeállításánál is alapos és rend-
szeres munkát végzett és azáltal, hogy az egyes cikkek 
praktikus voltáról a katalógusban rövid magyarázatokat is 
ad, valóban hozzájárult ahhoz, hogy a katalógus célját el-
érje és az automobilistákat a felszerelési cikkek tekintetében 
mindenben tájékoztassa. 

Furcsa szokások kezdenek úrrá lenni mostanában az 
automobilkereskedelemben. Egy Iberlini cég, autóvásárlás 
esetén a vevőnek egy 8 napos grátisznyaralást ad Swine-
mündében. A német szaklapok nagyon elitélik ezt a rend-
szert és arra utalnak, hogy ha már az eladó mindenáron 
ajándékozni akar a vevőnek, úgy szolgálja ki jobban a 
vétel után. 

A német autókivitel mérlege kezd javulni. A Mercedes-
Benz-produktumoknak már több mint 15 százaléka megy 
külföldre. Március hónapban 3.4 millió márka értékű auto-
mobil ment külföldre. Ez a szám csaknem egyenlő a külföld-
ről behozott személykocsik vételárának összegével. 

A Klausenpass hegyiverseny, mely az idén augusztus 
17—18-án kerül megrendezésre 21.5 kilométeres távon, 
ismét igen nagysikerűnek Ígérkezik. Mint a svájciak értesí-
tik lapunkat, eddig a Mercedes—Benz-vezetők: Carraciola és 
mások, valamint a hegyek királya, Stuck (Austro—Daim-
ler), valamint több Bugatti- és Alfa—Romeo-vezető indulása 
van biztosítva. 

Június 12-én az Automobil Associaton-nak, mely az 
Alliance de Tourisme legnagyobb egyesülete, kerek 400.000 
tagja volt. A gyarapodás ez évben hetenként circa 2000. 
Olyan számok ezek, amelyek nekünk magyaroknak szinte 
elképzelhetetlenek. 

A belga 24 órás Grand Prixben 3 Alfa—Romeo indul. 
Az egyik kocsit Minoia—Marinoni, a másodikat Ivanovszky-
Ramponi, a harmadikat Zehender és egy a startnál megje-
lent vezető fogják kormányozni. 

A Lightweight (250 kcm) és Senior (500 kcm) 
Tourist-Trophy részletes eredményét következő 12-es 
számunkban közöljük. A 250 kcm-es versenyben az utolsó 
körig az olasz Pietro Ghersi vezetett Guzzin, ott előzte 
Crabtree (Excelsior-JAP) és győzött. A Senior TT-ben 
első Dodson, második Bennett, mindketten Sunbeam-en, 
míg a harmadik Tyrrel-Smith (Rudge) lett. A részlete-
ket csak a pontos angol „Motor Cycle" megjelenése után 
közöljük. 

Ü j útép í tés i módszer Benl inben. Az aszfa l tburkolat-

nak egyik főhibája az, hogy a nyári melegekben megrán-
cosodik, hullámos lesz, esős időben pedig csúszik. Ber-
linben most ezen úgy próbálnak segíteni, hogy a beton-
alapépítményt úgy rakják le, hogy az az úttestre kereszt-
ben álló hullámos profilt mutat, amelynél a hullámvöl-
gyek vályúformájúak. Ezzel azt érik el, hogy az aszfalt 
kiterjedéskor a kimagasló vékonyabb rétegek fogják fel 
a terjeszkedést és így gyűrődések nem állanak be. Min-
denesetre várjuk meg az eljárás eredményét. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN I S TV A~N 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 

±11. IV. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

9—2 óráig. Telefon: Automata 136—6J,. 

RALEIGH 
A legszebb és legtökéletesebb 

angol közhasználati ^ ^ 
motorkerékpárok 

Vezérképviselet: Apart r.-t. Budapest VI., Andrássy-út 37 
NOTTINGHAM 

E N 6 1 A N D 

Telefon: A. 1 3 6 - 2 7 . Telefon: A. 1 3 6 - 2 8 . 
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A BSE Motorkerékpár Grand Prix távja, mint 
értesülünk végleg fixirozva lett. A 175 és 250 kcm. 
szólógépek 40 kört, az oldalkocsik 40 kört, m íg a 350 
és 500 kcm. szólók 60 ikört futnak. A versenyt a 
fenti beosztással 3 (Csoportban bonyolítják le, ami 
nagyban megkönnyíti a reális 'rendezést. A 2.9 km. 
kerületű kört véve alapul, a kis hengerűrtartalmú 
gépek és sidecarok 116 km., a nagyobb gépek 174 
kilométert fognak megtenni. Részünkről még azt 
ajánljuk, hogy limitálják az indulók számát és min-
den egyes versenyzőnek meglegyen a külön kör-
számlálóembere. Tekintettel arra, hogy egy csoport-
ban legfeljebb 25—30 embert szabad indítani, min-
den versenyző köreit két ember is számlálhatja. Na-
gyon fontos azonban, hogy a körszámlálás a pálya 
egy aránylag lassú pontján történjen és hogy a 
versenyzők gépeiken a megszokottnál jóval nagyobb 
fekete-fehér számok legyenek. Tekintettel arra, hogy 
csupán két különböző hengerűrtartalom lesz képvi-
selve egy csoportban, a fehér, illetve a vörös bukó-
sisakfedő volna a legcélszerűbb. 

Helyreigazítás. A budapesti Vacuum Oil Com-
pany 1929 június hó 12-én írott levelében arról értesít 
bennünket, hogy a pforzheimi Artúr Geiss, a kitűnő 
D K W versenyző, a Magyar Tourist Trophyn „Gar-
goyle Mobiloil D ." olajat használt. Geiss, hasonlóan 
Erich Pátzold (Köln) és Ernst Zündorf (Köln) két 
kiváló német versenyzőkkel egyetemben kötelezte 
magát, hogy 1929. évben mindvégig az új Gargoyle 
Mobiloil D. olajat használják, miután azzal kora 
tavaszi tréningjükön a legjobb tapasztalatokat érték 
el. Az ú j „D" olaj egyébként speciális versenyolaj, 
amely újabban mind szélesebb rétegekben lesz hasz-
nálva és különösen Angliában hódít tért, ahol nagy 
konkurrense a Castrolnak és a különböző Shell-
olajoknak. 

A jobbra- és balrahajtás még mindig nincs sza-
bályozva Európában. Ma már csak 6 országban haj-
tanak a baloldalon. Ezek: Anglia, Magyarország, 
Csehszlovákia, Ausztria (kivéve Vorarlberg-tarto-
mányt) , Svédország és Portugália. A legérdekesabb 
Svédország és Portugália esete. Ugyanis a szomszé-
dos Norvégia jobbra hajt, úgyszintén a szomszédos 
Spanyolország is. Itt azután igazán lehetett volna 
vatfami kompromisszumot csinálni. Mint a fentiekből 
látjuk, a nagy nemzetek többsége már a „jobboldalon 
hajtás" mellett van. így Franciaország, Olaszország, 
Németország, Svájc, Spanyolország és a többiek. 
Hogy ezt a kérdést végre mikor fogják tárgyalni, 
azt bizony senki sem tudja. 

Az „Oberste Nationale Sportkommission" hiva-
talos kiadványa teljes egészében közli a „Nemzetközi 
Alpesi Túraút 1929" kiírását. Az össztáv 2661.1 km. 
I. etape: München—Villach 553.6 km. I I . etape: 
Villach—Merán 516.5 km. I I I . etape: Meran—Meran 
629.8 km. IV. etape: Meran—Lugano 495.9 km. V. 
etape: Lugano—Milano 465.3 km. 1100 kcm.-ig a 
betartandó átlag 35—42, 3000 kcm.-ig 40—48, iazon 
felül 43—48 km. Aki valamely napon nem éri el a 
minimális átlagot, a másik napon már értékelve1, 
nem lesz. Aki túllépi, igen helyesen ( ! ) , nem esik ki, 
hanem a maximális 42, illetve 48 kilométerrel lesz 
értékelve. I t t tehát az úgynevezett óraverseny ki van 
zárva. Ha valaki gyorsabb, hamarább ér be a célba, 
többet pihenhet. A Nemzetközi Alposi Túraúton 
csak széria túrakocsik vehetnek részt. A maximális 
fordulatszám 3000 kcm.-ig 4400, azon felüli henger-
űrtartalomnál 4000 percenként. A kocsik 3 főcsoport-
ban, 7 osztályban indulnak. Győz, aki mind az öt 
etapeban betartja a maximális átlagot. Ha többe:i 
vannak egyenlő értékelésben, úgy az lesz elsőnek 
helyezve, aki a [Katschbergen, a Passo Giovon, a 
Pordoi jochon és a Stelvion is betartja a maximális 
átlagot, illetve ahhoz legközelebb végez. Ezen a négy 
hegyiszakaszon tehát egy-egy burkolt hegyi sebes-
ségi verseny van beiktatva. Mindez azonban csak 
„feltételes". Aki akar mehet itt sebesen, de nem köte-
lező. A második nevezési zárlat július hó 16, de ez 
már csak kettős téttel. Szimpla tét 200 német márka. 

De Soto. Hemando De Soto egy tizenhatodik A A A A A 

századbeli spanyol nemesember volt, akinek nevét • • • • • 
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Vezérképviselet 
VI. kerület, 

Podman czk j -
utca 18. 

különböző felfedező útjai tették világhírűvé. Az ő 
nevéhez fűződik Észak- és Dél-Amerika számos isme-
retlen területének felkutatása és az ő érdeme a nagy 
Missisippi felfedezése is. Ennek a spanyol lovagnak 
nevét viseli a Chrygler Co. legújabb kocsitipusa, a 
De Soto Six, amely a maga nemében szintén újat, 
eddig nem létezettet óhajt adni vevőinek. A De Soto 
Six egy olcsó hathengeres túrakocsi, amely azonban 
a legdrágább kocsik minden előnyét nyújt ja. Igen 
nagy, kényelmes karosszéria, lágy rugózás és elő-
kelő külső megjelenés jellemzik ezt a kocsit. Hogy a 
De Soto nem tartozik az átlag „olcsó automobil"-ok 
sorába, arról egyetlen pillantás is meggyőz, amit a 
motorikus berendezésre vetünk. A De Soto motor-
fedele alatt a híres Chrysler „Silver-Dom" nagytelje-
sítményű motor foglal helyet, hat hengerével és 
Invar-betétes könnyűfémdugattyúival. A motor az 
alvázhoz gumialátétekkel van hozzáerősítve, miáltal 
a karosszéria teljesen vibrációmantessé volt tehető. 
A gondosan és tudományosan kiegyensúlyozott fő-
tengely a titka a „Silver-Dom"-motor nyugodt, sima 
járásának. A motor féklóerőszáma (55), oly nagy, 
hogy minden a gyakorlatban előforduló kívánalmat, 
mely a sebesség, illetve hegybiróképességre vonatko-
zik, bőven és könnyen kielégít. A hidraulikus belső-
expanziós négykerékfék hatékony és abszolút faro-
lásmentes fékezést tesz lehetővé. Centrifugáiszi-
vattyús vízhűtés, akkumulátoros gyújtás, olajszűrő, 
légszűrös porlasztó, egylemezes száraz tengelykap-
csoló, félönzáró kormány, a motorral blokkba épített 
háromsebességes váltómű és hosszú, lágy, félellip-
tikus rugók egészítik ki a De Soto felszerelését. A 
karosszíriák, mint már említettük, pompás vonalo-
zásúak, kényelmesek és mind az ülések száma, mind 
szinezés szempontjából gazdag választékot nyújtanak. 
A De Soto Six a tökéletességig fejlett amerikai auto-
mobilépítőiparnak egy újabb jól sikerült mester-
darabja. 

Marelli-tulajdonosok figyelmébe. Felhívjuk olva-
sóink és előfizetőink figyelmét, hogy a1 közelmúltban 
a Budapest, VI., Lehel-utca 10/a. alatt Tóth és Stern 
név alatt egy elektromos javítóüzem létesült. Az 
üzem vezetője Tóth János, régi ember a szakmában 
és a villamosság tudományának elsajátítását sok 
évvel ezelőtt a Bosch-gyór budapesti műhelyéber. 
tanulta. Ma a Tóth—Stern üzem javít mindennemű 
mágnes-, dinamó-, világítási defektet, ezenkívül kép-
viseli az olasz Marelli-mágneseket és minden Marelli-
gyártmányt. Ezt a tényt különösen azoknak a figyel-
mébe ajánljuk, akik ma olasz Marelli-gyártmányok-
kal szerelt kocsival, mint FIAT, OM, Isotta-Fraschini, 
Ansaldo, Alfa—Romeo stb. rendelkeznek. A műhely 
teljesen modern készülékekkel van felszerelve. Olyan 
ellenőrzőkészülékeket látunk itt, amilyeneket Buda-
pesten még eddig nem sikerült felfedezni. Modern 
mágnesellenőrző, amely nyomás alatt is mutatja a 
szikra átütőerejét. Olyan delejezőkészülék, melynél a 
mágnest nem kell széjjelszedni, hanem ez pillanat 
alatt ú jra delejessé lesz. A fentiek mellett itt van a 
képviselete még a hires francia—svájci Jaeger-kilo-
méteróráknak, sebességmérőknek is. 

A Bugatti-gyár a belga 24 órás Grand Prixben, 
melynek dátuma július 6—7, három darab 3 literest 
és egy 2.3 literes kocsit állít starthoz. Angol részről 
a Bentley, míg a belgák részéről többek között a 
Minerva indít erős csapatokat. 

Az Opel-művek mióta amerikai kezekben vannak, 
rohamosan fejlődnek. A közelmúlt napokban 7 millió 
márka értékű ú j gépet rendeltek Rüsselsheim szá-
mára. Viszont az árnyoldalai is kezdenek jelentkezni 
az „amerikanizálásnak". Az összes munkásoknak fel-
mondtak, de senkit sem bocsátottak el, a General 
Motors-nál szokásos 4 heti felmondási idő alapján az 
összes munkást ú j ra felvették. 

Annak idején közöltük a 350 kcm. Dunelt-motor-
kerékpár 40070 kilométeres nonstop rekordját. Mint 
most értesülünk az angol Dunelt-vezetők az egész 
kísérlet alatt Shell-benzint és Shell-olajat használtak. 
A kis 350 kcm. OHV. Sturmey—Archer-motor 554 
óráig futott Monthléryben. 
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ELADÓ HASZNÁLT AUTOMOBILOK: 
Igen sok ember, mielőtt egy vadonatúj automobilt 

vásárolna, egy használt kocsival próbálkozik. Sok emher, 
különösen a kezdő, abból indul ki, hogy az alapot sokkal 
jobban lehet megszerezni egy használt kocsin, mint egy 
újon. Ha a kezdet nehézségei, a sok mellékapcsolás, 
kisebb-nagyobb karambolok egy használt, tehát kisebb 
értéket képviselő kocsival történnek, a kár sem olyan 
nagy és érezhető, mintha az egy pompásan lakkozott, új 
kocsival történt volna meg. Egy kis sárhányólekarcolás 
egy régi, vagyis használt kocsinál meg sem kottyan, egy 
újnál azonban már nagy esetszámba megy és nagyon 
bosszantó. Másrészről az ár. Sok embernek nem telik 
mindjárt egy új 10—15000 pengős kocsira, hanem keres 
magának egy keveset használt, jó állapotban lévő 
„Second hand" kocsit, amit esetleg 6—7000 pengőért 
vehet meg és amelynek értéke alig kevesebb, mint egy új 

kocsié. Szerkesztőségünk, hogy olvasóinak és előfizetőinek 

minden igényét kielégítse, a mai naptól kezdve a hasz-

nált kocsik eladását és vételét is felvette programmjába. 

Ezúton is felhívjuk mindazokat, akiknek eladó, használt 

kocsi van a birtokában, hirdesse azt lapunkban. Lapunk 

a vevők érdekeit tekintve szem előtt, a vétel és eladás 

lebonyolítására hozzáértő szakembereket bocsát a vevő 

rendelkezésére, akik a vevő érdekeit minden tekintetben 

képviselni fogják. 

Felhívjuk tehát mindazokat, akik használt kocsit 

akarnak venni, olvassák el lapunkat és forduljanak bi-

zalommal szerkesztőségünkhöz, ahol díjmentesen hozzuk 

tudomására a kocsi közelebbi adatait és megbízottunk 

azonnal rendelkezésére fog állani. Telefon: Automata 

136—64. 

ALFA-ROMEO 7 üléses 
nyitott (Cs. 315) . . 4U00 

AMILCAR 4 üléses nyitott 
(Cs. 313) 1800 

AMILCAR 4 üléses nyitott 
(Ha. 280) 2800 

BALLOT 5 üléses cabrio-
let (Vk. 267) . . . . 5600 

BENZ 6 üléses csukott 
(D. 281) 4800 

BENZ 6 üléses csukott 
(R. 309) 6200 

BUICK 5 üléses Touring 
(D. 282) 2700 

CHEVROLET 5 üléses 
nyitott (Vk. 268) . 35*10 

CHEVROLET 5 üléses 
Tourinc (D. 283) . . 3800 

CHRYSLER 50-es Touring 
5 üléses (Vk. 252) . 4000 

CHRYSLER 50-cs Tourinu 
5 üléses (Vk. 253) . 4600 

CHRYSLER 70-as Touring 
5 üléses (Vk. 254) . 6800 

CHRYSLER 70-es Tourina 
5 üléses (Vk. 255) . 600'J 

CHRYSLER 50-es Sedan 
5 üléses (Vk. 256) . fiOOO 

CHRYSLER 70-es Sedan 1 
pótüléssel (Vk. 257) 8500 

CHRYSLER 60 as Touring 
comb.-vel (Vk. 258) 7500 

CHRYSLER 60-as Touring 
(Vk. 259) . . . 8500 

CHRYSLER 50-as Touring' 
beépített 2 pótüléssel (D. 
284) 4200 

CITROEN 4 üléses csukott 
(K. 292) . . . 4801) 

CITROEN 4 üléses nyitott 
(Cs. 311), 2200 

CITROEN 4 üléses csukott 
(Cs. 312) 3300 

CITROEN 3 üléses nyitott 
(Vk. 274) 2700 

CITROEN 4 üléses nyitott 
(K. 290) 3600 

CITROEN 4 üléses nyitott 
(K. 291) 4200 

DAIMLER 6 üléses nyitott 
(Cs. 310) 4100 

DELAUNAY. BELEVILLE 
6 iiléses nyitott ( l í a 

ItfiOfi 278) . 

ELCAR 
üléses 
276) . 

ELCAR 
geres 
277) . 

70-es Touring 6 
combinéval (Ha 

4800 

hen-
(Ha. 
8000 

82-cs Sedan 8 
6 üléses 

ELCAR 82-es Touring 8 
hengeres 6 üléses (Ha. 
279) . . . 5500 

FIAT 503-as nyitott 4 ülé-
ses (K. 300) . . . . 3800 

FIAT 501-es csukott 4 ülé-
ses (K. 301) . . 3200 

FIAT 507-es csukott 6 ülé-
ses (K. 302) 4800 

FIAT 510-es nyitott 6 iilé-
ses (K. 203) . . . . 2700 

FIAT E07-es nyitott 6 iilé-
ses (K. 304) . . . . 3800 

FIAT 501-es nyitott 4 ülé-
ses (Cs. 316) . . . . 2200 

FIAT 520-as nyitott 4 iilé-
ses legújabb modell ( I . 
251) <000 

FORI) 5 üléses nyitott (Vk. 
266) 1509 

HU PM OBI LE 6 hengeres 
eomb.-val (Vk. 272) 6600 

HUPMOBILE 5 üléses 
Touring (D. 289) . . 4200 

MAG 4 iileses nyitott 
(I). 188) 1700 

MAG 4 üléses csukott 
(P. 319) £800 

MATHIS 3 iiléses nyitott 
(Vk. 270) 1700 

MERCEDES 6 üléses nyi 
tott (R. 308) . . . 430!) 

MERCEDES 6 üléses com-
binóval, compressorral 
(K. 298) 5400 

"'1ERCEDES 6 üléses nyi-
tott (K. 299) . . . 4100 

MINERVA 6 heng. 6 ülé-
ses Ca.biriclet (K. 305)': 6209 

NASH Touring 5 üléses 
(K. 293) 5300 

NASH Sedan 5 üléses 
(K. 294) 62Jit 

NASH Sedan 7 üléses 
(K. 295) 6800 

NASH Touring 7 üléses 
(K. 296) 6400 

NASH Sedan 7 üléses 
(Cs. 314) 7200 

NESSELSDORFER 6 ülé-
ses nyitott (Vk. 269) 1800 

OLDSMOBILE 5 iiléses 
nyitott (Vk. 266) . 4200 

O. M. SUPERBA 6 üléses 
nyitott (Vk. 275) 7000 

OPEL 10 Hp nyitott 6 ülé-
ses (Vk. 265) . . . 7200 

OPEL 10 Hp. Sedan 6 iilé-
ses (Vk. 262) . . 5200 

OPEL 10 Hp. nyitott com-
binéval (Vk. 263) . 460J 

PRESTO 6 üleses nyitott 
(D. 285) 2200 

RENAULT 6 ii.éses csukott 
(Vk. 264) 4700 

RENAULT 4 üléses nyitott 
(R. £06) 2800 

RENAULT 6 üléses combi-
néval (Vk. 260) . . 5200 

RENAULT 4 üléses csukott 
(R. 307) 1900 

ROVER 4 üléses nyitott 
(keveset használt) (Cs. 
317) 6200 

SALMSON 4 üléses nyitott 
D. 286) 2200 

TATRA 4 üléses nyitott 
(K. 297) . . . . . 2900 

Címek a Szerkesztőségben! 

SKODA, LAURIN & KLEMENT 
7/20 és T/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 

14150 l. e. szelepnélküli 

hathengeres 

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

SKODA—HISPANO-SUIZA 
25/100 I. e. szelepes halhengeiee. 

SZEMÉLYKOCSIK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 

Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest, VI., Rózsa-u. 111. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 



NYOMTATVÁNY 

NYOMTATVÁNY 

Kérjen ismerősei részére mu-

tatványszámot. 

Töltse ki ezeket a rovatokat. 

A következő címekre szíves-

kedjenek mutatványszámot kül-

deni: 

NYOMTATVÁNY 

Az 

AUTOMOBIL-
MOTORSPORT 

t. Kiadóhivatala 

Budapest, 

VI., Rózsa-utca 111. sz. 



Hirdetőinktől 
ezúton kérjen ajánlatot, prospektust, felvilágosítást stb. 

IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG! 

Hivatkozással az „AU1OMOBIL-MOTOR-
SPORT"-ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

küldeni. 

Név: 

Cím : 

Hivatkozással az „AUTOMOBIL-MOTOR-
SPORT' -ban közzétett hirdetésére, szíveskedjék 

\ 
- - küldeni. 

c 

í . Név: 
c 
c 

l Cím: 

5 ./UUUl/VtfW 

FIZESSEN ELÖ 

az AUTOMOBIL-MOTORSPORT-ra 

Előfizetési megrendelés. 

Ezennel megrendelem az „AUTÓ MOBIL-MOTOR-
SPORT"-ot 1929-re, az itt közölt előfizetési felté-

telek szerint. 
AUTOMOBIL-

MOTORSPORT 

Előfizetési ára: AT, 
Egy évre P 20— Nevr 

Egyes szám ára : 

150 pengő. Q. 

Megjelenik évente 

24-szer. 
8táiilum R. T., Budapest. 



A UTOMOBIL—MOTORSPORT 

4 

i 

-i 
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BUGATTI 
KÉPVISELET ÁRUSÍTJA 

CHENARD & WALKER 
KISAUTÓKAT 
ÁTALAKÍTHATÓ 
KÖNNYŰ 
TEHER AU TOKÁT 

BUGATTI A U T Ó K 
magyarországi vezérképviselete 

V., József-tér 11. Telefon: A. 802-05 

Műhely: József 410-01 

Éfoucjeot 
JHariJinrie 

MOTORCSÓNAKOKAT 
VÍZITAXIKAT 
SIKLÓCSÓNAKOKAT 
OUTBOARDMOTOROKAT 

á 



AUTOMOBIL—MOTORSPORT 

A CSUKOTT 

M/aosix 
TÍPUSOK ARAIT 

1000 PENGŐVEL CSÖKKENTETTE A 6YÁR. 
OLCSÓBB LETT A 

DE KVALITASBAN JOBB 
MINT VALAHA 

VEGYÜNK MAGYAR 
AUTOMOBILT 

IGAZI MAGYAR EMBER CSAK MAGYAR KOCSIT VÁSÁROL 

A 100.000 KILOMÉTERT FUTOTT 
MAGOSIX TAXIK MINDENNÉL JOBB AJÁNLÓLEVELET 

KÉPEZNEK! 

KIÁLLÍTÁSI TEREM: BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 1-3. 

— m 
STÁDIUM SAJTÖVÁLLALAT RT. 


