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S Ö t : WILHEIM SÁNDOR BUDAPEST, V. JOZSEF-TER 11. 

1926. évi Senior Angol Touríst Trophy. Isle of Man. 

A V I L Á G L E G N A G Y O B B , L E G K L A S S Z I K U S A B B É S L E G -
J E L E N T Ő S É G T E L J E S E B B V E R S E N Y E . 

Távolság: 423 km. 295 méter 

S T A N L E Y W O O D S 
57 indu ló közü l , 490 k c m . o. h. v . 

NORTON 
m o t o r k e r é k p á r o n 3 ó ra 54 p e r c 40 m á s o d p e r c e s 

r e k o r d i d ő v e l 108.671 k m . r e k o r d s e b e s -
s é g g e l f ö l é n y e s e n győz . 

Craig (NORTON) negyedik. 

Norton a világ leggyorsabb és legmegbízhatóbb motorkerékpárja. 

V e z é r k é p v i s e l e t : BUDAPEST, IV., F E R E N C I E K - T E R E 3. Telefon: József 152—19. 
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| Benz Magyar Automobil- és Motorgyár r,-t, | 
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Túf? 

* * 1926 
1 Hupmobile a startnál. 1 Hupmobile büntetőpont nélkül a célban 

Lovag HAUPT KÁROLY 
8 h e n g e r e s a m e r i k a i n o r m á l s z é r i a 

HUPMOBILE 
automobilon büntetőpont nélkül fejezi be a 

túrautat és nyeri a K.M.A.C. 
aranyplakettjét 

H i t e l b a n k - p a l o t a V e z é r k é p v i s e l e t : T e l e i o n : 7 5 - 5 8 

VELOX AUTOMOBIL RT. Budapest, IV. Dorottya-u. 7 
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Dr. Frohner-Pásztélyi 
Automobilművek 

Telefon: Lipót 913-06 VI. , F á y - U t c a 9 . Telefon: Lipót 913-06 

• H l l t 4111 • 

Olcsó •• Pontos •• Gyors 
JAVÍTÁSOK. 

F. 
otork*!; motor es 

WE YMANN-karosszériák 
magyarországi gyártása. 
• i i i i - — i i i • 

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

Y | 
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MAGYAR 
TÜRAÜT 

1 
9 
2 
6 

Bárány Ervin 

DELAGE 
túraautomobilon t , 

büntetőpont nélkül végez. 
Nyeri a KMAC arany plakettjét 

és Szabolcs vármegye tiszteletdíj át 

Mándy László 

R E N AU LT 
kiskocsin, Pirelli-pneumatikkal 

büntetőpont nélkül végez. Nyeri a KMAC 
arany plakettjét és báró Weisz Alfonz tiszteletdíját 

Vezérképviselet: 

REIMAN 
Budapest V. ker., 

Vörösmarty-tér 

3 

PETRA 
OLAJ ÉS PETROLEUM RÉSZV.-TÁRS. 

a Királyi Magyar Automobil Club szerződéses szállítója 

F Ő T E L E P : BUDAPEST, VI . , SZABOLCS-UTCA 23-25. SZ. 

Garantált 
e l ső rendű 

ü z e m a n y a g 

A PETRA BENZIN 
és PETRA-OIL 

k i z á r ó l a g o s á r u s í t ó j a 

T e l e f o n : 
14-45 

és 35-44 

V i d é k i á l l o m á s o k : Balassagyarmat, Bácsalmás, Csongrád, Debrecen feláll, a., Eger. Kecskemét, Gödöllő, 
Gyöngyös, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Komárom Győr, Körmend, Keszthely, Sümeg, Siófok, soronk. 
felál1. a., Balatonfüred soronk. feláll, a., Vác, Szombathely, Zalaszentgrót, Veszprém, Szolnok feláll.a, Miskolc. 
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Magyar Túraút 1926. 

C o r c l a l i c - K a l 
g y ő s í e f c : 

Automobilon : 

Szini János, a verseny abszolút győztese 
Baráth Leó László 
Delmár Walterné 
Farkas Boris 
Dr. Halmágyi Béla 
Heisler Lmre 
galgóczi Heteés Alfréd 
Kalmár Tihamér 
zombori Rónay Endre 
Walter Ferencné 
báró Wolfner András 
gönczi Zolnay Endre 

Motorkerékpáron ; 

Dr. Hajós Imre, a verseny absz. győztese 
Bauer József 
Biller Lajos 
Kübek József 
Landau Ernő 
Szentgyörgyi László 
Szentléleky László 

Cordaiic VI., Moszsár-utca 9 . 
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J i u i o m o b i l 
M o í o r s p o r í 

F Ü G G E T L E N K É P E S M O T O R S Z A K L A P 

Megjelenik minden hó 10-én és 
25-én. 

Felelős szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 
Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, II. Margit-körút 64a. V. 2 

Előfizetési ára Budapesten és vidéken: egész évre 200,000 korona, félévre 100,000 korona 

Az L Guggerhegyi verseny 
Delmár Walter (493 ohv. Sunbeam) futja a nap leg jobb idejét. — A sportkocsiknál Delniár Walter 
(Steyr-Sport), a túrakocsiknál Kalmár Tihamér (Steyr) érik el a legjobb időt. — Urbach László (498 
AJS-sidecar) fölényesen győz az ezideig veretlen Hajós Imre dr. (596 Scott-sidecar) ellen. — Delmár 

Walterné a leggyorsabb nővezető. — Kitűnő rendezés. 

Péter és Pál napján, június 29-én rendezte meg 
a Királyi Magyar Automobil Club az első gugger-
hegyi versenyét motorkerékpárok, sidecarok, túra-
kocsik és sportkocsik számára. Mielőtt a verseny 
részletes méltatására áttérnénk, nem hagyhatjuk szó 
nélkül a Királyi Magyar Automobil Club végtelen 
agilitását, amellyel ezt a versenyt létrehozta. Mond-
hatni még versenyzőink és a KMAC rendező gárdája 
ki sem aludta a kétnapos Magyar túraút fáradal-
mait, egy szép napon már ott láttuk Szelnár Aladár 
dr.-t, a KMAC vezértitkárát, Delmár Walter és több 
versenyzőnk kíséretében a guggerhegyi szerpentin 
egyik fordulójában terepszemlén. Jól sejtettük, pár 
nap múlva már megjelentek a guggerhegyi verseny 
propoziciói. Hiába volt a Guggerlakók deputáció-
zása, hiába szórták el Costantin bácsi és a vele együtt 
érző villatulajdonosok pneudefektet okozó szögeiket, 
az illetékes hatóságok felismerve a verseny jelentő-
ségét, nagy sportszeretetről téve tanúságot, enge-
délyezték a versenyt. Köszönetünket kell itt tolmá-
csolni elsősorban a KMAC agilis vezetőségének, va-
lamint a közlekedési rendőrség egyik vezetőjének, 
Krizsanecz Kálmánnak, aki megfelelő sportérzékkel 
rendelkezvén, mindent elkövetett, hogy a verseny 
létrejöjjön. 

Ugyancsak ezen a helyen kell kitérnünk arra a 
gyökerében elfojtandó kulturellenes mozgalomra, 
ami Budapesten és környékén az automobil- és mo-
torkerékpárversenyek rendezése ellen irányul. Ne-
vetséges elgondolni, hogy ugyanakkor, amikor kiil-
iöldön kivétel nélkül szinte hetente folynak le a leg-
szebb és legnagyszerűbb sportesemények, akkor Ma-
gyarországon harcot kell folytatni intellektuel pol-
gársággal egy-egy motorkerékpár- vagy automobil-
verseny megrendezése iránt. Rómában egy héten ke-
resztül villák és bérpaloták között folyt le egymás-

után a motorkerékpár, a versenykocsi és a túrakocsi 
Grand Prix. Nizzában, Montecarloban a tengerparti 
korzón rendezik a kilométerversenyeket, Boulogne-
ban az egyik Boulevardon vezet keresztül a „Grand 
Prix de Vitesse" útvonala. Genfben a legszebb hegyi-
verseny a város egyik meredek uccáján megy végbe 
évenként egyszer, Wienben a Práterben rendezték 
a multévi női versenyt. Ez azonban esak egy pár hir-
telen kiszakított példa. Csak Magyarországon, mely 
magát méltán számítja a művelt nyugati államok 
közé, kell véres harcot vívni egy-két verseny meg-
rendezése miatt és maholnap már arról van szó, 
hogy a világ egyik legszebb Tourist Trophyját már 
nem szabad megrendezni a Zugligetben, hanem ki 
kell telepíteni egy a várostól kívül eső Circuitre. Kik 
ellenzik a versenyeket? Elsősorban a villatulajdono-
sok, kik megrongált idegeik rendbehozatalára rán-
dulnak ki a Zugliget és Svábhegy kies lejtőire. 
Ugyan mitől romlottak meg az idegeik? Ne tőzsdéz-
zenek a villatulajdonos urak, ne spekuláljanak a 
chikágói börzén, akkor majd tudnak aludni a motor-
berregésben is. Ne játsszanak olyan sokat a kártyán 
és a roulettbankokhan, akkor az idegeik még ki fog-
ják bírni azt a kis nyitott kipuffogót. Lettek volna 
ezek az urak a harctéren, ott a pergőtűzben igazán 
nem lehetett áttelefonálni az ellenséghez, hogy kér-
jük a hangtompítót. Uraim, fogjunk össze és ne 
engedjünk ebben a kérdésben. Vagy vagyunk euró-
pai kultúrállam, vagy nem? Ha más világvárosban 
olyan hegy állana a város kellő közepében, mint pél-
dául a Várhegy a kitűnő Albrecht úttal, ott már 
évek óta a legszebb hegyiversenyeket rendeznék, 
Budapesten még csak szó sem lehet róla. Még csak 
meg sem lehet pendíteni az eszmét, mert mi magunk 
megijedünk tőle. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy ezúttal a ver-
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seny kiírása a lehető legprecízebb volt. A Királyi 
Magyar Automobil Club végre szakított a kategóriák 
tetszőleges kiírásával és ezúttal először tökéletesen 
az A. I. A . C. R. szabályai szerint írta ki a túrakocsi 
és versenykocsi kategóriákat. Végre eltűntek a felté-
telekből az 1.8 liter, 2.3 liter, 2.6 liter, 3.4 liter stb. a 
lehetetlennél lehetetlenebb kategóriák és csupán a 
nemzetközi 1.1 liter, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5 liter és azon felüli 
kategóriák szerepeltek. í gy van rendjén, így azután 
senki sem szólhat egy szót sem, hogy a verseny ki-
írása nem volt tökéletes. 

Térjünk át a verseny sportbéli részére. Ami a 
verseny útvonalát illeti, az pikantéria szempontjából 
egyike a legszebbeknek. Hat gyönyörű hajtűforduló, 
közte meglehetős hosszú egyenesekkel, olyan próbára 
tették versenyzőinket, hogy igazán megmutathatták, 
mit tudnak. Kevés kivétellel csaknem minden ver-
senyzőnk megmutatta, hogy bizony a motor- és autó-
vezetés gyermekkorszaka elmúlt Magyarországon. 
Versenyzőink egy része igazán nagyon szép futást 
produkált, ami a jövőre nézve a legjobb remények-
kel töltheti el a motoros sportok rajongóit. A ver-
senyt, mely inkább propagandajellegű volt és meg-
tekintése is ingyenes volt, hatalmas közönség nézte 
végig. 

A legnagyobb dicséret hangján mindenekelőtt 
Delmár Walterről kell megemlékeznünk. Ezúttal 
úgy az automobilok, mint a motorkerékpárok leg-
jobb idejét futotta ki, dacára annak, hogy mind-
két versenyben messze elmaradt attól az időtől, amit 
futhatott volna. A motorversenyben, mely meg-
előzte az autók startját, csak éppen annyira koc-
káztatott, hogy behozza gépét. í gy is három egész 
másodperccel verte az ezúttal kitűnően versenyző 
Kaszalát és i f j . Horthy Istvánt, akik mögötte az ab-
szolút osztályozásban a második, illetve a harma-
dik helyet foglalták el. Legveszélyesebb ellenfelei, 
mint Urbach László és Wolfner László, a balszeren-
cse folytán, mely őket verseny közben érte, 
nem tudták őt megközelíteni. Urbach az egyik ka-
nyarban bukott és körülbelül 10 másodpercet vesz-
tett, míg Wol fner karburátorja kinyilt és a pálya 
középső szakaszában gépe nem kapván rendesen 
benzint, állandóan kihagyott, ami elért idejére 
nagy befolyással volt. Az automobil kategóriákban 
ballongumival felszerelt kerekei miatt nem igen ve-
hette gyorsan a kanyarokat, mert könnyen kitette 
volna magát annak a veszélynek, hogy pneumatikja 
a gyors farolás közben lecsúszik a kerékabroncsról, 
í gy tehát itt is kénytelen volt a lehetőségig korlá-
tozni vezetését. A z autókategóriákban báró Wolfner 
András közelítette meg legjobban, aki hova-
tovább egyik legveszedelmesebb ellenfelévé válik 
Delmárnak. Wolfner szintén speciális hegyimenő, 
aki már az utolsó svábhegyi versenyeken kis Lan-
cia-Lambdájával megmutatta, hogy meri venni a 

kanyarokat. Most meg is tanulta már őket venni, 
ami meg is látszik idején. Róla még igen sokat fo-
gunk hallani. Szépen folytatta győzelmi sorozatát 
Szmick Viktor is Salmson Grand Sportján. Dicsére-
tére válik, hogy a négy nap előtt érkezett, alig be-
járt sportkocsin is biztosan verte többi ellenfeleit, 
kis gépével az automobilkategóriák harmadik leg-
jobb idejét érve el. Kitűnően vezettek még ezúttal 
a két OM-vezető: Lyka István és Zolnay Endre. 
Lyka kijavította a Mátra-versenyben mutatott 
gyenge formáját, míg Zolnay 1.5 literes kis OM-jé-
vel igen szép időt futva, mindinkább kezdi be-
bizonyítani, hogy egyik legtalentumosabb verseny-
zőnk lesz. Ka lmár Tihamér versenyről-versenyre 
javul és úgy látszik, hogy a túra Steyr már lassú 
kezei alá. Fényes tehetséget árult el a Lancia-vezető 
Neumayor, aki a nehezebbnél-nehezebb kanyaro-
kat a leggyönyörűbb stílusban vette, bámulatot 
keltve úgy a tréningen, mint a versenyben. Jó időt 
futott még Kalledey Jenő is, aki Chrysler-Sixjével 
a túrakocsik második legjobb idejét érte el. Delmár 
Walterné ezúttal is biztos kézzel vezette kocsiját és 
fölényesen verte nőkonkurrensét, Walter Ferencnét, 
aki a legutolsó kanyarban kis hi j ján az árokba fu-
tott. C. C. Friese ismét csillogtatta kitűnő „Alpen-
fahrt" technikáját. Ö igazán megérdemelné, hogy 
egy gyors kocsit kapjon már keze alá. Álma való-
színűleg teljesül a közeljövőben, mert a MAG felül-
vezérelt új hathengeresei már erősen munka alatt 
vannak és ha a Svábhegyi versenyre nem is, de a 
jövő évi versenyekre már egy gyors kocsin állhat 
majd starthoz. Jóképességű vezetőket ismertünk 
meg Dietl Hubertben, Vadász Miklósban és Jeney 
Lászlóban, akik mindannyian hiba nélkül és szép 
vezetéssel hozták fel a célba kocsijaikat. 

A motorkerékpárosok szintén kitettek magukért. 
Egynéhányan ezúttal, különösen az oldalkocsiveze-
tők nagyon szépen mentek. A verseny szenzá-
ciója Hajós dr. veresége volt Urbachtól, aki jóval 
kisebb hengerűrtartalmú gépén 8 másodperccel 
verte eddig veretlen ellenfelét. Mellettük még Hild 
Károly és Bauer József mutatott kitűnő formát. 
Bauer határozottan sidecar-talentum, aki jól tenné, 
ha teljesen az oldalkocsi-versenyekre specializálná 
magát. Kár, hogy kitűnő ohv. Ariel je csak 496 köb-
centiméteres és mindig hátrányban lesz a 600-as gé-
pekkel szemben. 

A solo menőknél a már fentebb említetteken kí-
vül még Blaskovich Péter, Dragos Jenő, Paull Jó-
zsef és Pucli János brillírozott, de szépen ment Er-
délyi Ferenc, Manó József, Stanzel Gyula, Bagdy 
Imre és Kiibek József is. 

A minden versenyben fellépő balszerencse ezút-
tal sem maradt el. A legtöbbet szenvedett vele az 
A milcar-vezető de Silton (Strasser), aki az első hajtű-
kanyarban kifarolt, felszaladt a járdára, majd visz-

. / l u t ó r u & á s z a t Wesszely I s í v á n 

Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. kerület, Váci-utca kLW 
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// Ujabb Sunbeam győzelmek !! 
K. M. A. C. Guggerhegyi versenye 1926. 

Delmár Walter 
493 ohv. SUNBEAM-en 

a nap legjobb idejét futja ! 

I. Cseh Tourist Trophy 1926. Karner Rupert 
493 ohv. SUNBEAM-en 
győz a Cseh Senior Tourist Trophyban és 
a nap legjobb idejét futja ! 

Magyar Tourist Trophy. 1924., 1925., 1926. Abszolút győz-
tes: SUNBEAM., 

Magyar Tourist Trophy. Útvonalrekord: SUNBEAM. 
Magyar Tourist Trophy. Leggyorsabb kör : SUNBEAM. 
Magyar Motorkerékpárbajnokság. Vezet : SUNBEAM. 

Vezérképviselet: 

Magyar Abroncs és Kerékgyár Rt. 
Budapest, VI, Gyár-utca 8. — Telefon : 133—56. 
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ALAPll l A'JOTT 1882. 

FÖLDVÁRY IMRE 
Féríidivat, fehérnemű, 

kalapraktár, ugyanott angol férfiszabóság, 
sportszövetkülönlegességek, autótakarók 

BUDAPEST 
IV. k e r ü l e t , K o s s u t h L a j o s - u t c a 18. s z á m 

é s VIII., R á k ó c z í - ú t 7 . 

szabozván kocsiját, magával vitte a pályát elzáró 
kötelet. Míg kiszabadították kellemetlen helyzetéből, 
már annyit vesztett, hogy képtelen volt helyre-
jönni, bár őszintén szólva, kitűnően vezette kis kocsi-
ját és Szmick Viktor egyik legveszélyesebb ellen-
felé volt. A versenyen ezúttal csak ketten buktak: 
Urbach és Kovács Sándor, aki szintén igen szépen 
ment ohv. Arieljével. Schuszter Ner-a-car-ja az utolsó-
előtti fordulóban megcsökönyösödött és nem akart 
tovább menni. Mintha motorja bemelegedett volna. 
Később kipihenvén fáradtságát, ismét húzott, de már 
akkor későn volt. 

A verseny rendezésében ezúttal is, mint mindig, 
dr. Szelnár Aladár, mint a verseny lelke, Jakab Ti-
vadar starter, dr. Batta Mihály, dr. Nagy Gyula, 
Delmár Tódor és mások vették ki az oroszlánrészt. 

A verseny részletes eredménye a következő: 
Távolság 1752 méter. (Az Automobil-Motorsport 

pontos felmérése alapján.) 
Motorkerékpárkategóriák. 175 kcm. 1. Puch János 

(176 Puch) 2:24.34. Átlagsebesség 43.732 km. 2. Baum-
garten László (172 Alcyon) 2:29.91. 3. Erdélyi Ferenc 
(174 ohv. Méray-Blackburne) 2:33.08. — 250 kcm. L Dra-
gos Jenő (246 ohv. Méray-Jap) 2:10.65. Átlagsebesség: 
48.567 km. 2. Manó József (249 ohv. Nova-Blackburne) 
2:16.26. 3. Stanzel Gyula (249 ohv. Rex-Acme-Blackburne) 
2:22.25. — 350 kcm. 1. Blaskovich Péter (344 ohv. Royal-
Enfield-Jap) 2:06 28. Átlagsebesség: 49.975 km. 2. Wolf-
ner László (344 ohv. Zenith-Jap) 2:08.04. 3. Urbach 
László (349 ohv. AJS) 2:12.85. — 500 kcm. 1. Delmár 
Walter (493 ohv. Sunbeam) 2:00.05. Átlagsebesség: 
52.560 km. A nap legjobb ideje, Guggerhegyi útvonal-

rekord. 2. Vitéz Kaszala Károly (495 ohv. Triumph) 
2:08.78. 3. Kovács Sándor (499 ohv. Ariel) 2:21.93. — 500 
kcm. felüli gépek. 1. Ifj. Horthy István (588 ohv. Norton) 
2:03.87. Átlagsebesség: 50.913 km. Sidecarok 600 kcm. 
1. Uhrbach László (498 ohv. AJS-sidecar) 2:12.85. Átlag-
sebesség: 47.912 km. A legjobb oldalkocsi-eredmény. 2. 
Dr. Hajós Imre (596 Scott-sidecar) 2:16.70. 3. Hild Ká-
roly (490 ohv. Nova-Jap-sidecar) 2:17.40. — Oldalkocsik 
600 kcm. felül. 1. Horváth János (680 Méray-Jap-sldecar) 
2:47.81. Átlagsebesség: 37.502. 

Turaautomobilok. 1100 kcm. 1. Jeney László (Amil-
car) 2:31.23. Átlagsebesség: 41.713 km. 2. Walter Fe-
rencné (Fiat 509) 2:40.21. 3. Goldmann Jenő (Fiat 509) 
2:55.66. — 2000 kcm. 1. Delmár Walterné (Steyr) 2:33.07. 
Átlagsebesség: 41.183 km. 2. Szilberleitner József 
(Diatto) 2:38.40. — 2500 kcm. 1. Neumayer István 
(Lancia-iLambda) 2:24.65. Átlagsebesség: 4(3.618 km. — 
A legjobb túrakocsi eredmény. — 3000 kcm. felül. 1. Kal-
már Tihamér (Steyr) 2:14.20. Átlagseb.: 46.998 km. 2. 
Vadász Miklós (Salmson Grand Sport) 2:18.92. 3. Dietl 
Hubert (Amilcar Grand Sport) 2:19.72. — 1500 kcm. 1. 
Zolnay Endre (O. M.) 2:19.93. Átlagseb.: 45.083 km. 2. 
C. C. Friese (Magomobil) 2:32.09. — 200 kcm. 1. Lyka 
István (O. M.) 2:19.38. Átlagsebesség: 45.252 km. — 3000 
kcm. felül. 1. Delmár Walter (Steyr) 2:05.66. Átlag-
sebesség: 50.216 kim. Legjobb sportkocsi eredmény. 
2. báró Wolfner András (Steyr) 2:07.41. Átlagsebesség: 
49.503 km. 

Ami a gépek által elért teljesítményeket illeti, a 
motorkerékpárkategóriákban a Sunbeam, Triumph, 
Norton, AJS, Royal-Enfield, Scott, Puch, Ariel Mé-
ray és a Nova tettek ki magukért különösen, míg az 
automobiloknál a Steyr, a Salmson, az Amilcar, a 

G O O D R I C H P N E U 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BELA 
VI., Lázái-utca 14. 

(az Opera mögölt) 

Tel , : Teréz 131 -28 

MINDEN 

AUTÓ, Ke«^ P Á^' K"
m o T O RKeRÉKPÁR-

FELSZERELÉST, 

PNEUMATIKOT 
a legolcsóbban kaphat Automobil és Pneumatik R I • Budapest, VI., Jókai-tér S. 

Telefon: 88-36, Lipót 975-98. — Kérjen katalógust. 
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Az Indianapolis Grand Prix 26 indulója várja a starter jelét. - Kepülőgépfel vétel 

Az Indianapolis Grand Prix indulói a start előtt. Az előtérben a verseny második helyezettje, a Boy 
Speciál. Élőiről a sorrendben harmadik egy első kerék meghajtással biró Miller-Speciál. 
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A közönség egyrésze az Indianapolisi Grand Prix-n. Kedélyes amerikai rendőrök, Harold Lloylcl pápaszemes 
arcok, pulloweres nézők egész divatképet nyújtanak az újvilág ciné grandiózus versenyéről. 

Az Indianapolisi versenypálya nagy tribünjeivel szemben. A nézők az automobilok tetejéről szemlélik a ver-
seny lefolyását, melyet később teljesen elmosott a hatalmas zivatar. Baloldalt a keletázsiai stílusban épített 

bírói emelvény. 



1926 július 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 11 

Ferdinando Minoia a kiváló olasz OM vezető, aki a 
Coupe Rudge-Whitworth 2 literes kategóriájában 
Foresti vezetőtársával az első helyen végzett. Képünk 
a Circuit le Mans egyik hajtűkanyarjábau mutatja be 
Minoiát. A képből kitűnően látjuk, hogy a külföldön is 
a falvakon és városokon viszik keresztül a versenye-
ket, ezúttal 24 órán keresztül és mégsem mennek deputá-

cióba az ottani guggerek a miniszterekhez. 

líusseau 24 óra alatt a legnagyobb könnyedséggel 1924 
kilométert tett meg kis Salmson Grand Sportján, ami 
80 km. szenzációs átlagsebességnek felel meg. A Salm-
sonok az idei versenyévadban, akárcsak az utóbbi 
években is csaknem mindenütt megőrizték elsőségüket 
és gyorsaságuk, valamint tartósságuk révén a kis ko-

csik között az első helyet biztosították maguknak. 

A három győztes francia Lor-
rain-Dietrich túrakocsi, melyek 
a írantaiországi Circuit le Mans-
on rendezett 24 órás Grand Prix-
ben a legjobb teljesítményt érték 
el. A Bloch-Rossignol-pár lett az 
abszolút győztes (baloldalon), 
mis.1: a de Courcelles-Mougin-pár, 
aki már a mult évben is indult, 
megnyerte a Coupe Rudge Whit-
vvoith-t. Mindhárom gép jóval 
11)0 kilométeren felüli sebesség-
gel abszolválta a 24 órát, ami igen 
szép teljesítmény. Csodálatos, 
begy a kitűnő francia gépeknek 
ínég nincs Budapesten vezérkép-

viseletük. 

Jelenet az idei miramasiFrancia Grand Prixből. Elől Morei (Amilcar) vezet, aki később feladta a versenyt, 
a győztes Casse (Salmson) előtt. A háttérbon Goux (Bugatti) előzi a kiskocsikat. 
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Jules Goux az idei Francia Grand Pr ix győztese. Goux 
ezúttal egy 1.5 literes Bugatt in nyerte a versenyt 
istállótársai Costantini és Viscaya ellen, ez azonban 
mitsein von le győzelmének értékéből, különösen ha 
meggondoljuk, hogy Goux már éppen 13 év előtt az 
Indianapolis Grand Prixben is győzött Peugeot kocsi-
jával. Goux egyike a legrégibb és legjobb f rancia kocsi-
vezetőknek, aki csaknem minden komolyabb verseny-
hen résztvesz és csaknem mindenütt az elsők között 
foglal helyet. Goux az idei Targa Fiarióban is a harma-

dik lett Bugatt i ján. 

Képünk a californiai Lockhardtot muta t ja be ol-
vasóinknak. Lockhardt eddig egészen ismeretlen volt 
az európaiak előtt, bár az Egyesül t Államokban mái-
kisebb versenyeken ért el eredményeket. A má jus 31-én 
Indianapolisban a vi lágbajnokságért lefolyt küzdelem-
ben egy Miller-Speciál kocsin a 400 mértföldet (646.955 
km.) 4:13:37 futot ta végig, ami szenzációs 153.050 km. 
átlagsebességnek felel meg. Lockhardt ezzel jobb átla-
got futott, dacára az óriási esőnek, mint összes eddigi 
győztes elődei. Lockhardt egyszer állt meg benzinért, 

ami csupán 1 percet vett igénybe. 

Dietl Hubert kétüléses Amilcar Grand Spor t ján a Guggerhegyi verseny egyik fordulójában. A kitűnő raj-
zot Arató Gyula, egyik legjobb magyar sportrajzolóknak rajzolta a Guggerhegyi verseny egyik fordulójá-

ban, közvetlenül a cél előtt. 
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Lancia, a Chrysler és a két OM mutattak különösen 
jó formát. Megjegyzendő még, hogy csaknem az ösz-
szes győztesek és helyezettek Steaua-Rex-benzint és 
Castrol-olajat használtak, ami a két kiváló gyárt-
mánynak újabb dicsőséget hozott. 

A verseny távja, mint az általunk végzett pon-
tos felmérések kimutatták, nem 2 kilométer, még csak 

nem is 1800 méter, hanem 1752 méternek felelt meg, 
ami az elért átlagsebességeket jóval a G0 kilóm, alá 
szorította. Nézetünk szerint a 2 percen belüli idők 
elérhetők és a következő évi versenyen már meg is 
lesznek. 

A versenyen indultak által elért idők ós átlag-
sebességek a következők voltak: 

t: a 
C Ö ' C t í 

W to 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

A v e r s e n y z ő n e v e 

Delmár Walter 
Kaszala Károly 
Ifj. Horthy István 
Delmár Walter 
Blaskovich Péter 
Báró Wolfner András 
Wolfner László 
Urbach László 
Dragos Jenő 
Urbach László 
Színiek Viktor 
Paull József 
Kalmár Tihamér 
Manó József 
Dr. Hajós Imre 
Hild Károly 
Vadász Miklós 
Lyka István 
Dietl Hubert 
Zolnay Eodre._ 
Bagdy Imre __ — __ 
Kovács Sándor 
Stanzel Gyula.. 
Puch János 
Kalledey Jenő 
Bauer József 
Neumayer István 
Kübek József — 
Baumgarten László __ 
Biller Lajos 
Jeney László 
C. C. Friese 
Radó Ferenc 
Delmár Walterné __ 
Erdélyi Ferenc 
Szentléleky László „ 
Silberleitner József __ 
Walter Ferencné 
De Silton 
Miklós Ervin 
Horváth János 
Szentléleky László „ 
Goldmann Jenő __ — 
Petrovits Géza 
Kappel Tamás 
Schuszter Rezső 

A gép neve és hengerűrtartalma 
kcm.-ben 

493 Sunbeam ohv. 
495 Triumph ohv. 
588 Norton ohv 

3317 Steyr-Soort 
344 Royal-Enfield-Jap. ohv. __ 

3317 Steyr-Sport 
344 Zenith-Jap. ohv. 
349 A. J. S. ohv. 
246 Méray-Jap ohv. 
498 AJS-sidecar ohv. 

1099 Salmson Grand Sport 
344 Royal-Enfield-Jap. ohv. __ 

3315 Steyr-turakocsi 
249 Nova-Blackburne ohv. __ 
596 Scott-sidecar 
490 Nova-Jap sidecar ohv. __ 

1099 Salmson Grand Sport __ 
1996 O. M.-Superba-Sport 
1080 Amilcar Giand Sport 
1490 O M.-Sport 
344 Terrot-Jap ohv. 
499 ohv. Ariel 
249 ohv. Rex-Acme Blackburne 
175 Puch 

3530 Chrysler-Six-turakocsi „ 
499 Ariel sidecar ohv. 

2149 Lancia-Lambda túrakocsi 
346 s. v. Frohner— Pásztélyi __ 
172 Alcyon 
498 AJS-sidecar ohv. 

1080 Amilcar túrakocsi . . __ „ 
1330 Magomobil-Sport 
349 AJS ohv 

1820 Steyr-turakocsi 
174 Méray—Blackburne ohv. 
496 D-Rad 

2000 Diatto- túrakocsi 
990 Fiat 509 

1080 Amilcar Grand Sport 
590 Matchless 
680 Méray-Jap-sidecar 
174 Méray-Jap 
990 Fiat 509 
172 Dormán-Villiers 
496 D-Rad sidecar 
349 Ner-a-car-BIackburne ohv. 

Idő Sebesség Idő km. 

2 00.05 52.560 
2 03.78 50,987 
2 03.87 50.943 
2 05.66 50.216 
2 06.28 49.975 
2 07.41 49.503 
2 08,04 49.273 
2 08,19 49.137 
2 10.65 48.567 
2 12.85 47.912 
2 13.44 47.279 
2 13.71 47.174 
2 14.20 46.998 
2 16.16 4H.307 
2 16.70 48.137 
9 17.40 45.900 
2 18.92 45.496 
2 19.38 45.252 
2 19.72 45.144 
2 19.93 45.083 
2 21.13 44.698 
2 21.93 44.435 
2 22.25 44.322 
2 24.34 43.732 
2 24.48 43.646 
2 24.65 43 618 
2 24 65 43.618 
2 26.36 43.110 
2 29 91 42.140 
2 30.74 41.850 
2 3123 41.713 
2 32.09 41.494 
2 32.56 41.211 
2 33.07 41.183 
2 33.80 41.029 
2 37.01 40.187 
2 38.40 39.806 
2 40.21 39.369 
2 42.15 38.909 
2 47.39 37.721 
2 47.81 37.502 
2 49.00 37.318 
2 55.66 35 905 
3 11.66 32 926 
3 1 1.64 32.405 
3 51.83 27.213 

V E R S E N Y Z Ő K ! 
V i g y á z z a t o k a s z e m e t e k r e ! 

Használjatok T R I P L E X szemüveget! 

IV, FERENCIEK-TERE 2 
V, TISZA ISTVÁN (FÜRDÖ)-UTGA 7 S Z . L á t s z e r é s z 

Automobil QütöK 
Renzintartcínyok 
Javítások 00 Ikarus mm Htítö és Fémáru R . T. 

Budapest, VI.. 
Orszúgbiró-ulca 2 6 6 . 
lelefon: Cipói 914-17. 
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Magyar Automobil Club 
emlékserlegét 
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& ^ Z Q . fe / m ^(CTTV • li flEÍÉKS 
Hová menjünk a nyáron? 

Nyári autótúra Dél-Tirol hágóin keresztül 
Összeállította Delmár Walter oki. gépészmérnök 

Több oldalról fordultak már hozzám barátaim 
és ismerőseim, hogy adjak részükre egy szép útvona-
lat, amit a nyár folyamán automobiljukkal, sidecar-
jukkal, avagy motorkerékpárjukkal bejárhatnának. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy ma igen 
sokan állanak választás előtt, hogy hol töltsék annak 
idején az időjárás várható javulása után nyári sza-
badságukat, egyszerűbbnek tartom, ha az „Auto-
mobil-Motorsport" hasábjain adok közkézre egy út-
vonalat, ami talán egyike a legszebbeknek, amit a 
közeli Alpokban megtenni lehet. 

„Csak a hegyek közé!" ez legyen mindig az alap-
gondolat. Az Alpesek szebnél-szebb hágói, kitűnő 
utai, remek levegője, tisztasága és ezernyi gyönyöre 
a legjobb talaj, hogy a munkától fáradt idegeinket 
kipihenhessük. A mai Ausztria, a volt Dél-Tirol (ma 
Észak-Olaszország), a Svájc, a francia Alpok mind-
megannyi gyönyörű vidéke, jobbnál-jobb utai szinte 
várják az automobilistát. 

Első útként egy déltiroli túrát választottam ki, 
egy kört a Zillerthal, Ötzthal, az Ortler ós Presanella, 
valamint a Dolomitok kies völgyein és hágóin ke-
resztül, érintve nem kevesebb, mint tizennégy hágót 
csodásabbnál csodásabb szerpentinjeikkel. Érinti 
utunk a Brennert (1370 m.), a Jaufenpass-t (2100 m.), 
Európa legmagasabb hágóját, a 2756 méteres Passo 
del Stelvio-t (Stilfser-Joch), az Apricapasst (1181 m.), 
a világháborúban oly sokat emlegetett Tonale-hágót 
(1884 m.), a Bozen közelében fekvő Mendel-passt 
(18G0 m.) és a szebbnél-szebb Dolomit átjárókat, mint: 
Brocconepass (1617 m.),a Rollepass (1984 m.), a Karer-
pass (1758 m.), a Pordoi-Joch (2250 m.), a Sella-Joch 
(2218 m.), a Grödner-Joch (2117 m.) és a Falzarego-
pass (2117 m.) 

Űtunk érinti a földrajzi szépségek egész lánco-
latát, Közép-Európa legszebb helyeit. Kezdjük Inns-
brucknál fel a Brennerre. Jobbra az ötzthaler, balra 
a Zillerthaler Alpen hófödte csúcsai, majd a Brenner 
egyik legszebb fürdőhelye, Gossensas. Sterzing, majd 
a Jaufenpass szerpentinjei után Meran, a világfürdő. 
Innen Spondinig-Pradon keresztül a volt osztrák 
erőd Gomagoi. Itt nyílik a híres Suldenthal, mely 
az Ortler és a világhírű Königspitze lábához vezet. 
Ezt a kis mellékutat senki se sajnálja. Sulden, az 
Ortler- és König-meredek Nordwandja mindenért 
kárpótol bennünket. Sulden egyébként az Alpok 
egyik legmagasabban fekvő fürdőhelye és faluja. Ma-
gassága: 1850 méter. Visszatérve Gomagoiba, kez-
dődik a Stilfser Joch megmászása. Trafói, majd a 
Ferdinandshőhe. Isteni kilátás. Az Ortlergruppe 
fénylő jégóriásai, jobbfelé a távolban a Bernina és 
a svájci Alpok déli nyúlványai. Innen nem szabadul 
meg az ember, itt meg kell várni a csodás napfel-

keltét. Majd lefelé Bormio, Tirano, Tresenda. Kez-
dődik az olasz síkság. Ismét bele a hegyekbe. Az 
Apricapass, majd a Tonale. Jobbra a Presanella 
függőleges jégfalai. Fucinénál meg kell hogy álljunk. 
Be a Peio-völgybe. Peio egyike az eldugott legszebb 
alpesi fürdőhelyeknek, a 3600 méteres Monté Vioz 
lábánál. Fondo és már a Mendelpasson vagyunk. 
Gyönyörű kilátás a Dolomitokra. A nap most nyug-
szik, az összes csúcsok az „Alpenglühben" úsznak. 
Bozen a nagy turistacentrum. Most két út áll előt-
tünk: A Karrersee azEggenthalon át, nézetem szerint 
a rövidebb és szebb, vagy Trienten át, de ismét két 
hágót, a Broccone és a Rollepass-t magábanfoglaló 
hosszabb út. Űtunk mindenképpen Vigo di Fassaba 
vezet. Ha az utóbbit választottuk, Trienten, Levieón, 
Imeren keresztül, úgy Vigoból a Karrersee Hotel 
mindenképen megnézendő. Meghálunk a Pordoi 
Jochon és egy kis külön túrát teszünk a Sella, majd 
a Grödner Jochra és úgy futunk le Arabbába, majd 
a Falzaregopasson át Cortina dAmpezzoba. Innen 
a Misurina-tó mellett Schluderbachon át Toblachba 
és befejeztük a kört. Innen a Pusterthalon át Klagen-
furt és Graz érintésével haza Budapestre. 

Nézzük a pontos útvonalat a Budapest—óbudai 
vámtól. A Budapest—Wien-útvonal annyira köz-
ismert, hogy avval nem foglalkozunk bővebben. 

Budapest—Wien 252.4 km. 
Wien 
St. Pölten 63.0 km. 
Amstetten 63.3 km. 
Linz 56.7 km. 
Salzburg 125.5 km. 
Bischofshofen 54.0 km. 
St. Johann i. Pongau . . . . 8.5 km. 
Mittersill 66.8 km. 

(Pass Thurn 1275 méter.) 
Kitzbühel 10.3 km. 
St. Johann i. Tirol 11.0 km. 
Wörgl 30.9 km. 
Innsbruck 62.6 km. 

805.0 km. 
Az útbeosztás tetszőleges. Első nap gyanánt fel-

tétlenül elegendő Budapest—Wien. Másnap ugyan 
Wien—Innsbruck könnyen megtehető, mégis talán 
jobbnak tartjuk Kitzbühelt, mely egyike a legszebb 
tiroli fürdőknek, éjszakai állomásul. Innsbrucknak, 
ha nem sietünk, egy egész napot szentelhetünk. Na-
gyon szép hegyi város. Ha nem maradunk Innsbruck-
ban, úgy Merant válasszuk a harmadik etappe be-
fejező pontjául. A negyedik napot Suldennek és a 
Stilfser Jochnak szenteljük és feltétlenül várjuk be 
ott a napfelkeltét. 
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A déltiroli hágók pontos térképe (baloldalt fent az útvonal Budapesttől Innsbruckig1, valamint Toblachtól 
Budapestig pontozott vonallal). 

Az útvonal a következő: 
Innsbruck (559 méter) 
Brennerhágó (1362 méter) 
Brennerbad 
Gossensass 
Sterzing (948 méter) . . 
Jaufenpass (2100 méter) . 
St. Leonbard 
Meran (324 méter) . . . 

Budapest—Meran . . . 
Meran (324 méter) 
Spondinig (750 méter) . 
Prad 
Gomagoi (1273 méter) . . 

38.6 km. 
3.6 km. 
5 3 km. 
6.1 km. 

18.1 km. 
19.8 km. 
39.6 km. 

131.1 km. 
929.1 km. 

47.3 km. 
2.6 km. 
6.7 km. 

Ütelágazás balra Suldenbe. 
Trafói 3.6 km. 
Stilfser Joch (2756 méter) . . 14.6 km. 
Bormio (1225 méter) . . . . 22.6 km. 
Tirano 39.4 km. 
Tresenda (372 méter) . . . . 17.8 km. 
Apricapass (1181 méter) . . . 11.8 km. 
Edolo (690 méter) 17.6 km. 
Tonalepass (1884 méter) . . . 30.6 km. 
Fucine (690 méter) 14.6 km. 

Útelágazás balra Peio-fürdő felé. 
Dimaro 12.2 km. 
Maié 4.5 km. 
Fondo (800 méter) 30.3 km. 
Mendelpass (1860 méter) . . . 10.9 km. 
Bozen (255 méter) 25.1 km. 

Budapest—Bozen 
312.2 km. 

1241.3 km. 

A hatodik napot Peio-fürdoben töltjük, míg a 
hetediket Bozenben. Bozenben azután gondolkodha-
tunk, hogy a rövidebb utat választjuk-e az Eggen-
thalon keresztül a Karrerseehez (Golfpálya) majd a 
Karrerpasson keresztül Vigoba, avagy a hosszabbat 
Trienten át, érintve a Brocconepas-t és a Rolle-
pass-t. Itt már nem szolgálunk időbeosztással és min-
denkinek a saját ízlésére és belátására bízzuk, hol 
mennyi időt tölt el. Aki 3 hetet szán az út megtéte-
lére, az természetesen kisebb napi szakaszokat fog 
befutni, viszont, akinek kevesebb ideje van, az két 
hét alatt könnyen megteheti az utat. Nézzük a még 
hátralévő szakaszok kilométer beosztását. 

Bozen (255 m.) 
Trient (195 m.) 60.7 km. 
Levico (440 m.) 20.1 km. 
Borgo (380 m.) 14.1 km. 
Brocconepass (1617 m.) . . . 33.8 km. 
Imer (550 m.) 27.5 km. 
Primiero 3.4 km. 
St. Martineo de Oastrozza . . . 13.6 km. 
Rollepass (1984 m.) 9.3 km. 
Predazza (1018 m.) 20.8 km. 
Vigo di Fassa (1330 m.) . . . . 17.5 km. 
Vigo di Fassa-Karrerp.-Karrersee 8.8 km. 
Pordoi Joch (2250 m.) 21.5 km. 

Sella Joch—Grödner Joch. 
Arabba (603 m.) 10.0 km. 
Falzaregopass (2117 m.) . . . . 21.2 km. 
Cortina d'Ampezzo 16.6 km. 
Misurina-See 9.2 km. 
Schluderbach 8.7 km. 
Toblach (1150 m.) 13.2 km. 

317.8 km. 
Budapest-Wien-Bozen-Toblach 1559.1 km. 
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Az utolsó szakasz Budapestig érdekesség szem-
pontjából csupán két nagy várost, a Wörther-See 
mellett fekvő Klagenfurtot, melynek okvetlenül 
szenteljünk egy napot, valamint Gráeot foglalja ma-
gában. Onnan a magyar határon át Veszprém^Szé-
kesfehérvár érintésével egy nap Budapestre. 

Toblach (Pusterthal) 
Ober-Drauburg 88.6 km. 
Spittal 51.6 km. 
Villach 37.0 km. 
Klagenfurt 39.5 km. 

216.7 km. 
Budapest 

Klagenfurt 
Friesach 
Neumarkt . 
Unzmarkt . 
Judenburg . 
Knittelfeld 

Klagenfurt 1775.8 km. 

45.0 km. 
15.0 km. 
18.5 km. 
18.5 km. 
16.0 km. 

Bruck a. d. Muhr 48.0 km. 
Grác 53.5 km. 

214.5 km. 
Budapest Graz 1990.3 km. 
Grác 
Fürstenfeld 55.5 km. 
Körmend 47.0 km. 
Tapolca 81.4 km. 
Székesfehérvár 92.8 km. 
Budapest 64.1 km. 

340.8 km. 
Az egész út távolsága kilométerekben: 2331.1 km. 
U. i. Kitűnő állapotban lévő négykerékfék előfel-

tétel. Olaszországban a jobboldal szigorúan betar-
tandó. Balra menő fordulókat sohase vágjuk le. 
Olaszországban fokozott figyelemmel vezessünk, 
mert az olaszok nagyon gyorsan hajtanak. 

A kompresszor 
Irta Gaál Gedeon oki. gépészmérnök 

(II. közlemény) 
Az explóziós motoroknál használt kompresszorok 

három kategóriába sorozhatok, ú. m. dugattyús, 
centrifugál és lapátos kompresszorok. 

Renault már 1902-ben szabadalmaztatott egy el-
rendezést, amelynél egy centrifugái-ventilátor volt 
olyképen elhelyezve, hogy a keveréknek a hengerbe 
való jutását elősegítse. 

1911-ben Marx Birkigt, a Hispano-Suiza-gyár 
konstruktőrje épített egy dugattyús kompresszorral 
ellátott kocsit. Ugyanazon időben a Sizaire testvérek 
is kísérleteztek egy centrifugái-kompresszorral ellá-
tott négyhengeres motorral. Mivel 1912-ben a moto-

I I S C H 
akkumulátorok 

B I S C H 
savmérők 

B I S C H 
akkumulator-
javítómühely 

+ 
A javítások tartamára 
feleinknek csekély díjazásért 
kölcsönakkumulátort 
bocsátunk rendelkezésre. 

BISCH I0BIRT 
Budapest Vili, Vas-utca 16. szám 
Telefon : J. 113-39. — sürgönyeim: Magnetbosch 

J. 28-91. 

îllnllilllillliillillhilliilliil llliilliillillliilliillilllillllillllffj 

rok ily módon való táplálását betiltották, a kísérle-
tek abbamaradtak. 

Első gyakorlati alkalmazást a háború folyamán 
nyert a kompresszor a repülőgépmotoroknál, még pe-
dig azon célból, hogy a nagy magasságokban a rit-
kább levegő által okozott teljesítménycsökkenés ki-
egyenlíttessék. Rateau francia mérnök szerkesztett 
ezen célra egy kompresszort, melyet a kipuffogógá-
zok által hajtott turbina működtetett. 

Az autómotoroknál a kompresszor alkalmazása 
1921-ben történt; ekkor állította ki a Daimler Moto-
rén Gesellschaft az általa gyártott első kompresszo-
ros Mercedes-kocsiját a berlini autókiállításon. Ezen 
kocsi ú. n. Root-féle fúvót használt, mint kompresz-
szort, mely típus a lapátos kompresszorok csoport-
jába sorozható, habár tulajdonképen egy fogaskerék-
szivattyú, amelynél azonban minden keréknek csak 
két foga van. 

Szerkezeti részletei igen egyszerűek; két nyolcas 
alakú lapát van két tengelyre oly módon felszerelve, 
hogy ellenkező irányban forogván, egymáshoz min-
denkor érintőleges helyzetben vannak; a lapátok 
ezen mindenkori relatív helyzetét két, a lapátten-
gelyre ékelt fogaskerék biztosítja. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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1. ébra. 

Ezen berendezés vázlatos rajzát az 1. ábra mu-
tatja. A a kompresszorház, melyben a B és C-vel jel-
zett nyolcasalakú lapátok forognak egymással ellen-
kező irányban, az e és e fogaskerekek közvetítésé-
vel. A lapátok működése és forgásközben elfoglalt 
különböző viszonylagos helyzetük az I., II. és III. 
vázlatból világosan látható. 

E a kompresszor egyik tengelyére ékelt kúpke-
rék, mely meghajtását a motor I főtengelyén levő, H 
kar által működtethető G lamellás kapcsoló útján az 
F kúpkerék által nyeri, körülbelül 1:3.5 arányban. 
D a sűrített levegőt a karburátorhoz vezető cső, 
mely S nyíláson érkezik a karburátorba. Q a karbu-
rátor normális szivónyilása, mely a kompresszor mű-
ködésbehoztakor a H karral egyidejűleg működő R 
szelep elfordulása által elzáródik. M a kompresszor-
csapágyak olajozója, N a benzincső, amely a J-nél 
érkező, K szűrőn áthaladó és L benzinszivattyú által 
szállított benzint a karburátorba vezeti a második 0 
szűrőn keresztül. 

Ezen berendezés kizárólag töltéskiegyenlítés cél-
ját szolgálja, mivel alacsony fordulatszámnál az at-
moszférikus nyomás is elegendő a keveréknek a hen-
gerekbe juttatására. Ezért a kompresszor csak egy 
meghatározott fordulatszámnál, illetve terhelésnél 
jön működésbe az accelerator-pedállal alkalmas mó-
don összefüggésben levő H kar és G kapcsoló útján, 
hogy a fordulatszám további növekedése esetén is 
kellő mennyiségű keverék jusson a hengerekbe. 

Minthogy a kompresszor a levegőt a karburátor-
hoz túlnyomással szállítja, szükséges, hogy a benzin 
is ugyanolyan nyomás alatt álljon az úszóházban, 
mint amilyen nyomás a D csőben van. 

Ez volt és még ma is ez a legnagyobb nehézség, 
ami ezen elrendezésnél egyrészt a karburátor helyes 
beállítását igen kényes feladattá teszi, másrészt a 
benzinnek a karburátorhoz való vezetését is meg-
nehezíti. 

A z amerikai Duesenberg-gyár ezen berendezés 
eme hátrányait oly módon küszöbölte ki, hogy a kar-
burátort a kompresszor elé helyezte, vagyis a kom-
presszor már kész keveréket szí, sűrít és szállít a 
hengereknek. Ezáltal a gázosítás normális módon 
történhetik, minden fent említett komplikáció elke-
rülésével; további előnye ezen elrendezésnek, hogy 

rendkívül egyenletes, a kompresszor által jó l átdol-
gozott keveréket szállít. Ezzel szemben hátránya, hogy 
a kompresszor olajozását megnehezíti, mivel a beszí-
vott keverékben levő benzin a kompresszoron való 
áthaladás közben az ottlevő olajat oldván, ennek 
kenöképességét nagyban csökkenti, ha pedig épp ezen 
oknál fogva a kompresszor olajozása fokoztatik, a 
hengerbe jutó keverék a kompresszoron való 
áthaladás közben annyira telítődik olajjal, hogy 
a motorban a gyertyák állandóan zárlatot kapnak. 
Ezen eset fordult elő az 1924-es francia Grand Pr ix -
ben szereplő Sunbeam-kocsiknál, melyek Európában 
elsőknek vették át a Duesenberg által alkalmazott 
berendezést. 

Hogy a Duesenberg-kocsiknál fentemlített szem-
pontból nehézségek nem mutatkoztak, az általa hasz-
nált centrifugái-kompresszorban leli magyarázatát. 
Ezen típusú kompresszorok ugyanis a csapágyaikon 
kívül semminemű kenést nem igényelnek. Elterjedé-
süknek főakadálya a működésükhöz szükséges igen 
magas fordulatszám. Joe Boyernek, az 1924. évi in-
dianapolisi verseny azóta szerencsétlenül járt győz-
tesének Duesenberg-kocsiján a kompresszor 1 : 8 
arányban volt meghajtva, aminek a motor normális 
5200 percenkénti fordulatszámánál megfelel 41.600, 
mint a kompresszor percenkénti fordulatszáma! 

A lapátos kompresszor egyik-másik használatos 
fajtáját vázlatosan a 2-ik ábra mutatja. A a kom-
presszorház, melyben H excentricitással a B henger 
forog, melynek alkotóirányú E hornyaiban a D lapá-
tok vannak elhelyezve. 

Forgás közben a D lapátok a centrifugális erő 
következtében az A ház belső hengeres falához szo-
rulnak és így 2—2 lapát között változó nagyságú tér-
fogatok keletkeznek (a, ai, a%, a%, a4); amely oldalon 
a lapátok által határolt térfogatok nagyobbodnak (a 
jelzett forgásiránynál a ós ai), ott van a szívónyílás 
F, az ellenkező oldalon a nyomó, G. Ami lyen egy-
szerű elvben, gyakorlati kivitele számtalan nehéz-
ségbe ütközik. A lapátok ugyanis a centrifugális erő 
által annyira odaszorulnak az A hengerhez, hogy 
rendkívül gyorsan elkopnak és nem tömítenek többé; 
egy másik nagy hátrány, hogy a lapátok eme erős 
súrlódása következtében az i lyfajta kompresszorok 
meghajtása aránylag nagy erőt igényel. Azonban 
egyéb előnyeit (egyenletes levegöszállítás, zajtalan 

2. ábra. 
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A kompresszor részletei: „A" a kompresszor-
ház, „B" és „C" a nyolcasaíakú lapátok, „D" a 
nyomón yílás, „F" a kompresszor meghajtására szol-
gáló kúpkerék, „G" laimelláskapesoló, „H" a kaiposoló 

karja, .,b" a levegőszűrő, b' a levegőszűrő fedele, 
b" a szívónyílás. 

járás) szemelőtt tartva, többen szerkesztettek ily 
rendszer alapján kompresszort, amelyeknél fentemlí-
tett hátrányokat és konstruktív nehézségeket igye-
keztek kiküszöbölni. Ezen konstrukciók közül eddig 
legjobban bevált a Cozette-féle, mellyel már a BNC 
Guyot- és Amilear-kocsikon kísérleteznek. 

A BNC a brüsszeli autókiállításon állított ki ily 
kompresszorral felszerelt sportkocsit, melyet állító-
l a g mint széria-típust g y á T t . 

Amilcar egy 1100 cm'-es, normális oldalvezényelt 
motorjára szerelte a Cozette-kompresszort és sikerült 
a teljesítményt 33-ról 58 lóerőre emelni. 

Ugy látszik azonban, hogy egyelőre a Root-féle 
fúvó jobban beválik, mert már Morei 6 hengeres 
55 X 78 mm. furatlöketű Special-Amilcarja, mellyel 
legutóbb is szenzációs eredményeket ért el, szintén 
ily kompresszorral van ellátva. 

Az A C F miramasi G. P.-jére benevezett kocsik 
közül Delage és Talbot szintén Root-féle kompresz-
szort használnak; újdonság, hogy Bugatti szintén 
már kompresszorral jelenik meg, melynek rendsze-
rére ós konstrukciójára nézve azonban eddig semmi 
hír sem hallatszik. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy az autótechnika 
ezen műremekei, dacára kis, az 501. Fiatnál nem na-
gyobb motorjaiknak, több mint 160 lóerőt fejtenek ki 
és 200 km.-en felüli óránkénti sebességet érnek el, 
nyilvánvalóvá válik az autótechnika nagy haladása, 
melyet nagyrészben a kompresszor alkalmazása tett 
lehetővé. 

40—65 HP Mercedes kompresszorosmotor, 4 hengeres, 
„A" kompresszor; „K" benzin szűrő; „M" zsírozó; 
„a" csővezeték a kompresszortól a karburatorhoz; 
j b " a levegőszűrő. A karburátor a motor má&ik 

oldalán van!! 
70—100 HP Mercedes kompresszoros. 6 hengeres motor. 
..A" a hűtőbordázattal ellátott komprassaor; „b" levegő-
szűrő; „a" a mágnest, dynamot és vízszivattyút elta-

karó burkolat. 
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M E G É R K E X 
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Nash „Advanced Six" hatüléses túrakocsi 

Ára 176.000.000 K 

T E L E F O N : 
Lipót 981-43 

N A S H 
AUTOMOBILOK 

l I ^ í i C F É K E S 

Nash „A J A X" négyüléses túrakocsi. 

Ára 115.000.000 

T E L E F O N : 
Lipót 981-43 

Amerikai Automobilkereskedelmi R.-T. 

BUDAPEST, V. KERÜLET, DOROTTYA-UTCA 3 

Kodric (AJS) nyerte a Badeni Grand-Prixt és Alsó-Ausztria-Wien bajnokságát 
A badeni ügetőpályán lezajlott nagy motorkerék-

párversenyen az AJS-vezető Kodric, kijavítván multévi 
és ezidei gyenge szereplését, sorra nyerte versenyeit 
Győzött először a 350 kcm., majd az 500 kom. főverseuy-
ben, majd megnyerte az 50 kilométeres Badeni Nagy 
Díjat és az 50 kilométeres Wien—Alsóausztria motorke-
rékpárbajnokságát. Négyszer győzött, mindannyiszor 
angol ohv. AJS-gépen, ami még eddig neon. fordult elő 
az osztrák versenyek annaleseiben. A részletek a követ-
kezők: 

175 cm. 25 km. 1. Sandler (Puch) 19:15.4. Átlagsebes-
ség: 77.904 km. 2. Höbel (Puch) 19:16:6. — 250 kcm. 25 km. 
1. Opawski (Rex-Aome-Blackburne) 19:20:8. Átlagsebes-
ség: 77.452 km. — 350 kcm. 25 fam. 1. Kari Kodric (A. J. S.) 

17:12.6. Átlagsebesség: 87.192 km. 2. Gartner (New-Ger-
rard) 17:14.6. — 500 kcm. 25 km. 1. Kari Kodric (A. J. S.) 
17:25.4. Átlagsebesség: 86.641 km. 2. Dirtl (Saroléa) 
17:28.6. — 1000 kcm. 25 km. 1. Eddie Meyer (Brough-Su-
perior) 16:28.4. Átlagsebesség: 91.080 km. 2. Kari Kodric 
( A J. S.) 16:34.3. — Baden 50 kilométeres bajnoksága. 
500 kom. 1. Kari Kodric (A. J. S.) 33:47.0. Átlagsebesség: 
88.848 km. 2. Kari Gall (New-Gerrard) 34:16.4. 3. Franz 
Gall (New-Imperial) 34:21.4. — Alsó-Ausztria és Wien 
50 kilométeres bajnoksága. (Unlimited) 1. Kari Kodric 
(A J. S.) 33:32.2. Átlagsebesség: 89.065 km. 2. Luky 
Schmid (Harley-Davidson) 33:33.4. 3. Quidenus (Su-
per-X) 33:09.6. Feltűnést keltett Luky Sohinid veresége 
és Quidenus aránylagos kitűnő futása. Dirtl újra start-
hoz állott és úgylátszik, mitsem vesztett képességeiből. 
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Delmár Walterrel Steyr-ből — Budapestre 
Impressziók. — Wien. — Steyr. — Az utak Ausztriában és itthon. — Az útjelzések. — Az emberek. 

A határátlépés. — Az automobil vezetésének technikája az országúton. 

„Holnap délelőtt az 1 órás gyorssal indulok 
Steyrbe, hozom az új kocsimat. Ha akarsz, gyere 
velem." A legnagyobb örömmel! - - fe le l tem.- -Hányan 
férünk e l ! — Maximum hárman, mert Steyrből egy 
mechanikus jön velünk Wienig és a határon egy 
fegyveres őrt kell behozni Oroszvárig, tehát még 
valakit hozhatsz m a g a d d a l . - H o z o m R u d i t - rend-
ben van. Holnap pontosan egy órakor a kelenföldi 
állomáson várunk. 

Rudi, a „Motorsport" helyettes szerkesztője ma-
gánkívül volt az örömtől. Siettünk a rendőrségre. 
Hála Istennek, nem azért van az embernek a sok 
ellenségén kívül egy-két jóbarátja, annyi azonban 
bizonyos, hogy lejárt útlevelünk másnap reggel 9 
órára már meg volt hosszabbítva és tizenegyre már 
az osztrák vízumnak birtokában voltunk. Gyors 
pakolás, egypár osztrák shilling beszerzése és fél-
egykor már a kelenföldi állomás bejárójánál állot-
tunk kis Salmson Grand Sport kocsinkkal. Egy óra 
után pár perccel megjelent Walter is kis Steyr-jén 
feleségével. Kis hátizsák és egy hatalmas Reit-
hoffer-gumiköpeny az egész poggyász. „Autoheil" , 
rövid búcsú és már Delmárné ül a kormánynál, 
aki biztos kézzel vezeti a kis Steyrt haza a Zugli-
getbe. Salmsonunkat egy barátunk, aki közben vil-
lamoson érkezik meg, viszi vissza a garage-vá avan-
zsált kapualjba. 

Tíz perc múlva már benn ülünk a bécsi gyors 
étkezőjében. Leszögezzük, hogy a Waggon Lits nem 
sportemberek részére szabta meg adagjait. Mire ke-
vés és drága ebédünket elfogyasztottuk, már messze 
jártunk Budapesttől. Természetesen az automobi-
lizmusról folyt a beszéd. Az útakról, a rendőrségről, 
az átjelzésekről. Egyhangúlag megállapítottuk, 
hogy bizony nálunk utakat nem tudnak csinálni. 
A z bizony nem elég, ha köveket szórnak a gödrökbe 
és azt homokkal szórják tele. Nem kellene sajnálni 
ilyenre a pénzt és ki kellene küldeni egypár út-

építő mérnököt Olaszországba, meg Svájcba, ahol 
mintaszerűek az utak, nem is szólva Angliáról , meg 
Franciaországról. No de ezen mi igazán nem sokat 
változtatunk és így megelégszünk azzal, hogy le-
szögezzük, miszerint utaink bizony jobbak is lehet-
nének, csak tudni kellene őket csinálni. 

A vámvizsgálatnál megjelenik a kis Magyar -
ország az ő nagy adminisztrációjával. Míg az osz-
trák határon egy ember végzi az útlevelek lepecséte-
lését, addig a magyar részen négyen vonulnak végig 
a fülkéken libasorban: egy rendőr, egy vámtiszt, 
egy katona és egy detektív. Tulajdonképen csak 
egy végez munkát, a többi adminisztrál. Ezt is csak 
úgy éppen megemlítjük, bár nem tartozik szorosan 
össze az automobilizmus fogalmával . 

Wienben vagyunk. „Zu den Steyr-Werken, Herr 
Ingenieur!" kérdi a bécsi taxisoffőr. Mindannyian 
jóleső érzéssel elmosolyodunk. Delmár Wienben 
éppen olyan népszerű, mint Budapesten, csak-
nem mindenki ismeri. „Nein, zum Automo-
bilclub!" feleli Walter. Triptique-ügyben van ott 
némi elintézni valónk. A Karntnerringen va-
gyunk. Rézsút szemben van a Steyr-gyár bécsi ki-
állítási helyisége. A kirakatban ott díszlik Walter 
és feleségének képe, a Magyar Túraúttal kapcso-
latban, zöld babérkoszorúval övezve. Őszintén szólva 
soviniszták vagyunk bizonyos fokig és jólesik ne-
künk, hogy látjuk az osztrákokban is a kitűnő ma-
gyar automobilista megbecsülését. Röv id ideig a 
hatalmasan megnövekedett bécsi automobil forgal-
mat szemléljük, majd indulunk ki a Westbanhofra. 

Időnk bőven van. E g y j ó bécsiszelet és egy fél-
óra múlva már benn ülünk a D-Zug egyik fülkéjé-
ben. A Duna mellett futunk. Esik-esik és mindig 
csak esik. Mindenütt, amerre szemünk lát, csak víz. 
Árterek, kiöntések, belvíz, rohanó fo lyóvá nőtt pa-
takok, pusztulás képe mindenfelé. Munkások szá-
zai dolgoznak a töltéseken, parasztok kis védgáta-
kat húznak, hogy földjeiket megmentsék. Besö-
tétedik. 

Lassan megin"! csak az automobil és motorke-
rékpár az állandó szóbeszéd tárgya. A túrázás ideje 
a sok eső és kellemetlen időjárás miatt bizony csak 
lassan jön meg. Hova lehetne menni a nyáron? A z 
Alpokba, mondja Walter. E g y igazi automobilista 
csak az Alpokba megy. A Dolomitok, a volt Dél-
Tirol szebbnél szebb hágói : a Brenner, a Jaufenpass, 
a Stilfser Joch, a Tonale, a Mendelpass, a Broccone, 
a Pordoi-Joch, a Falzarego-Pass, a Rolle-Pass, a 
Karrer-See mind, mind gyönyörű részei a volt Dél-
Tirolnak. Most mindez olasz, ami azonban semmit 
sem von le az utak jóságából és a túrázás lehető-
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ÎJII<**i||||i*,ilIII*',iI||lt''i||||i><t|||)a**i||||c>'i||j|i*ii||||i**i)|||i>ia||||i>>>illli**i||||i*">lltl**,illJli'**lllli**>llll*"i|||ti">CII|i',itm̂  

^ m I K U l ö n i * ^ 

f c 

MICHELIN PNEU 
LEGVERSENYKÉPESEBBEN 

Nagy József 
Budapest, VI. ker., Andrássy út 34. sz. 

Telefon: 21-97 
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Magyarországon egyetlen szakiskola van, melyet 
felelősség mellett ajánlhatunk, mert legmodernebbül 
felszerelt autójavítóműhelyben a növendékek gépész-
mérnökök szakszerű oktatása mellett az autókat 
szétszedik, beállítják, üzembehelyezik, azonkívül a 
vállalat a legmodernebb saját Mercedes, Benz, önin-
dítós autóval történik a vezetési gyakorlat és minden 
tanítvány addig vezet, amíg tökéletesen nem tud, hogy 
a hatóság előtt sikeresen levizsgázhasson. Nappali és 
esti tanfolyamok. Tandíj részletekben fizethető. Levizs-
gázott növendékek elhelyezését elősegítjük. Mielőtt 
bárhol érdeklődne, forduljon díjtalan felvilágosílásért 

.VIKTÓRIA' AUTÓSZAKISKOLA 
városi irodájához, Budapest, Vörösmarty-utca 53. sz. 
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által létesített javítószolgálatot. 

Minden javítást jótállás 
mellett végzünk. 
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ségeiből. Tudod mit, Walter, állíts össze egy szép 
túrát a „Motorsport" olvasóinak a déltiroli hágókról. 
Rendben van, a guggerhegyi verseny után megírom. 
A július 10-iki számban meg is jelenhet. 

Észre sem vettük és máris Amstettenben va-
gyunk. A Walterhez érkezett sürgöny szerint itt 
kellett reánk várni Oberinspektor Rützlernek, a híres 
vezetőnek, hogy még aznap este Steyrben lehes-
sünk. A nagy megtiszteltetésből azonban nem lett 
semmi, mert Rützlernek aznap délután Wienbe kel-
lett utaznia és így nagy ámulatunkra senki sem 
várt a pályaudvar kijáratánál. A zuhogó esőben az 
eset rendkívül kellemetlen volt, mert a csatlakozás 
csak reggel 4 órakor indul Steyr felé. Walter már 
megkockáztatta, hogy gyerünk gyalog, hiszen 42 
kilométer nem olyan sok, erről a tervéről azonban 
sikerült őt lebeszélnünk. Éppen azon gondolkoz-
tunk, hogy lefekszünk és a reggeli vonattal megyünk 
Steyrbe, midőn feltűnt egy hatalmas Type VII . 
az egyik gyári Einfahrerrel kormányánál és meg-
mentett kellemetlen helyzetünkből. Késésének oka 
a nagy eső és az ennek folytán hihetelenül rossz 
utak voltak. 

A környéken hetek óta állandóan esik. Az osz-
trák, aki egyébként Rützler mechanikusa és állandó 
versenypartnere volt, kissé túlmerészen hajtott. 
A tachométer, dacára a koromsötétségnek és az eső-
nek, állandóan 50—70 között vibrált, kocsink pedig 
plyanokat farait időnként, hogy mindannyiafi. 
szinte önkénytelenül egymásra néztünk. A felcsapódó 
víz időnként, pillanatokra teljesen elvette a kilá-
tást. Walter kapott legelőször észhez és egy állító-
lagos defekt ürügye alatt megállította a kocsit, 
majd mikor kiderült, hogy semmi baj nincs, de a 
kormánynak túlnagy a játéka, azt helyrehozván, 
maga vette kezébe a volánt. Mondanom sem kell, 
hogy jobb érzés volt. Most is mentünk, a tachomé-
ter most is mutatott időnként 70-et, de a technika, 
ahogyan a kormánykereket kezelte, kissé más volt. 
A kocsi minden farolás nélkül feküdt a fordulókban 
és 1 óra alatt már átrobogtunk az Enns hídján. 
Tizenegyre Steyrben voltunk. 

• 

Kitűnő alvás, kitűnő reggeli és mindez két sze-
mélyre csak 7 shilling. Magyarul 70.000 korona. Bu-
dapesten többet fizetnénk egy ágyért egy éjszakára. 
Itt nem rabolják az embereket. Hogy miért, azt nem 
tudjuk? De annyi bizonyos, hogy a konszolidáció 
Ausztriában nagyobb, mint Budapesten. Félnyolc-
kor már fenn voltunk a gyárban. Az első és az álta-
lános impresszió kitűnő. Az épületek kívül-belül szé-
pek, tiszták. Mindenütt a lehető legnagyobb rend és 
tisztaság. Szombaton csak délelőtt van munka, az is 

csak bizonyos osztályokban. Naponta mindenki 8 
órát dolgozik köznapokon és í gy a kötelező 7 órát 
eggyel kipótolván, szombaton igen korán végeznek 
a munkások és jut bőven idejük szórakozásra, eset-
leg turisztikára, ami itt fő sportja az embereknek. 
Walter maga vezet keresztül a géptermeken. Már 
itt is látni az amerikai hatást. Az alvázak síneken 
futó kis kocsikon nyugszanak és futnak a különböző 
szerelőtermeken keresztül. Ma a kis Type X I I . a 
frekventált típus, ebből naponta 8 darabot produkál 
a gyár. 

A gyár legérdekesebb része számunkra a 
„Versuchsabteilung", az úgynevezett kísérleti osz-
tály. Természetesen az itt látottakról írni a vendég-
szeretet rút megsértése lenne, éppen azért amit 
itt láttunk, arról csak nagyon keveset írhatunk. 
Állandó munka folyik itt. Újítások, ú j modellek fek-
szenek egymás mellett. A gyárat 1800 méter kerü-
letű aszfalt befutópálya veszi körül. Természetesen 
annyi kocsi, mint a Fiat-gyár háztetőjén, nem mozog 
egyszerre a körön, de azért 3—4 kocsi állandóan kö-
röz. A körbe iktatott erős emelkedésen próbálják ki, 
hogy mit tudnak a kocsik tulajdonképen. Amíg a 
próbák nem kielégítők, addig bizony nem megy ki 
kocsi a gyárból. Ezalatt Walter kocsiján az utolsó 
simításokat végzik. Pompás alkotmány. A legszebb 
sportkocsik egyike, amit valaha is láttunk. 3.3 literes 
ohc. 6 hengeres motorral, hegyes hűtővel és sport-
karosszériával. A hangja isteni. Most a karburátort 
próbálják még ki, majd a szerszámokat vesszük fel 
és egy fél óra múlva indulunk. Ezalatt végigbuj juk 
a Versuchsabteilungot. Rudival szinte fal juk az érde-
kesebbnél érdekesebb látnivalókat. Ott áll Rützler 5 
literes új versenykocsija. A Tauernrennenben már 
starthoz áll vele. Lapos hűtő, egészen alacsony alváz, 
sebessége 200 kilométer körül van. Mint informáto-
runk mondja, Rützler mindenütt abszolút időket 
akar vele futni. A z eső, hála az Istennek, már reggel 
elállt és így remény van rá, hogy talán mégis szép 
űtunk lesz. Tíz órakor beülünk. Elől Walter és egy 
mechanikus, aki a kocsit Bécsig kiséri, hogy az elő-
forduló esetleges defekteknél kéznél legyen. A hátsó 
ülésen a csomagokkal, a rezervolajjal és egyéb pót-

F.&S. golyóscsapágyak, görgőscsapágyak, acél-
golyók, te l jes k ö z l ő m ű b e r e n d e z é s e k 

Saját csapágyjavító műhely 
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alkatrészekkel meglehetősen préselten beülünk a ko-
csiba. Ma 424 kilométert kell megtennünk. 

Először az úton szerzett impresszióimat közlöm 
olvasóinkkal, majd egy külön szakasz keretében fo-
gom leírni azt, amit Delmár Waltertől láttunk a 424 
kilométeres útvonalon. 

Mindenekelőtt, ami feltűnt és ami tetszésünket 
legjobban megragadta, az osztrák utak tökéletes jel-
zése volt. A legkisebb dűlőút keresztezésénél szép 
magas, fehérre festett pózna, rajta mind a négy 
irányba néző táblákkal, melyeken a lehető legponto-
sabban láthatók kilométeradatokkal a legközelebb 
fekvő helység neve és távolsága, valamint a legköze-
lebbi nagyobb város neve és távolsága. Például 
Seitenstettenben: 

Útirányt jelző nyíl. 
Aschbach 2.9 km. 
Amstetten 22.2 km. 

A jelzésből tisztán látható, hogy a legközelebbi 
falu Asohbach. Távolsága Seitenstettentől 2.9 km., 
míg a következő nagyobb város, ami a program-
munkban már mint fontos állomás szerepel, Amstet-
ten, még 22.2 km. távolságra van. A fordulók előtt 
az „S" jelzés fekete alapon fehér színekkel. A vasúti 
átjárók előtt 150—200 méterre a „sorompó" jelzés, 
í g y megy az végesvégig mindenütt. Mindenütt a leg-
szebb rendben. Az utakról, bár sokhelyütt láttuk a 
hengert és a javító munkásokat, már rosszabb a vé-
leményünk. Igazat mondunk, ha azt állítjuk, hogy 
a Wien—Steyr közötti 168.9 km. szakaszon jóval rosz-
szabb az út, mint a Wien—Budapest 256 km. útvo-

nalon. Voltak az osztrák részen igen jó utak, de át-
lagban jóval roszabbak voltak, mint a magyar részen. 

Az útvonal legszebb része és legjobb útja a 
Wien—Schwechati egyenes — Hainburg csaknem Po-
zsonyig. Ez a rész fehér, csaknem aszfaltszerű prima • 
út, amilyen a magyar részen egyáltalában nem volt. 
Oroszváron jelzés szempontjából megszűnik minden. 
Imitt-amott egy-egy fakult Cordatic-tábla, ami azon-
ban édeskevés. Ezúton is felhívjuk a Királyi Ma-
gyar Automobil Club figyelmét, kezdje meg már leg-
alább a főútvonalakon a jelzőtáblák felállítását és 
szüntesse meg ezeket a balkáni állapotokat. Sehol 
egy jel, az ember azt sem tudja, hol jár. A gyárak 
felírásaiból következtetünk, hogy Győrben vagyunk, 
hogy Dorogon járunk stb. 

Benzin-, olajellátás szempontjából Ausztria to-
ronymagasságban áll felettünk. Nincs egyáltalában 
olyan falu, ahol hatalmas „Benzin, Oel, Garage, Re-
paraturwerkstatte" ne hirdetné, hogy mindent kap-
hatsz, ami csak kell. Csaknem minden sarkon. 
„Schell", „Fulgor", „Vacuum", „Fanto" benzin. Cas-
trol-olaj, Mobiloil, Caspar Oil stb. Egyszóval az auto-
mobilizmus eldorádója. Hátez bizony nálunk még igen 
kezdetleges. Egynéhány Fulgor, Vacuum és Steaua-
Rex jelzés olvasható. Kutat bizony keveset láttunk. 

Ami az automobilközlekedést illeti, ezen a téren 
Ausztria nagyon elől van. A Steyr—Wien szakaszon 
(168 km.), dacára az esős, sáros időnek, 25 motor-
kerékpárost, köztük igen sok oldalkocsit (a legtöbb 
Indián és Harley-Davidson) és igen sok automobilt 
láttunk. Ezzel szemben a magyar részen 2 motor-
kerékpárral és 6 automobillal találkoztunk. Ausztriá-
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bau a legtöbb az osztrák és cseh kocsi. A Steyr vezet, 
utána a Daimler, az osztrák Fiat, a Gráf & Stift, 
Perl, majd a mostani cseh márkák, mint a Laurin-
Klement és a Tatra. A kis Tátrából igen sokat látni. 

Ami a rendőröket illeti, különösen Wienben, az in-
teligenciu lerí az arcukról. Mind olyan kedélyesen 
tölti be hivatását és amellett minden kitűnően megy. 
Érdekes volt, amint egy utcakeresztezésnél kocsinkat 
leinti a rendőr, mire Walternek meg kellett volna ál-
lania, ő azonban felhasználva az alkalmat, csak a 
rendőrnél állt meg, hogy egyidejűleg kérdezzen is tőle 
valamit. A rendőr eleinte félreérti igyekezetét és azt 
gondolja, hogy csak pont előtte tudott megállani. 
Kissé mosolyogva csóválja a fejét, de aztán, felfogva 
a helyzetet, azonnal kimerítően felel Delmárnak. Ná-
lunk már jött volna a nyálas ceruza. Egy másik, 
amidőn lassan ós csöndben elhaladtunk mellette, ke-
délyesen odaszól: „Ich hör ka Hup". 

A magyar vonalon, tudja Isten, az az impresz-
sziónk, hogy mintha az automobilistában mindenki 
ellenséget látna, a kocsinak hiába dudálok, nincs is 
szándékában kitérni, a rendőrök, mint Győrben ész-
leltük, vasvillaszemekkel nézték kocsinkat, a gyere-
kek megdobáltak, mindezt Ausztriában seholsem ta-
pasztaltam. 

A vámvizsgálat, ezúttal mindkét részen, kompli-
kált. Az osztrák határrendőr lepecsételi az útlevele-
ket, majd visszaküldi a kocsit az állomásra, ahol vi-
szont a triptiquet veszik kezelés a lá Magyar részen 
Oroszváron három helyen kell jelentkezni. Kissé sok 
a jóból. A határátlépés, hozzátéve, hogy Waltert már 
mindenki ismeri és vele szemben mindenki előzé-
keny, valamint ő is ismeri a házakat, ahová menni 
kell, mégis több mint félórát vett igénybe. A szuro-
nyos baka ezúttal sem maradt el, jelezvén a nyu-
gatiak előtt a Balkán kezdetét. Hogy ez a szépség-
hiba mire jó, azt igazán nem tudom elképzelni. 

Miképen vezet egy jó automobilista az ország 
uton! Hát ezt azután megtanulhatjuk Delmár Wal-
tertől nyolc óra alatt. Ha valaki egy minden tekin-
tetben kitűnő könyvet írt volna a túravezetés tech-
nikájáról, úgy annak nyitott lapjai állottak volna 
előttünk. A szabályok pontos betartása, a gép kimé-
lése, a környezettel való legkíméletesebb eljárás jel-
lemezték Delmár vezetését. A közel 500 kilométeres 
szakaszon egy nyulat kivéve, ami este Hidegkút előtt 
kocsink elé futott, még egy csirkét sem gázoltunk el. 
Delmár nemcsak az emberek előtt, de legyen az egy 
liba, csirke, bolyongó kutya, avagy más háziállat, 
lépésre lelassítja kocsiját ós addig dudál, míg a de-
likvens kitér útunkból, néha még meg is áll, csak-
hogy baj ne legyen. 

A szembejövő szekerekkel szemben eljárása még 
kíméletesebb. Lovaskocsik előtt lépésre lelassítja gé-
pét, sőt abban az esetben, ha a lovak esetleg ficán-
kolnak megáll és biztatja őket, fütyül nekik, úgy-
hogy egyetlenegyszer sem esett meg velünk, hogy a 
szembejövő lovak elragadták volna gazdájuk kocsi-
ját. Még a szembejövő autókkal és motorkerékpáro-
sokkal is a figyelem netovábbját mutatta meg ne-
künk. Motoros és kerékpáros mellett, tekintve a sáros 
utat, mindig csak lépésben szabad elhajtani, mert 
sohasem lehet tudni, mikor csúszik el valamelyik 
közülük. Átlagsebessége mégis elsőrangú, mert ott, 
ahol lehet menni, ahol nincs akadály, ott a Walter 
azután elereszti kocsiját, néha bizony jóval a 100 ki-
lométeren felül. 

Ami még feltűnt Delmárnál és amit igen sokan 
szeretnek elhanyagolni, az „állandó dudahasználat" 
volt. A duda nem azért van, hogy hangtalanul meg-
lapuljon a hűtőház alatt, avagy díszül szolgáljon a 
kocsi elején, hanem azért, hogy az adott pillanatok-
ban, de sokszor még azok híján is használjuk. A du-
dának nem árt, ha minél többet vesszük igénybe, ne-
künk pedig és másoknak is csak használ. Utcake-
resztezésnél, fordulók előtt a dudának állandóan 
szólni kell. Ha dudánk szólt, még abban az esetben is, 
ha valami történne, fedve vagyunk, mert dudáltunk. 
Természetesen, ha e mellett még le is lassítunk, sok-
szor a minimumra, mint azt Delmárnál láttuk, úgy 
majdnem kizárt dolog, hogy valami történhessen. 

Sokat tanulhattunk tőle a gép kímélését illető-

/ ^ f 1 1 T f ^ f \ 6 és 8 hengeres mintakocsik megérkeztek 

GARDNER AUTÚ.salom, 
V j í l l U l / l 1 J L < J L \ BUDAPEST, V. MER., JÓZSEF TÉR 1. SZÁM 
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leg. Rossz úton a világért sem hajtana sebesen, da-
cára kocsija kitűnő rugózásának. A legkissebb buk-
kanó vagy talajbeli egyenetlenség és már kézben a 
fék. A hatvanból egyszerre a tizenötben, hogy a kö-
vetkező pillanatban visszakapcsolva, ismét mint a 
nyíl ugorjon ki helyéből. Nem volt olyan kényszer-
megállás, hogy Walter át ne vizsgálta volna kocsiját, 
körüljárta azt és ha csak a legkisebbet észrevette, 
azonnal rendbehozta. í g y azután nem is vesztettünk 
el Budapestig még csak egy csavart sem, ami pedig 
nagyon gyakori a túravezetőknél. 

Egy kitűnő vezető, mint azt Delmártól láttuk, a 
túrán senkitől sem hagyja magát zavartatni.Megesett 
velünk, hogy Wien előtt egy őrülten robogó autóbusz 

folyton mögöttünk volt és folyton dudált. Odaszóltam 
Walternek, ugyan menj egy kissé gyorsabban még 
itthagy minket. „Tőlem mehet, ahogy akar, városban 
vagyunk és itt gyorsabban nem megyek" — volt a 
válasz. 

Megérkeztünk Budapestre azzal a tudattal, hogy 
ismét láttunk,- tanultunk és tapasztaltunk és hogy bi-
zony az a sok karambol, az a sok autószerencsétlen-
ség, mind-mind teljesen felesleges dolog, minek soha-
sem szabadna bekövetkeznie, ha a vezetők betarta-
nák a szabályokat és meg tudnák őrizni higgadtsá-
gukat. Aki vigyáz, mindent szem előtt tart, nemcsak 
a magáéra, hanem a máséra is tekintettel van, annak 
sohasem lesz baja sem a saját, sem a más kocsijával. 

l Az 1926. évi Angol 
Junior ( 3 5 0 ) T o u r i s t T r o p h y 
Győztes: Alec Bennet (348 ohv. Velocette) 3:57:37, II. Jímmy Simpson 
(349 ohv. AJS) 4:08:02, III. W L. Handley (348 ohv. Rex-Acme-Black-
burne) 4:10:06. — A z összes körrebordok megdöntve — Discol nélkül 
is lehet jó időket íutni — A teamdíjat is a Velocette nyerte 1. 5. 9. 
helyezésével — Három királytengelves Velocette indult és mindhárom 
hiba nélkül futott be — A z olasz Bianchi és Garelli vezetők gyenge 

szereplése 
(A Molorcycle és Molorc.i/clinn nyomán.) 

Jelen számunkban megkezdjük a világ legna-
gyobb és jelentőségében legfontosabb versenyének az 
angol Tourist Trophy eredményeinek ismertetését. 
A z idei angol Tourist Trophyt nagy harcok előzték 
meg. Az angol motoros fennhatóság megtiltotta az 
alkoholos üzemanyagok használatát és csak a szoká-
sos benzin-benzol keveréket engedélyezte. Mindenki 
azt hitte, hogy a mai magasan komprimált motorok 
a közben hat körről hét körre emelt távot nem fog-
ják kibírni és ha egyáltalán végig akarják azt futni, 
úgy a multévinél jóval gyengébb átlagokra, jóval 
gyengébb sebességekre lesz kilátás. Tévedett min-
denki, jelen esetben mi is tévedtünk. Nemcsak hogy 
ú j körrekord, hanem minden rekord megdőlt a há-
romnapos meetingen. Dacára az emelt távnak, dacára 
az alcofuel tilalomnak, a motorok még szenzációsabb 
telejsítményeket produkáltak, mint a mult évben. 
Mostani számunkban, tekintettel arra, hogy ezt a 
világnak legfontosabb versenyét kellően akarjuk is-
mertetni, csak a Junior (350 kcm.) T. T.-ről fogunk 
részletesen megemlékezni, míg a jövő számunkban a 
Senior és Lightweight Tourist Trophyt fog juk bő-
vebben ismertetni. 

A verseny távja a mult évben 6 Isle of Man (Man 

sziget) kör azaz 362.700 km. volt. (Egy kör távja = 
60.470 km.), míg az idén a távot 7 körre = 423.295 
km.-re emelték fel. Mult számunkban részletesen is-
mertettük a versenyek eddigi győzteseit és a beneve-
zetteket, most tehát csupán a verseny részletes ered-
ményét tárgyaljuk. A z útvonal rekordot eddig 6 
körre: W . L. Handley tartotta (Rex-Acme-Black-
burne) 3:28:56-os idővel 104.617 km. átlagsebességgel. 
Ugyancsak az ő nevéhez fűződött a verseny a leg-
gyorsabb köre is 34:23-al, ami viszont kolosszális 
104.948 km. átlagsebességnek felelt meg. 

A verseny reggelén szép napsütés köszönti a korán-
kelőket. míg a hegységek alján kis köd terjeng, melv 
a jó időnek mintegy hírmondója a Man-szigeten. A 
start előtt kLsisé beborult, már-már esőtől lehet tartani, 
amikor a nap mégis meggondolja rnafeát és kibújik a 
felhők közül. Ügylátszik, a motorosok nagy napján ő 
sem akar ünneprontó lenni. 

Lassan megkezdődik a nézők gyülekezése. Az 
automobilok hosszú sora megkezdi felvonulását. Fel-
tűnően sok család érkezik mellékkocsis motorkerékpá-
rokon, ezek azután kiteregetik kabátjaiat és magukkal 
hozott plaidjeiket a földre és a lehető legkényelmeseb-
ben elhelyezkedve, szemlélik a verseny előkészületeit, 
miközben nem egy esirkeoomb és egyéb finom eledel leli 
korai halálát a rutinirozott versenynézők gyomrában. 
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K.M.A.C. guggerhegyi versenye. 1926. 
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Kaszala Károly 

Triumph 
motorkerékpáron 

a nap második legjobb idejét futja. 

Urbach László 

A* J * Ŝ  
motorkerékpáron 

az oldalkocsi kategóriák legjobb idejét futja. 
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Vezérképviselet: Majláth Budapest 
VI., Hunyady-tér 12. 

AZ ELSŐRANGÚ MOTORKERÉKPÁR T A R T O Z É K A I 

FIRESTONE 
PNEUMATIK 

COVENTRY 
LÁNC- ÉS SZEGECSHŰZÓ 

CHAMPION 
GYÚJTÓGYERTYA 

DEUTA 
1ACHOMETER 

ZEISS 
FÉNYSZÓRÓ ÉS KERESŐ 

BLUEMELS 
PUMPA 

D O X A 
ÓRA 

DÉNES ÉS F R I E D M A N N R.-T. 
VI., DESSEWFFY-UTCA 29 TELEFON: 89—86, 141—71 

A start ideje közeledik, a helyzet komolyodik, a közön-
ség gyűlik. 

A 2000 font sterling (700,000.000 korona) költségen 
épült új tribün már teljesen telve van. A rend példás. 
A közönség elhelyezkedik a különböző pikáns helyeken. 
Itt bezzeg nem kell attól tartani, hogy valaki verseny-
közben átfusson a pályán és veszélyeztesse a saját és a 
versenyzők testi épégét. 9:46! Megkezdődik a versenyzők 
felvonulása. Az élen a multévi győztes a kiváló Rex-
Acme-vezető Handley tolja gépét. Areán az izgalomnak 
legkisebb jele sem látható. Ügylátszik, bízik győzelmé-
ben — ki tudja? Sorban megjelennek a kiválóbbnál ki-
válóbb vezetők: Bennett Velocette-jével, a solo-ban is 
kiváló Dixon. az idén állítólag kolosszálisán gyors 350 
kem.-es Douglassal, a Twemlow testvérek pompás 
HRD-jükön, az olasz vezetők, o-hc Bianchi-jukkal és a 
többi kiváló vezetők hosszú sora. melyek mind a győze-
lem reményével eltelve, indulnak a páratlan küzde-
lembe. Egy angol T, .T.-n már a startnál megjelenő vi-
lágklasszisok garantálják a verseny izgalmasságát és 
változatosságát. Itt a verseny végéig körömszakadtáig 
megy a küzdelem! Ágyúlövés! A versenyzők felrakják 
sisakjaikat, még egyszer végigtekintenek gépeiken és 
készen várják a starter jelét. 

10 óra. A starter felemeli zászlaját, megadja a jelt 
és a következő pillanatban mintha ágyúból lőtték volna 
ki, startol el az i f jú angol motorosgárda egyik leg-
jobbika, W. L. Haindley csodás Rex-Acmé-ján. Percen-
ként történik az indítás. Handley után Edwin Twemlow 
következik HRD-já.n. ADouglasok nehezen gyulladnak, 
a vezetők összeszedik minden erejüket, hogy a gépeket 
megtolva begyújtsák. iBennett Velocette-jén bevágja a 
második sebességet, megtolja és a rögtön begyulladó 
gépre röptében ráugrik. Maffeis (Bianchi) indulásánál 
a zene az olasz Himnuszt játssza, a szimpatikus vezető 
nagy ovációban részesül. Arcangeli Bianchi-ja nem 
akar megindulni, mindaddig tolja, amíg kikerül a látó-
határból. A Bianchi-gépek általában nehezen gyullad-
nak. A másik Velocette vezető Kuhn közel 1 percet ve-
szít az indulásnál. A versenyzők hosszú sorát Visioli 
zárja be. kinek Garelli-je olyan zajt csap, hogy még a 
legrégibb T. T. látogatók is ijedten tekintenek egy-
másra. 

A mezőny természetesen mindjárt elnyúlik, Handley 
félelmetes iramot diktálva, tartja első helyét. Már 
messze a hegyekben van. amikor még a versenyzők 
nagyrésze startol. Bennett lassan felzárkózik. Scott 
(Matchless) Ballacraine-nél bukik, de nem sérül meg 
súlyosabban. Crauford (O. iK.) elveszti lendkerék rög-
zítő csavarját ós kénytelen ezért visszamenni. Alig va-
lamivel több. mint egy félóra ós már feltűnik a láthatá-
ron Handley (Rex-Acme), amint hosszan elnyúlva, tar-
tályán őrült iramban közeledik. Handley vezet! Első 
köre 34:19. megdöntve a körrekord. 

Utána rövid idő múlva Bennett jön. Első köre 34:55. 
Parker (Douglas) és Porter (Sunbeam) a depóknál 
megállanak és hosszabb időt veszítenek. Parkernek se-
bességváltójával van baja. Közben megkezdődnek a so-
rozatos kisebb-nagyobb bukások. Patchett (Mc-Evoy)és 
Todd (Matchless) a Quarter-Bridge-nél buknak, de rö-
viddel utána folytatják a versenyt. A magát különben 
egészen szépen tartó Gray (Zenit.h) is bukik és oly sze-
rencsétlenül esik. hogy lábát töri és súlyosabb zúzódá-
sokat szenved, míg gépe teljesen összetörik. A New-
Imperial menő Davison Bungalow-nál motordefektussal 
feladja a versenyt. Érkezik Simpson! Első köre 34:41, 
tehát jobb, mint Banett-é. A népszerű Jiiinmy nagy 
ovációkban részesü'. 

Anderson (Ivy) ós Visioli (Garelli) húznak el a tri-
bünök előtt,mindkettő gépe kihagy és időként ágyú-
szerűeket lő. Dixon szép versenyt fut ós biztosan tartja 
haírniadik, nögyediik helyét. Utána sorrendben John-
son (Cotton) és Hough (AlJS) következnek. Őket követi 
a kiváló Sunbeam vezető Dodson. majd G. Kuhn (Ve-
locette), Colgan (Cotton). Amott (Rex-Acme) és a töb-
biek jóval hátrább. 

Az első kör után a versenyzők állása a következő: 
1. W. L. Handley (Rex-Acme) 34:19 Átlag: 106,923 km. 
2. J.H. Simpson (AJS) Átlag: 104,906 km. 
3. A. Benvett (Velocette) Átlag: 104.182 km. 
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4. F. W. Dixon (Douglas) Átlag: 102.654 km. 
5. C. W. Johnson (Cotton) Átlag: 102,654 km. 
6. C. W. Hough (AJS) Átlag: 100,305km. 

Handley második körét 34:39 alatt futja, mely 
105.679 km-es átlagsebességnek felel meg. Bennett (Velo-
cette) 7 másodpercet ledolgozott hátrányából, úgy. hogy 
már csak 29 másodperccel fekszik a vezető mögött. Todd 
(Matchless) 90 kilométeres teonpóban jön le egy lejtőről, 
amikor kéziféke eltörik és ő hajszál híjján bukik. Ez-
után a versenyt kénytelen feladni. Maffeis, ki Bianchi-
jával igen szépen tartja magát, a depóknál megáll, 
hogy sebességváltóján valamit igazítson. Közben a 
szemüveg és keztyű nélkül vezető Dixon is megáll, 
majd 55 másodperc alatt tankolva folytatja a versenyt". 
A Twemlow testvérek is megállanak és 30 másodperc 
alatt töltenek, Archibald (O.K.) lassan halad el a depók 
előtt és közben beszélget. 

Ezalatt a remekül futó AJS-vezető Simpson 34:12-
vel körrekordot fut és egyszeriben az élre kerül. Köz-
ben jelentkeznek a defektusok és bukások egész töm-
kelege, melyek az óriási iramnak tudhatók be, hiszen 
a vezetők idegei a maximumot teljesítik. Johnson, a ki-
váló Cotton-vezető motordefektus miatt feladja, a 
Douglas-vezető Price viszont Windy Corner-nél bukik 
ós lábán annyira megsérül, hogy a versenyt nem foly-
tathatja. Közben Dodson (Sunbeam) megelőzve 
Houghot (AJS), felnyomul az ötödik helyre. 

Á második kör után a helyzet a következőképen 
alakul: 

1. J. H. Simpson (AJS) Idő 34:12 Átlag 106,084 km. 
(Körrekord). Tavalyi első. 

2. W.L. Handley (Rex-Acme) 34:31 Átlag: 105.679 km. 
a A Bennett (Velocette) 34:38 Átlag: 104.338 km. 
4. F. W. Dixon (Dougleas) 36:51 Átlag: 102.235 km. 
5. C. J. Dodson (Sunbeam) 36:46 Átlag: 100.771km. 
6..C. W. Hough (AJS) 36:15 Átlag: 100.482 km. 

Parker (Douglas), ki különben meglehetősen gyön-
gén ment, előbb kiáll, javítja gépét, majd végleg feladja 
a küzdelmet, míg az egyébként is nagyon lemaradt 
Arcangeli (Bianchi) mágnesdefektusokkal küzd. Az 
olasz vezetők úgylátszik, egyáltalában nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket és egy percig sem vol-
tak veszélyesek az élenlévőkre. sőt még az első 10 közé 
sem tudtak bekerülni az egész verseny folyamán. 

Köziben Alec Bennett — tervéhez hűen — erősíti az 
iramot. Óriási izgalom, talán a verseny legszebb jele-
nete játszódik most le. Senki nem tudja, hogy ki van az 
élen. Simpson-e. vagy pedig a szemmelláthatólag gyor-
sító Bennett? A vitának és találgatásoknak a megafon 
vet véget: Bennett (Velocette) 33:17-el rekordkört fut és 
közel 1 perccel javítja meg Simpson (AJS) imént felál-
lított körrekordját. Átlagsebessége 109.476 km. Bennett 
tehát közel 1 percet hozott a Rex-Acme vezető Hand-
ley-en, míg Dixon már teljes 5 perccel fekszik a vezetők 
mögött. A másik két Velocette-vezető. melyek nyilván 
csak a team-díj megnyerésére mennek, felnyomul, sőt 
Kuhn elfoglalja a harmadik körben a hatodik helyet. 
Visiolinak a gázszabályozó bowdenjével van baja Elő-
ször javítja, majd mikor már sok időt vesztett és a 
bajt nem tudja helyrehozni, feladja a ránézve már re-
ménytelen küzdelmet. Simpsont közben Handley is 
megelőzi, úgy, hogy az a harmadik kör végén a harma-
dik helyen fekszik. A vezetők állása a harmadik kör 
után a következő: 

1. Alec Bennett (Velocette) 33:17 Átlag: 109.476 km. 
2. W.L.Handley(Rex-Acme) 34:37 Átlag: 105.550 km. 
3. J. H. Siimpson (AJS) 34:18 Átlag: 103.056 km. 
4. F. W. Dixon (Douglas) 36:18 Átlag: 101.576 km. 
5. C. J.P. Dodson (Sunbeam) 36:15 Átlag: 100.691 km. 
6. G. Kuhn (Velocette) 34:31 Átlag: 100.594 km. 

A vezetők után sorrendben következnek: Juggins 
(O. E. C.), Crabtree (Wall is), Colgan (Cotton), Gill 
(Calthorpe), Burney és Reynad (Royel-Emefield), Row-
ley, Longmann ós Stewens (AJS) ós HRD-ét vezető 
Twemlow testvérek, Patchett (Mc Evoy) meglehetősen 
lemarad. 

Bennett biztosan tartja első helyét és a negyedik 
körben kissé lassít. Folytatódnak a kiállások. Az 
egyébként egészen előrangúan ment Dodson (Sunbeam) 
villatörés miatt Quarters Bridge-nél feladja a versenyt. 
Barber (Matchless) motordefektus miatt kiáll, ugyan-
ilyen okból áll ki Anstice (Douglas) is. míg Harman 
(O. K.) szeleptörés folytán válik ki a versenyből. Hand-
ley-t most éri utol balszerencséje, sebességváltója el-
romlik, csak direkttel megy rendesen. Röviddel ezután 
megáll a depóknál és rosszul működő első fékét igaz-
gatja, mialatt sok időt veszt. Bennet közbe újra meg-
érkezik a depókhoz, tankol, megiszik egy pohár limoná-
dét. kicseréli bepiszkolódott szemüvegét és továbbmegy. 
Az egész művelet nem tartott tovább 22 másodpercnél. 
(?) A negyedik kör után a helyzet a következőképpen 
alakul: 
1. Alec Bennett (Velocette) 33:47 Átlag: 106.773 km. 
2. W. L. Handley (Rex-Acme) 35:28 Átlag: 104.826 .. 
3. J. H. Simpson (AJS) 35:55 Átlag: 103.828 .. 
4. F. W. Dixon (Douglas) 36:10 Átlag: 102.107 „ 
5. G. Kuhn (Velocette) 36:21 Átlag: 100.964 „ 
6. C. W. Hough (AJS) 36:50 Átlag: 99.597 „ 

A hatodik körben Bennett 8 perccel fekszik Dixon 
és Simpson előtt, Handley csak 9 perc múlva jön Ben-
nett után, defektusai erősen meghendikeppelik. Kuhn 
és Povley, a másik két Velocette-vezető szintén jól tart-
ja magát, úgyszintén a Bianchi-vezető Maffeis. Austin 
(BSA) és Wise (AJS) motordefektusok miatt Ballig 
Bridge-nél kiállanak. A gyönyörűen futó Reynard 
(Roval^Enfield) 5-ik körben szintén kiáll, úgyszintén 
a HRD-menő E. Twemlow. Gelling (OK-ja) sze-
leptörést szenved és Scott-nak (Matcliless)) kiiukad a 
benzintartálya. Simpson megvédi vezetőhelyét Dixon-
nal (Douglas) szemben, majd a defektusai folytán ne-
gyedik helyre került Handley-t megelőzve, az ötödik 
körben a második helyet biztosítja magának, melyet 
azután a verseny végéig meg is tart. Versenyben van 
még kívülük a négy ÁJS-vezető Rowley, Longman, 
Hough és Stewens, a Royal-Enfield-vezető Burnley és 
Young, valamint a meglehetősen felnyomult Ghersi 
(Bianehi). Amott (Rex-Acme) Merill s Driscoll (Zenith). 
Jones (New-Imperial), Crabtree (Wallis), Colgan (Cot-
ton), Juggins (OEC). 

A verseny állása az ötödik kör után a következő: 
1. Alec Bennett (Velocette) 2:49:26 Átlag: 107.529 km. 
2. J. H.Simpson (AJS) 2:57:02 Átlag: 102.718 „ 
3. F W. Dixon (Douglas) 2:57:51 Átlag: 102.438 ,. 
4. W. L. Handley (Rex-Acme) 2:58:40 Átlag: 101.962 „ 
5. G. Kuhn (Velocette) 2:59:05 Átlag: 101.220 „ 
6. J. G. Burney (Royal-E.) 3:03:22 Átlag: 99.355 „ 

Egyik szenzáció a másikat követi. A megafon óriási 
hangon bömböli, hogy Bennett ideje hat köre jobb a 
tavalyi Senior TT. győztes idejénél. Bennett a hatodik 
körben lassabban megy (34:17) kiméli Velocette-jét és 
látva, hosry biztos első nem forszírozza túlságosan az 
iramot. Kuhn, a másik Velocette-vezető az ötödik he-
lyen fekszik, míg a Royal-Enfield-vezető Burney a ha-
todik körben kerül először az élen lévők közé. Az eddig 
igen szép versenyt futott Golgan (Cotton) Craig-Na-
Baa-nál feladja. Most következik a verseny második 
legszebb jelenete. Bennett elsősége elintézett dolog, — 
feltéve, ha nem jön közbe valamilyen defektus — tehát 
a legforróbb küzdelem a második helyért folyik. A ve-
zető Bennett mögött 9 perccel fekvő Simpson és a 

Mielőtt ( cormo K n m csaknem 
automobilt ^ / O C / / / t C t V l l U f \J l y új és keveset 

vásárolna, tekintse meg autóraktárát használt kocsik nagy 
vételkényszer választék-

nélkül Budapest, Sip-utca 3. (Árkád-palota) ban 
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Douglas-vezető Dixon között parázs küzdelem keletke-
zik, melyből a szélvészként száguldó Simpson kerül ki 
győztesként, megvédve második helyét. Közhen Gill 
(Calthorpe) szelepemelőrúd törés folytán feladja a ver-
senyt. Handley a síkon kiválóan megy, de a hegyekben 
óriási hátrányt jelent számára, hogy sebességváltója 
nem működik rendesen. Erős finisbe kezd és igyekszik 
megszabadulni az őt erősen behozó Kuhn (Velocette) és 
Burney Royal-Enfield) elől. Utánuk a többi AJS-vezető, 
valamint Povey (Velocette) és a délafrikaiTT. győztes 
Royal-Enfield-vezető Young következik sorrendben 
hátrább. 

A hatodik kör után a helyzet a következőképen áll: 
1. Alec Bennett (Velocette) 

Multévi idő: 
2. J. H. Simpson (AJS) 
3. F. W. Dixon (Douglas) 
4. G. Kuhn (Velocette) 
5. W. L. Handley (R.-Acme) 
6. J. G. Burney (R.-Enfield) 

3:23:43 Átlag: 107.320 km. 
3:28:56 (Handley-R.-Acme) 
3:32:31 Átlag: 102.863 „ 
3:34:16 Átlag: 102.010 „ 
3:35:16 Átlag: 101.550 „ 
3:35:27 Átlag: 96.636 „ 
3:42:33 Átlag: 93.36 „ 

Az utolsó körben Handley, dacára defektusának, 
szenzációs finisbe kezd és fokozatosan szorítja le Dixont 
a harmatlik helyről, mignem 30 másodpercnyi előnyre 
tesz szert vele szemben. Jimmy Simpson viszont biz-
tosan tartja második helyét. A hatodik körben áll ki 
Mc. Gimpsey (New-Imperial) és Yong (Royal-Énfield). 
Csak a Velocette és az AJS-team végez defektusmente-
sen. Azok száma, akik befejezik a versenyt, százalékosan 
kifejezve, lényegesen nagyobb, mint a tavalyi ver-
senyben. 

A hetedik, utolsó kör után a verseny állása a követ-
kező: 
1. Alec Bennett (Velocette) 3:57:37 107.326 km. 
2. J. H. Simpson (AJS) 4:08:02 102.829 „ 
3. W. L. Handley (RexAcme) 4:10:06 101.870 „ 
4. F. W. Dixon (Douglas) 4:10:16 101.870 „ 
5. G. Kuhn (Velocette) 4:14:04 100.313 „ 
6. J. G. Burney (Royal-Enfield) 4:20:29 97.906 „ 

Bennett átlaga dacára a 6 körről 7 körre emelt pá-
lyának lényegesen jobb a tavalyi Junior-győztes Hand-
ley (Rex-Acme) 104.617 km.-es, sőt a tavalyi Senior TT. 
győztes Davies (HRD) 106.403 km.-es átlagánál is. E tel-
jesítmény elbírálásánál vegyük elsősorban figyelembe, 
hogy idén az alcofuel tilalom folytán a discol és az 
egyéb alkoholtartalmú üzemanyagok használata el volt 
tiltva. Tehát vagy a gépek javultak óriási módon, vagy 
pedig a discol talán még sem játszott akkora szerepet, 
mint azt az eltiltása után következett jajgatásból gon-
dolni lehetett. 

A versenyzőkről. 

A 13-ik Junior Tourist Trophy győztese Alec Ben-
nett 29 éves irlandi. Sok időt töltött Canadában, a há-
borúban már az angol hadseregben szolgálta hazája 
színeit. Elért eredményei után bátran állíthatjuk, hogy 
nemcsak Anglia, hanem az egész világ legjobb hosszú-
távú menője. Győzelmei közé tartozik négy francia 
Grand Prix, két Senior TT. és három Belga Grand 
Prix. Olyan győzelmi lista, mellyel semmilyen más ver-
senyző nem dicsekedhetik. 

Bennett egy 74 mm. furatú és 81. mm. löketű = 348 
Kcm.-es királytengelyes Velocette-et vezetett. A Velo-
cette-gyár (Veloce Ltd. Six Ways, Aston, Birmingham) 
már régen gyártott motorkerékpárokat és kétütemű mo-
delljeivel nagy népszerűségre tett szert. A tavalyi és 
az azelőtti TT.-ken azonban kisebb-nagyobb defektusok 
folytán semmilyen nagyobb eredményt nem tudott fel-

mutatni. Mindhárom Velocette-gép — melyek a team-
díjat is megnyerték — 90 km.-en felüli átlaggal végzett. 

Bennett állítása szerint az első két körben lassabban 
hajtott, tekintve, hogy a pálya idén hosszabb volt. mint 
tavaly és ilyképen a gépeket és vezetőket egyaránt job-
ban igénybevette. Az egész verseny alatt gépe kifogás-
talanul működött. Csupán egyszer bukott Governor 
Bridge-nél, amikor is ráesett a gépre és megsértette bal-
könyökét. Bennett szerint az időjárás a lehető legked-
vezőbb volt, csak a helyekben volt időnként túl nagy 
a köd. 

Bennett saját megállapítása szerint, ha nem lett 
volna olyan nagy szél, úgy a körrekordot 32. sőt esetleg 
31:50-re tudta volna javítani. Benniett óriási fizikumára 
jellemző, hogy a versenyorvos, dr. Wood szerint, nyu-
godtan folytathatta volna a versenyt több körön ke-
resztül is. 

Jimmy Simpson, ki egy 74 mm. furatú és 81 mm. lö-
ketű — 348 kcm. AJS-gépet vezetett, nemrégen vakbél 
operáción esett keresztül és csak a verseny idejére jött 
újra fitt kondícióba. 

Idén az AJS-vezetők gyári rendeletre más gépekkel 
treniroztak és másokkal indultak. E módszer helyessé-
gét igazolja az AJS-vezetők által elért szép eredmény. 
Simpson-nak adtak egy gépet, mellyel az úgy ment, 
ahogyan neki tetszett. Simpson egyébként nem volt 
kellően diszponálva. Defektusa nem volt, csupán há-
romszor cserélt gyertyát. Az angol szakértők megálla-
pítása szerint gépéből még többet is ki lehetett volna 
venni. 

Handley (Rex-Acme Blackburne) 71 mm. furat, 88 
mm. löket, 348 kcm. elsőrendűen vezetett, de különböző 
kisebb defektusai folytán kénytelen volt a harmadik 
hellyel megelégedni. Carburátor zavarokkal küzdött, 
majd huzamosabb ideig javította gépét. Sebességváltója 
is elromlott lígy, hogy a harmadik körtől kezdve csak 
direkttel ment. Elképzelhetjük, hogy ez mekkora hándi-
cape-ot jelentett számára. A negyedik körben Governor 
Bridge-nél bukott, de röviddel utána folytatta a ver-
senyt. 

A junior TT. befejezték, sorrendben a következők: 
h. m. s. 

1. Alec Bennett (Velocette) 3 57 37 
2. .T. H. Simpson (AJS) 4 8 2 
3. W. L. Handley (Rex-Acme) 4 10 6 
4. F. W. Dixon (Douglas) 4 10 36 
5. Gus Kuhn (Velocette) 4 14 14 
6. J. G. Burney (Royal-Enfield) 4 20 29 
7. C. W. Hough (AJS) 4 20 47 
8. F. A. Longman (AJS) 4 22 38 
9. G. F. Povey (Velocette) 4 23 36 

10. G. M. Amott (Montgomery) 4 24 31 
11. K. Twemlow (HRD) 4 25 53 
12. C. W. H. Merrill (Zenith) 4 26 19 
13. M. Ghersi (Bianchi) 4 27 47 
14. L. Arcangeli (Bianchi) 4 39 2 
15. C. H. Juggins (OEC) 4 41 2 
16. S. A. Crabtree (Wallis) 4 42 51 
17. J. Robinson (OK) 4 44 32 
18. C. Bell (AJS) 4 47 12 
19. J. H. Stevens (AJS) 4 50 23 
20. C. Nuvolari (Bianchi) 4 52 40 
21. F. Simpson (Chaltorpe) 4 55 29 
22. A. J. Roberston (AJR) 4 57 7 
23. S. M. Jones (New-Imperial) 4 58 42 
24. L. P. Driscoll (Zenith-Chater-Lea) 5 4 9 
25. J. G. Porter (Sunbeam) 5 8 23 
26. C. S. Barrow (Royal-Enfield) 5 20 28 
27. J. Whalley (Douglas) 5 21 6 
27. G. W. Patchett (McEvoy) 5 32 36 

Dán , Auto&aubéte, 
Wes&ely Isíván Budapest, IV., Váci-ucca 9. sxam 
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Az 1926. évi angol Senior Tourist- Trophy részletes 
eredményei. 

A verseny távja 7 kör 423.295 km. A helyezések a 
következők: 

Idő: Atlags.: 
1. Stanley Woods (Norton) 3:51:40 108.671 
2. W. L. Handley (Rex-Acme) 3:59:00.4 
3. F. A. Longman (AJS) 4:00:03.4 
4. J. Craig (Norton) 4:04:47.0 
5. C. P. Wood (HRD) 4:07:35.0 
6. G. E. Rowley (AJS) 4:07:48.6 
7. Achille Varzi (Sunbeam) 4:08:05.0 
8. S. P. Jackson (HRD) 4:10:22.0 
9. K. Twemlow (HRD) 4:12:03.6 

10. G. W. Walker (Sunbeam) 4:12:35 
11. I. Macaya (Norton) 4:16:04.0 
12. H. J. Willis (Triumph) 4:19:35 
Az 1926. évi angol Lightweight Tourist Trophy részletes 

eredményei. 
Táv ugyanaz. A helyezések a következők: 

1. C. W. Johnston (Cotton) 
2. P. Ghersi (Guzzi) 
3. F. G. Morgan (Cotton) 
4. W. Colgan (Cotton) 
5. S. H. Jones (New-Imperial) 
6. W. F. Bicknell (Royal-Enfield) 

A verseny részletes leírását a következő számunk-
ban hozzuk. 

Idő: 
4:23:16 
4:23:36 
4:47:30 
4:56:05 
4:58:47 
5:27:00 

Atlags.: 
96.868 

Delmár Walter a legjobb magyar all-round motoros. 
Képét jelenleg abból az alkalomból közöljük, hogy a 
Guggerhegyi versenyen úgy az autók, valamint a mo-
torkerékpárok legjobb idejét futotta, szinte egyedül-

álló a motorsportok történetében 

FORGALMI HÍREK 
A kereskedelmi miniszter értesítette a Királyi Ma-

gyar Automobil Clubot, miszerint annak az év márciu-
sában kelt beadványa értelmében, utasította az Állam-
vasutak Igazgatóságát, valamennyi törvényhatóságot 
és az Államépítészeti hivatalokat, hogy az egyre nö-
vekvő automobilforgalomra való tekintettel,, a közbiz-
tonság megóvása érdekében, az összes vasútvonalak 
átjáróinál, valamint országúti fordulókban, a kör-
nyező fák és ösvények megfelelően nyesessenek, 
hogy az automobil vezetők szabad kilátása biztosítva 
legyen. A rendelet értelmében a fentjelzett helyeken a 

fák két méter magasságig legallyazanldók és az élősövé-
nyek egy méter magasságig visszanyesendők. Nem 
tudjuk eléggé méltányolni a Királyi Magyar Auto-
mobil Club előrelátását és gondosságát az automobiliz-
mus fejlesztése érdekében és a fentiekhez még hozzá-
fűzzük, hasson oda a KMAC, hogy a vasúti átjáróknál 
éjjel a leeresztett sorompók vörös lámpával jeleztes-
seneik. Igen sok esetet tudunk, ahol a baleset benem-
következte csupán a vezető nagy lélek jelen létének volt 
köszönhető, de a kitérés így is többször csak az árokba-
futással volt elkerülhető. 

* 

A kényük-kedvük szerint eljáró forgalmirendőrök-
nél igen sokszor az érzelmi momentumok, a vallás, de 
legtöbbször a protekció játszik szerepet. A napokban 
megállított a forgalmirendőr a Margithíd budai híd-
főjénél egy kis kétszemélyes sportkocsit. „Itt csak 
lépést lehet menni", kezdte a rend szigorú őre. „De ké-
rem biztos Úr, hiszen nem is mentem gyorsabban", 
felelt a bennülő. „Hát méltóságos Uram, még ez egy-
szer elengedem, de máskor tessék vigyázni!" Magam-
ban elnevettem magamat és siettem tovább. Elnéztek. 
A napokban megállít a budai Fő uccán egy rendőr. 
„Uccakeresztezésnél csak hat kilométerrel szabad 
menni!" Ilyen szabályt ugyan nem ismerek, de mit volt 
mit tennem, elővettem a hajtási igazolványomat és be-
mondtam személyi adataimat a feladott kérdésekre. 
Vallása: ágostai evangélikus. A biztos szigorú arca 
megváltozik, majd megnyálazott ceruzáját vissza-
sülyesztvón zsebébe, megszólal. „Hitsorsosom az úr, no 
hát ez egvszer még elengedem, de máskor tessék vi-
gyázni". Megmenekültem. 

Egy rövid kis eset a forgalmi ügyek dzsungeljéből. 
Egy motorkerékpáros, aki bár kitűnően vezet, de al-
kalma még eddig vezetői vizsgát tenni nem volt, „ideig-
lenes hajtási igazolvánnyal" zsebében, a lehető leg-
korlátoltabb sebességben kanyarodik be az egyik lipót-
városi uccából. (A rendőr vele szemben áll az 
uccakeresztezésnél.) Ugyanakkor keresztülfut egy kis-
taxi, amit a motoros kellő időben észrevevén, lefékez, 
de a sáros talajon gépe kissé elfarol. Ebben a j)illanat-
ban néz oda a forgalmirendőr. Állj! hangzik a szigorú 
felszólítás, (in gyorsan hajtott. Dehogy kérem, hiszen 
több, mint hat méterre már álltam a keresztülfutó kis-
taxi előtt. Igenis, ön gyorsan hajtott és hogy 
megtanulja a szabályt, hát gyerünk csak az V. kerü-
leti kapitányságra, a Vadász uccába. Egyórai jelentés-
írás után a delikvens már fennállott a rendőrtanácsos, 
mint rögtönítélő bíróság előli, ahol tanú nincs, ahol 
csak az az igaz, amit a rendőr állít. „Gyorsan hajtott, 
nincs vezetőigazolványa!", volt a vád. Delikvens elő-
adja. a tényállást. A rendőrbíró ítél. Felmentem a 
gyorshajtás vádja, alól, igazolványa érvényes, ide el-
marasztalom 50.000 koronában vigyázatlan hajtás 
miatt". Hát Uraim, hol itt a logika? Szerintem dicsé-
ret, illeti a motorkerékpárost, aki kitűnően fogó fékei-
vel azonnal megtudott állani és biztos kezével fogva a 
gépet, dacára a sáros, csúszós talajnak, meg sem bil-
lent gépével. Megjegyzendő, hogy az eset előadója 100 
százalékos ember, akinek szavában kételkedni nem lehet. 

* 

Újabb szabály, amit ugyan hiába keresünk az 
57000/910-l>en. A minap egy kis budai fiú, aki vizsgáit 
jól lerakta, atyjától egy Méray-gépet kapott a vaká-
cióra. Ismerjük a delikvenst, csendes, kedves fiú, aki 
igazán nem speedman és talán még 30 kilométernél se-
besebben nem is ment gépén. A minap a magas várban 
fekvő Uri ucca egyik végéből oda-vissza haladván, az 
ott posztoló rend őre megállította. „Felírom versenyzés 
miatt", hangzott a rövid ítélet. A kisfiú mentegetőd-
zött, amire a rendőr a következő új, előttünk mindez-
ideig ismeretlen szabályt állította fel: „Aki öt percen 
belül újra megjelenik motorkerékpárjával azon a he-
lyen, ahonnan elindult, az versenyez." Felírom! Mehet. 
Ujabban tehát már az Uri uccában is szerkesztik a ma-
gyar törvényeket. 
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Míkuska András 
szabó és sportruhakészítő 

„Sár vau, 111a 
Guggerhegyi 
tréningen. Arató 

nem lehet gyorsan menni! ' mondja a 
verseny egyik nörésztvevője az utolsó 

Gvula kitűnő 
karambol után. 

ajza közvetlenül a 

Újabban egy szinte hallatlan, az emberi szabadság 
teljes semmibevevését jelentő szokás kezd meghono-
sodni Budapest uccáin. Ha egy motorkerékpáros kihá-
gást követ el, tegyük fel füstöl, avagy a megengedettnél 
gyorsabban halad, a rendőr megállítja, felírja, elveszi 
igazolványát és „Gyerünk a kerületi kapitányságra" 
jelszóval megindul. Ilyenkor, ha biztos úr exeellenciája 
jókedvében van, saját motorunkon tehetjük meg az 
utat, ha nem. úgy gyalog kell tolnunk mellette. Beerünk 
a kapitányságra. Ott rendszerint három-négy lépcsőn 
fel kell tolni a gépet. Segítség nincs. Ilyenkor a rend 
őre kellőképen mulat erőlködésünkön, miközben millió-
kat érő gépünk karterjét egynéhászor jól belevágjuk a 
lépcsőfokokba, míg véura megszánnak és felsegítik a 
gépet az udvarba. Ettől a pillanattól kezdve foglyok 
vagyunk. Eltekintve attól, hogy biztosan sok a dol-
gunk, kezdődik a tortúra. Leültetnek és újra felveszik 
az adatainkat. Majd a biztos úr megkezdi jelentését 
írni. A ceruza kellő megnyálazása után csigalépésben 
megkezdődik a „szépíráslecke" ós ha jól megy a dolog, 
úgy egy háromnegyed óra múlva kész a jelentés. „Most 
gyerünk a tanácsos úrhoz, aki azonnal ítél." Tanú 
nincs, mondanom nem is lehet egy szót sem, hiába is 
mondom, amit a biztos állít, az szent igaz, az ellen nincs 
apelláta. Lebüntetnek aszerint, milyen nagy a bűnöm 
•10.000, 50.000, ha füstöltem és sebesen mentem 40.000, 
50.000, ítO.OOO koronára. Készen vagyunk, lemehetek, gé-
pemet is elvihetem. Újra le a lépcsőn, ami még nehe-
zebb, mint fel. Közben eldől a gép, a biztosurak ismét 
jóleső mosollyal kísérik vergődésünket. Kinn vagyunk. 

Budapest, 
V., Erzsébet-tér 5. sz. 

ismét szabadok. Közb?n eltelt jó két óra. A biztos úr 
megy vissza a posztjára. Mi megyünk haza, végezni 
semmit sem tudtunk, két órát elraboltak a munkánk-
ból. Ugyan kérem, ki fogja ezt megtéríteni? És ha meg-
gondoljuk, hogy ugyanezt írásban, is közölhették volna. 
Kérjük az illetékt-seket, szüntessék már meg ezt a hal-
latlan, joggal mondhatjuk balkáni állapotot, hiszen 
utóvégre kultúrállamban vagyunk. 

• 
A győri m. kir. Allaméijítészeti hivatal értesíti a 

Királyi Magyar Automobil Clubot, hogy a Budapest-
bécsi állami közút 136—137 km. szakaszán Győr város 
és Abda község között lévő Rábca-híd építése folytán 
az automobilközlekedés ezen a szakaszon csak lassított 
menetben történhetik. Az új vashíd forgalombahelye-
zése csak augusztus 15-ére várható, amikoris jelen kor-
látozás megszűnik. 

* 

Az autóközlekedés akadályokba ütközik a követ-
kező vonalokon: 

1. Mándok—vásárosnaményi út 2—6 km. szakaszán 
Mándok és Mezőladány községek között. 

2. Nyíregyháza—vásárosnaményi út 6—14 km. sza-
kaszán Oros és Napkor községek között. 

3. Vencsellő—tímár—rakamazi üt 0—8 km. szaka-
szán Vencsellő—Timár községek között. 

4. Tiszalök—tiszadobi út 3—11 km. szakaszán Tisza-
lök és Tiszadada községek között. 

Nehezebb a forgalom a debreceni—beregszászi út 
53—56 km. szakaszán Nyírbátor községben, ahol hen-
gerlés folyik. 

Nem lehet autóval közlekedni a folyamatban levő 
földmunkák miatt a következő vonalakon: 

1. Nyírtura—Sényő—Napkor között. 
2. Tiszabercel—Ibrány—Nagyhalász között. 
3. Buj—Tiszabercel között. 
4. Pap—Nyírlövő—Kopocsapáti között. 
5. Ajak—Rétközberencs között. 

# 

A kiszombor—a! adi állami közút 5.300—5.050 hm. 
hosszú makói átkelési szakaszának magas földfeltölté-
sének leszállítása folyamatban van, s itt a makadám-
burkolat állandó burkolattal lesz ellátva. E miatt ezen 
a szakaszon a forgalom előreláthatólag három hónapig 
szünetelni fog. A közlekedés ezen idő alatt Makó város 
szomszédos mellékuccáin történik, melyek egy része föld-
út, egyrésze burkolva van. 

: 

REX-AC ME 
AZ ANGOL T. T. G Y Ő Z T E S 
M O T O R K E R É K P Á R 

E G Y É V I R É S Z L E T R E 
VEZÉRKÉPVISELET: 

M A R T I N EK I S T V Á N , I., Fery Oszkár-u, 32. 
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CASPAR OIL 
Amerikai különleges autó- és 

motorkerékpárolaj 

Kérje szállítójától és a ga-
rázsban a váladéknélküli 
speciális olajat. Háromszor 
annyi ideig h a s z n á l h a t ó , 
mint bármely közönséges 
olaj. Nincs olajos gyertya, 
nincs bűzös kipuffogás. A 
Caspar Oil kiválóságát bi-
zonyítják külföldi és hazai 
versenyeinken elért kiváló 

teljesítmények. 

Indianapolis Grand Prix 
győztese 

Lockhardt (Miller) 
Caspar Oil-t használt. 

Túraút: Majláth (Harley-
Davidson), Túraút: (5 In-
dián-győzelem) Gugger-
hegy (Urbach L., A. J. S.) 

CASPAR OIL CORPORATION 
NEW-YORK U. S. A. 

Központi eladási iroda Magyarország részére: 

BUDAPEST, 
IX, FERENC-KÖRÚT 19-21. 

TELEFON JÓZSEF 92—74. 

Karner Rupert és bátyja, Anton. A népszerű Rupert 
„der violette TeuM", mint őt annak idején az osztrá-
kok nevezték, mint hírlik a volán mellé pártol és a 
közel jövőben mint a Steyr-gyár egyik versenyvezetője 
t'og a porondra lépni. Rupert már jelenleg a Steyr 
gyár szolgálatában áll és minden tekintetben igyekszik 
elsajátítani Rützler mester kezei alatt az autóvezetés 
magasiskoláját. A jobboldalon a szintén híres Anton 
Karner, a Sunbeam motorkerékpárok és aCastrol olaj 
bécsi képviselője. Anton Karner egyike a legkitűnőbb 
bécsi kereskedőknek, aki három év alatt közeli 300 Sun-

beam motorkerékpárt hozott be Ausztriába. 

Mit bír ki egy Sunbeam és mit nem szabad tenni egy 
motorkerékpárral? Fenti képünk a keszthelyi gazd. aka-
démia egyik hallgatóját, Segesváry Györgyöt ábrázolja 
500 kom. Sunbeam túragépén, amint két gazdászhall-
gató társával falrándulnak Budapestre. Dacára, hogy 
minden hiba nélkül értek a fővárosba és a gép talán 
pillanatnyilag meg sem érezte, az efajta közlekedést 
egyenesen gépgyilkosságnak minősítjük. A gyár az 
ilyen gépet egy személy számára konstruálta és annak 
hátsó kerekét, valamint a csapágyakat hasonló meg-
terhelésre nem készítette elő, tehát ez semmiképpen 
sem lehet jó masinának. Ezt meg lehet tenni egy 
1000 kcm. Harley-Davidsonnal. vagy egy Indiánnál, de 

nem egy 500-as könnyű motorkerékpárral. 
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Hírek a MAC motoréletéből 
A Magyar Athletikai Club versenyzőgárdája, da-

cára annak, hogy három kitűnő tagja, ifj. Horthy Mik-
lós. Méray Horváth Lóránt és Wein Levente még ina 
tétlenségre van kárhoztatva, a KM/ <J guggerhegyi 
versenyén teljes számmal résztvett es ott igen szép ered-
ményeket ért el. így ifj. Horthy István (588 Norton). 
Rlaskovich Péter (344 Royal-Enfield-Jap), valamint. 
Draeos Jenő (246 Méray-Jap) föjénnyel nyerték kategó-
riájukat a motorkerékpárok közül, míg Színiek Viktor 
Í11ÍK) Salmson) folytatta jól megkezdett győzelmi soro-
zatát Egyik legrégibb motorosunk, vitéz Kaszala Ká-
roly, bár kategóriájában csak második lett, az abszolút 
legjobb időt futó Delmár Walter (KMAC) mögött alig 
3 másodnercceL a 46 induló között, a végosztályozásban 
a második helyet tudta magának hiztosítani Triumpb 
srénén. Szép eredményeket értek még el a KMAC moto-
rosai közül Stanzel Gyula (Rex-Acme 248). aki kategó-
riájában igen jó idő alatt harmadik lett és Kiibek Jó 
zsef, aki oldaltvezérelt Frohner-Pásztélvi. teljesen mu-
»ryar gyártmányú motorjával kategőiájában az ötödik 
helyre került 

* 

Wein Levente, a MAC tagja, egyike legiobb motor-
kerékpárosainknak, aki annakidején, közel két hónapja 
a Budapest—'hatvani 100 kilométeres versenyben szen-
vedett súlyos felsőcombtörést, újból súlyos operáción 
ment keresztül. Mozgékony idegzete nem bírta a nyu-
godt fekvést és a felső lábszárcsont rosszul forrt össze. 
Most azonban már minden rendbejött és Wein Levente 
a biztos javulás útján van. alig hisszük azonban, hogy 
a svábhegyi versenyig rendbe tudna jönni. 

# 

Ifj. Horthy Miklós, aki a Tourist Trophy-tréningen 
szenvedett bukása után hosszabb ideig feküdt betegen, 
már egészen jól van. Mint hírlik, szülei nem engedik 
többé motorversenyekre indulni és valószínűleg kárpót-
lásul egy Salmson Grand Snort kiskocsit kaD, ahol még 
sincs annyira kitéve, még ha versenyezne is, a közvet-
len balesetnek. 

M A G Y A R TÚRAÚT 

Oldalkocsi-kategoria 

győztese 

NEW-GERRARD 
Angol vi lágmárka 
A l e g k é n y e s e b b i g é n y e -
ket k i e l é g í t ő túra- é s 
VERSENYGÉP 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

Z A M E C S N I K G Y U L A 
IV., Piarista-utca 8. sz. Galamb-u. oldal 

Mougin és De Courcelles (jobb oldalon) akik Lorrain-
Dietrieh kocsijukkal győztesen kerültek ki az idei 24 
órás francia Grand Prixből, amit általában Coupe 
Ruídge-Whitworthnak is neveznek. A két francia vál-
tott vezetéssel az éjjeli etappot és egy hatórás esőt is 
beleszámítva jóval 100 km-en felüli atlagot futott. 

HARLEY-
DAVIDSON fi 

az ideális túramotorherékpár. 

Nyeri: A KMAC tiszteletdiját 

és aranyplakettjét. 

r 
Vezérképviselet MAJLATH VI .Hunyadi - tér l2 

pécsújfalusi Péchy Tamás kis DKW motorral felsze-
relt Mollmobil kocsiján. Péchy végigfutotta annakide-
jén a Magyar Túrautat, ami szinte hihetetlen teljesit-
mény volt. úgy a kocsit, mint vezetőjét illetőleg. A kis 
206 kcm. motor a legnagyobb könnyedséggel bírta úgy 
£ hegyet, mint a síkot és szép teljesítményeert a 

KMAC emlékplakettjét nyerte. 
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MERAY-GEPEK 
SOROZATOS 

GYŐZELMEI 
1926-BAN 

KMAC téli motorkerékpárversenye. 
Wein Levente (Méray) a solo-
gépek legjobb idejét futja. 

KMAC első pályaversenye az Ügető-
pályán. Wein Levente (Méray) nagy 
fölénnyel győz a kis gépek fő-
versenyében. 

KMAC második pályaversenye az 
Ügetőpályán. — Méray - Horváth 
Lóránt (Méray) nagy fölénnyel 
első a kis gépek főversenyében. 

Budapest—Hatvan 100 km verseny. 
Méray-Horváth Lóránt (Méray) 
a nap harmadik legjobb idejét 
futva, győz a 250-es kategóriában. 

Gilly—Burtigny hegyiverseny. (Svájcz) 
ifj. Kienaszt Ferenc (Méray) fö-
lénnyel győz a 250 kcm. kate-
góriában. 

KMAC. Guggerhegyi verseny 1926. 
Dragos Jenő (Méray) fölénnyel 
győz a 250 kcm. kategóriában. 
Horváth János (Méray) győz az Un-
limited oldalkocsi kategóriában. 

Mielőtt gépet venne, 
tekintse meg az új 

Mér ay-típusokat 

1 
M E R A Y 

Motorkerékpárgyár R-T 
Budapest, V. ker., Dorottya-utca 3 

Telefon: Teréz 26-65 

K, M, A, C Guggerhegyi v e r s e n y e 1926 

Jcney László 
1.1 literes 

AMILCAR 
túrakocsin fölényesen győz ! 

A m i l c a r - és Delaunay-Belleville 
automobilok magyarországi 

vezérképviselete : 

Halmos Testvérek. 

Kiállítási te rem: Budapest, V., Nádor-u. 5 

Francia Kiskocsi Grand Prix. Miramas < 
1926 

(Grand Prix des Voituret tes et Cyclecars. ) 

500 kcm. kategória. 
I Enders Jack SIMA-VIOLET 

II. Stanton SIMA-VIOLET 

Sima-Violet 
a legideálisabb 

és legolcsóbb városi 
k iskocsi . Orvosoknak, ügy-

védeknek, kereskedőknek megfizet-
hetlen. Gyors, kényelmes, 

egyszerű. Benzin- és 
olaj fogyasztása 

minimális. 

Vezérképvise le t : Budapest, Múzeum-kőrú t 2 
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Magyar Amerikai 
Fényező Vállalat 

Budapest I., Fehérvárí-út 100. 
(Magyar Fiat Művek telepén.) 

T e l e f o n : J ó z s e f 2 2 — 1 5 . 

Vállalunk: autók, motorkerékpárok, 
motorcsónakok, csónakok, vas és 

fa tárgyak, konyhaberende-
zések festését és lakko-

zását az amerikai 
(Duco, Glidden) 

pisztolyeljá-
rással. 

Hozza be kopott automobilját és pár 
nap múlva csillogó új kocsiján távozhat. 

Ahol indul 

GYŐZ 

Terrot -JAP 
KMAC iéli íúraút I. 
T>áris-lSixxa 1. 
Turbie Qegyiverseny I. 
"Plairiéres Qegyiverseny i. 
Mont Agel fpegyiverseny I. 
Coíe de Camp f)egyiver-

seny / . 
Masillan fiegyiverseny 1. 
Francia Grand "Prix 1. 

Vezérképviselet: 

Budapest, VIII. ker., Múzeum körút 2. szám 
Telefon: József 139-97 

VILÁGHÍRŰ 

AMAC 
porlasztók, szabályozó fogantyúk, 
szektorok és a l k a t r é s z e k n e k 

A N G O L 
T . T . 

M A G Y A R 
T . T , 

O S Z T R Á K 
T . T . 

F R A N C I A . J - S O 
G r a n d Prix 
M A G Y A R 

t ú r a ú t 
G u g g e r h e -
gyi vers . 

valamint a 

MOSS sebességváltók, 
ROBBIALAC zománclakk, 
JOHN BULL gummiárúk, 
L O D G E gyújtó-gyertyák 

kizárólagos magyarországi vezérképviselője: 
rr 

BIRO JENŐ 
VI., LISZT FERENC-TÉR 10. 

Az összes motoralkatrészek és felszerelési 
cikkek ó r i á s i raktára ! 
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A francia 24 órás túrakocsi Grand Prix -

Esős, borús időben folyt le az idei 24 órás túrakocsi 
Grand Prix Le Malisban. A győztes pár Bloch—Ros-
signol új rekorddal nyerte a versenyt, amennyiben 24 
óra, alatt 106.396 km. átlagsebességgel nem kevesebb, 
mint 2553 km. 510 métert futott be. Az abszolút osztályo-
zásban három francia Lorrain-Dietricb kocsi foglalta 
le a helyeket, míg utánuk az olasz OM-ek következtek, 
követve az angol Bentleytől. A 2 literen felüli kategó-
riát a Lorraine-Ditrich. a 2 literest az olasz OM, míg a 
kiskocsik versenyét a francia Salmson nyerte. Óriási 
feltűnést keltett az olasz OM-kocsik győzelme a híres 
angol Bentley-pár fölött. Ha meggondoljuk, hogy a 
verseny nem egy autoidromban folyt le, hanem egy, bár 
lezárt, de fordulókkal erősen fűszerezett Circuiten, úgy 
a győztesek és helyezettek lütí kilométer körüli állandó 
sebessége óriási teljesítmény, különösen ha tekintetbe 
vesszük, hogy ebből 8 órát sötétben, illetve lámpák fé-
nyénél és 4 órát zuhogó esőben kellett megfutni. A kül-
földi sajtó a legnagyobb elismeréssel emlékezik meg a 
versenyt végigfutott gépekről és vezetőikről. A rész-
letek a következők: 

1. Bloch—'Rossignol-pár (Lorraine-Ditrich 3446 kcm.) 
2553 km. 51(1 m. Átlagsebesség: 106.396 km. Üj rekord. 

2. De Couroelles—Mongin (Lorraine-Ditrich 3446 
kcm.) 2533 km. 452 m. Átlagsebesség: 105.543 km. 

3. Stalter- Brisson (Lorraine-Ditrich 3446 kcm.) 2403 
km. 418 m. Átlagsebesség: 102.543 km. 

4. Minoia—Foresti (OM 2 literes) 2327 km. 108 m. 
Átlagsebesség: 96.962 km. 

5. Mario Danieli—Timo Danieli (OM 2 literes) 2262 
km. 322 m. Átlagsebesség: 94.263 km. 

Győztes: Lorraine-Dietrích, OM, Salmson 

6. Davis—Benjafield (Bentley 2906 kcm.) 2067 km. 
500 m. Átlagsebesség 85.833 km. 

7. Tabourin—Lefrance (Th. Schneider, 1954 kcm.) 2037 
km. 950 m. Átlagsebesség: 84.895 km. 

8. Stremler—GhaHamel (Rolland-Pilain 1997 kcm.) 
2028 km. 854 m. Átlagsebesség: 84.536 km. 

9. Bussienne—De Costier (E. H. P. 1204 kcm.) 1928 
km. 482 m. Átlagsebesség: 80.353 km. 

10. Casse—Rousseau (1088 kom. Salmson) 1914 km. 
820 m. Átlagsebesség: 79.785 kin. 

11. Errecalde— Galoisy (Corre La Licorne 1425 kcm.) 
1888 km. 558 m. Átlagsebesség: 78.685. km. 

12. Lecureul—Marandet (1098 kcm. S. A. R. A.) 1839 
kin. 476 m. Átlagsebesség 76.697 km. 

13. Duval—Armand (1098 kcm. S. A. R. A.) 1798 km. 
848 m. Átlagsebesség: 74.916 km. 

14. Gábriel—Paris (1045 kcm. Aries) 1758 km, 962 m. 
Átlagsebesség: 73.291 km. 

Tizennégyen érkeztek be a nehéz versenyben és 
mondhatjuk ugyanennyien adták fel. Így kivált az éj 
folyamán a két Peugeot (Boillot—Rigai), (Wagner— 
Dauvergne), valamint a két másik angol Bentley (Gal-
lop—Thislewaite), (Clément—Duller). Indultak még: 
Laly-Chassagnc (Aries), Clause—Gauthier (Bignan), 
Deprez—Dumont (Overland), Foirier—Fontaine (Th. 
Schneider), Lasalle—ÍNézéloff (Rolland-Pilain), Dela-
lande—Sire (Rolland-Pilain), Alite—Duverger (Ravel), 
Saladin— Bonneau (Jousset), Molon testvérek (Jousset), 
de Marnier—Sachot (Salmson), Norac—Ballot (E. H. P.), 
Balestrero—Thélusson (OM) és Kling—Rey (Ravel). 

1926 július 10. 

A Coupe Rudge—Whitworth 

Az 1926. évi Francia Grand-Prix 
Győztesek: Bugatti, Salmson, Austin és Sima Víolet 

Az 1926. évi Francia Grand Prix, mely minden évben 
egyike a világ legklasszikusabb versenyeinek, nagy 
fiaskóval végződött. Már maga az a tény, hogy a ver-
senyt az 5 km. kerületű Miranias autodromban rendez-
ték, mely emeletlen fordulói révén sem pálya, sem or-
szágúti jelleget nem mutat, befolyással volt annakidején 
a nevezések leadására. A kedvet az sem emelte, hogy a 
versenybe két hajtíifordulót iktattak. A tavasszal még 
remélték, hogy a benevezett Talbot, Bugatti, Delage és 
Sima-Violet versenykocsik mégis elindulnak, mindebből 
azonban semmi sem lett. A Tall>ot és Delage nem lett 
készen, míg a kétütemű Sinia-Violettek, mint azt annak 
idején már meg is írtuk, a tréningen nem tudták ki-
hozni azt a sebességet, amit tőlük vártak és így ők is 
forfait jelentettek. Hogy a verseny jelentőségét any-
nyira-amennyire megmentsék, kiírták kapcsolatosan az 
1500 kcm. versennyel együtt a Kiskocsi Nagy Díjat 
(Grand Prix des Voiturettes) és a Cyclecar Grand 

Prixt. Erre azután kaptak is megfelelőszámú nevezést, 
úgy hogy az együttesen indított verseny némiképen 
kárpótolta az egybegyűlteket az elmaradt Talbot-De-
lage-Bugatti-harcért. Az 1.5 literes kategóriában csak 
két Bugatti állott a starthoz, Goux és Costantini. Cos-
tantini úgylátszik nem nagyon ambicionálta a győzel-
met és így Goux győzött 109 kilométeres átlaggal, leg-
gyorsabb köre azonban 127 km.-t mutatott. A kiskocsi-
versenyben a Salmsonok fölényesen győztek. Morei és a 
többi kompresszoros Amilcarok már a verseny első ne-
gyedében kiáltottak. Megemlítendő, hogy az első 7 be-
érkező között az 1100 kcm. kategóriában 4 Salmson fe-
küdt, közte az első, a második és a negyedik. A 750 
kcm. kategóriát Zubiaga nyerte Austin-ján. míg az 500 
kcm. kategóriában az ebben a versenyben szinte verhe-
tetlen Sima-Violettek foglalták le a helyeket. 

A verseny részletes eredmény a következő: 
1926. évi Francia Grand Prix (Grand Prix de 1. A. 
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C. F.) Távolság: 509 km. 560 m. 1. Jules Goux (Bugatti) 
4:38:43. átlagsebesség: 109.769 km. 2. Costantini (Bugatti) 
a 85-ik körben leintve. Leggyorsabb kör. 5095.60 km. 
Goux (Bugatti) 2:24:8. Átlagsebesség: 127.390 km. 

Grand Prix des Voiturettes et Cyclecar. 1926. 1100 
kcm. Távolság: 254.780 km. 1. Casse (Salmson) 2:25:56. 
Átlagsebesség: 104.752 km. 2. Gendrot (Salmson) 2:30:23. 
3. Gubernatis (B. X. C.) 2:35:29. 4. Russeau (Salmson) 
2:11:208. 5. H. de Joncy (B. N. C.) 2:47:53. 6. Dufour (Du-
four-Gircd) 2:59:45. 7. De Viktor (Salmson) 750 kcm. Tá-
volság: 203.824 km. 1. Zubiaga (Austin) 2:31:20. Átlagse-
besség: 80.810 km. 500 keni. Távolság: 163.059 km. 1. En-
ders Jack ('Sima-Violet) 2:17:36. Átlagsebesség: 71.101 
km. 2. Stanton (Sima-Violet) 2:20:04. 

Az 1500 kcm. kategóriában indult harmadik Bugatti-
vezető, De Viscaya a 46 kör után feladta. Az 1100 kcm. 
kategóriában indult még Morei (Amilcar), Martin 
(Amilcar) és Duray (Amilcar). 

Butculesco (Hupmobile) nyerte 
a román túrautat 

Az ezidei ,.Román Túraút" 2500 kilométeres tá-
von folyt le a lehető legrosszabb időjárási viszo-
nyok mellett. Résztvettek: Hupmobile, Fiat. Lincoln. 
Buick, Auburn. Oakland. Alfa-Romeo, Willis-Knight; 
Steyr, Overland. Chevrolet és Ford. A túrautat maga 
a román király vezette, akinek sinaiai kastélyában az 
'isszes résztvevők részére hatalmas bankettet rendeztek. 
A részletek a következők: A verseny nagydíját Butcu-
lesco nyerte amerikai 8 hengeres Hupmobile kocsiján, 
ő érvén el a legjobb pontszámot. Az összosztályozásban 
másodiknak is egy amerikai kocsi: Ghica (Buick) és 
harmadiknak Racovitza (Alfa-Romeo) futott be. A ben-
ziufogyasztási versenyben Coman (Ford) lett az első, 
Berlesco (Buick) és Wassal (Oakland) előtt. A hegyi-
versenyben már európai kocsi vitte el a pálmát. Győ-
zött: Carignano (Fiat), Racovitza (Alfa-Romeo) és 
Giacchino (Fiat) ellőtt. A síkversenyben viszont az 
Alfa-Romeo előzte meg a két Fiatot. A lassúsági, fék-
és acceleráló-versenyt, melyet külön tartottak meg, Can-
tacuzéne nyerte meg Hupmobile kocsijával, Wassal 
(Oakland) és Berlesco (Buick) előtt. Heléna hercegnő 
külön díját Mendl nyerte meg Lincoln-kocsijával 

A genfi kilométerverseny 
Kracht (Bugatti) futja a nap legjobb idejét 

A genfi nagy autcimobilkiállítással kapcsolatos ki-
lométerversenyek az Eaux-Mortes melletti ország-
úton Genf mellett a lehető legkedvezőtlenebb időjárási 
viszonyok mellett folytak le. Ködös, esős idő zavarta a 
versenyzőket a jó eredmények elérésében. Sokaknak ki-
jutott a jóból. Egyesek, különösen a motorkerékpárosok, 
szakadó esőben állottak starthoz, de ugyanez megesett 
a versenykocsik startjánál is. Bár néhány motorkerék-
pár-kategóriában új rekordokat állítottak fel a francia 
Thomas (Delage) két év előtt felállított 203.5 km. útvo 
nalrekordját meg sem tudták közelíteni. A nap legjobb 
idejét az autókategóriákban a genfi Kracht érte el Bu-
gattiján 166 666 km.-t futva, míg a motorkerékpárok kö-
zül Franconi (Motosacoche) érte el a legjobb ered-
ményt. 149.976 km. A verseny egyébként soká emléke-
zetes marad a genfieknek. A versenyre kirándult nézők 
kocsijai a cél körül egy, az esőtől mélyen felázott réten 
nyertek elhelyezést, ahol azonban annyira besüppedtek, 
hogy a verseny végeztével saját erejükből képtelenek 
voltak megmozdulni. A később akcióba lépett három 
Ford-traktor mentette meg azután az automobilokat a 
végleges besiippedéstől. Természetesen humorosabbnál 
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humorosabb jelenetek váltották egymást és a feneket-
len sárban nem egy genfi hölgy vesztette el lakkcipő 
jét. A részletek a következők: 

Motorkerékpárok 175 kom. 1. Gaussorgue (Monet-
Goyon) 34.8 inp. Sebesség: 103.428 km. — 250 kcm. 1. Di-
vorne (Ccndor) 28.7 mp. Sebesség: 124.164 (km. — 350 
kcm. 1. Alftner (Chater-Lea) 25.2 mp. Sebesség: 142.848 
km. — 500 kcm. 1. Franconi (Motosacoche) 24.0 mp. Se-
besség: 149 976 km. — 1000 kcm. 1. Blickensdorfer (Har-
ley-Davidson) 24.5 mp. Sebesség: 146.916 km. — Oldalko-
csik 1000 kom. 1. Gex (Motorsacodhe) 28.0 mp. Sebesség: 
128 556 kin. 

Túraautomobilok 1100 kom. 1. Róbert (MAG) 40.0 
mp. Sebesség: 90.000 km. — 1500 kcm. 1. Sdhmidt (Talbot) 
34.2 mp. Sebesség: 105.260 km. — 201K) kcm. 1. Kessler 
(Ansaldo) 34.3 mp. Sebesség: 104.954 km. — 3000 kcm. 1. 
Bottá (Diatto) 31.8 mp. Sebesség: 113.210 km. — 5000 
kom. 1. Ségard (Panhard-Levasor) 28.2 mp. Sebesség: 
127.656 km. — 5000 kcm. 1. Maffei (Delage) 28.6 mp. (Se-
besség: 125.430 km. — 8000 kcm. 1. Merz (Mercedes) 24.7 
mp. Sebesség: 145.728 km. 

Sportkocsik 1100 kcm. 1. Kirchhofer (Salmson) 31.9 
mp. Sebesség: 112.824 km. — 1500 kein. 1. J. Gloggner 
(Bugatti) 29.4 mp. Sebesség: 1(22.436 km. — 2000 kom. 1. 
Thoms (Bugatti) 26.3 mp. Sebesség: 136.872 km. — 3000 
kcm. 1. Möri (Alfa-Romeo) 29.1 mp. Sebesség: 123.696 
km. — 5000 kcm 1. Schmidt (Peugeot) 30.4 mp. Sebesség: 
118.356 km. — 8000 kcm. 1. Maffei (Delage) 28.0 mp. Se-
besség: 128 578 km — 8000 kcm. felül 1. Merz (Mercedes) 
24.5 (mp. Sebesség: 146.917 km. 

Versenykocsik 1100 kcm. 1. Gez (Salmson) 30.1 mp. 
Sebesség: 119.592 km. — 2000 kom. 1. Kracht (Bugatti) 
21.6 mp. Sebesség: 166 644 km. A nap legjobb ideje. 

Az új Benz-típusok Budapesten. Már mult szá-
munkban megemlékeztünk, hogy megérkeztek Buda-
pestre a Bena-gyár legiijabb remekei, a 16/50 HP. 
túrakocsik. Három igazán remekbe illő Beuz, egy 
nyitott' túrakocsi, egy Innenlenker és egy Limousine 
alkották az első szállítmányt. A budapesti képviselet, 
hogy a legmesszebbmenő módon kisegítse a magyar 
vásárlóközönség kifinomult ízlését, mindhárom kocsit a 
bécsi Ambruster cégnél karosszáltatta. Mindhárom ko-
csit külsőleg a legjobb ízlés jellemzi, párosulva a ki-
tűnő német alapossággal és a Benz-gyártmányok 
maszivitásával. 

Maigyar invázió a Tauern hegyiversenyben. A jú-
lius 11-én rendezendő nagy osztrák hegyi versenyen 
ezúttal a magyar elite gárda több tagja starthoz áll. 
Így elsősorban Delmár Walter és neje indulnak a 
sportkocsi kategóriákban, báró Wolfner András 
ugyancsak sportkocsiján, Wolfner Láiszló Zenithjén, 
dr. Hajós Imre (Scott-sideoar), Lyka István (OM), 
Schmidt Béla (Ballot), Urbach László (AJS). Több 
mint valószínű, hogy a fentiekhez még néhányan fog-
nak csatlakozni. 

Balázs László a közeli napokban kiutazik Angol-
országba, ahol szünidejének egy részét fogja eltölteni. 
Balázs hosszabb időt szán a kitűnő angol Zenith-gyár 
áttanulmányozására és nem lehetetlen, hogy esetleg a 
Brookland 200 miles solo-verseny valamelyik kategó-
riájában starthoz is áll egy Zenitben. 

Magyar munkások a francia Renault-gyárban. 
Abból az ailkalomból, hogy a billanooiirti Renault 
aubomiobilgyárban tűz volt, mely egy vulkanizáoiós-
műhelyt elhamvasztott, de a gyártás menetét nem 
befolyásolta, érdekes statisztika jelent meg. Kitűnik 
ebből, hogy a gyár igen jelentékeny és egyre növekvő 
számú magyar munkást foglalkoztat és a magyar 
munkások létszáma 1924 december 31-én 423, 1925-ben 
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már 734 volt, amely szám azóta is folyton emelkedik. 
Ebben a számban nem foglaltatnak benn a magyar 
származású mérnökök és tisztviselők, sem a megszállott 
területekről származó magyar munkások. A magyar 
munkások ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a 
franciák, akiknek szociális törvényhozása példaszerű. 
Vannak munkásétkezők, beszerzési szövetkezetek, köl-
csönös segélyegylet, ingyenes orvosi és fogorvosi ke-
zelés, zeneegyesület, sportegyesület. A Renault-gyár 
— amelynek régi magyarországi kapcsolatai ismerete-
sek — ilyképen is (folyton erősíti azokat a szálakat, 
amelyek Magyarországhoz fűzik. 

A Cordatic sikerei a magyar versenyeken. A ta-
vasz folyamán rendezett nagy versenyeken, mint a 
túraúton és a legújabb hegyiversenyben a Guggeren, 
a Gordatic-pneumatiikok ismét hatalmas sikereket ér-
tek el. A 800 kilométeres túrautat a hegyiversennyel 
együtt a legkitűnőbb magyar versenyzőik, mint Színi 
János, Baráth Leó, Delmár Walterné. báró Wolfner 
András, Kalmár Tihamér, gönczi Zolnay Endre, zom-
bori Rónay Endre, Walter Ferenoné, dr. Halmágyi 
Béla, dr. Hajós Imre, Kübek József, Bauer Józ»sef és 
mások végig Cordaticeal futották a legminimálisabb 
incidens nélkül. A Gugger-versenyen a versenyzők 50 
százaléka futott Cordaticcal és a hajtűfordulós nehéz 
pályán a magyar gyártmányok fényesen .megállották 
helyüket. Kitűnően fogták a talajt, nem csúsztak és a 
legnagyobb farol ásókban is hűen kitartottak. 

A ..Norgc" Bosch-mágnest használt északsarki útja 
alatt. A budapesti Bosch-művektől a következő soro-
kat kaptuk: „A svájci Sointilla-művek egy hirdetés 
keretében világgá kürtölte, hogy a „Norge" léghajó 
Scintilla-mágnessel volt felszerelve. Miután stutt-
garti gyárunk utánajárt a dolognak és kézelfog-
hatóan bebizonyítást nyert a Maybach-gyárban, ahol a 
Nerge motorját építették.hogy a Nerge Bosch Type ZH6 
mágnessel végezte egész útját, a Scintilla-művek hir-

detését visszavonták és ugyanabban az újságban, mely-
ben ilynemű hirdetését feladta, ezt nyilvánosságra 
is hozta." Érdekes, hogy az utóbbi időben mily sok 
külföldi gyár .igyekszik a kiváló német Bosch-gyárt-
mányok jóságát különböző hamis reklámokkal alá-
ásni. A németek azonban résen vannak és sokszor ala-
posan a körmükre kappintanak az entente^országok és 
más nemzetek gyárainak-

Üj automobil szakiskola úrvezetőknek. Stollár 
József, egyike az automobilszakma békebeli embereinek, 
a napokban „Automobil szakirodát" nyitott, ahol úr-
vezetők számára, különösen pedig nők részére auto-
mobilvezetői tanfolyamokat tart. Stollár József, aki 
egyike legjobb szakembereinknek, maga oktatja a je-
lentkezőket, a legújabb és legmodernebb kocsikon. 
Ajánljuk őt bátran mindenkinek, aki komolyan akar 
foglalkozni a vezetéssel és a kocsi belsejének igazi meg-
tanulásával. Jelentkezni lehet bármikor, Budapest, V., 
Mária Valéria u. 10. Telefon: Lipót 999—15. 

Üj Duco vállalat. A most már világhírre szert tett 
„Duco" fényezési reniiszer, melyet Budapesten a 
Schwabl és Gaál cég honosított meg, most a Magyar-
Amerikai Fényező Vállalat (I.. Fehérvári út 100. Ma-
gyar Fiat művek) néven hatalmas arányokban valóso-
dott ineg. A vállalat, melynek vezetői Czukor Kálmán 
mérnök és Schwabl Alajos, gyönyörűen berendezett te-
lepükön gyárszerűleg, nagy stílusban óhajtanak ezen-
túl foglalkozni a kocsik amerikai rendszeri! fényezésé-
vel. Hogy olvasóink némi támpontot nyerjenek egy 
kocsi újra való fényezését illetőleg, megtekintettük a 
napokban az új fényezőtelepet és a vezetők szíves kala-
uzolása mellett megtudtuk a részleteket, mennyibe ke-
rül egy automobil fényezése. Különbséget kell min-
denekelőtt tennünk, volt-e már dukózva a kocsi, avagy 
nem? Már dukózott amerikai kocsikat 24 óra alatt töké-
letesen elkészít a vállalat. Egy ilyen dukózás ára 
maximum 1,000.000 korona. Olyan kocsiknál azonban, 
melyek meg nem voltak dukózva, nagy alapmunkálatok 
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váliiak szükségessé. A régi lakk lekaparandó, az így 
származott, repedések vagy egyéb hibák tökéletesen ki-
egyenlítendők és lesimítandók. Ezután következhet 
csak az eljárás, amely többször megismétlendő. Nem du-
kózott kocsik nyolc nap alatt készülnek el. Egy ilyen 
új dukózás a kocsi nagysága és állapota szerint 3—5 
millió koronába kerül. Különösen kitűnő és gyors a 
megsértett sárhányók helyrehozása és idukózása. Mint 
a minap megtörtént, egy előkelő hölgy, aki férje kocsi-
ját annak tudta nélkül vitte ki a garázsból, egy kisebb 
karambolt csinált. Sárhányója erősen megrongálódott 
és az úrhölgy sietve rohant ki a Fiat-telepre, ahol a 
törött sárhányót azonnal helyrehozták, dukóeljárással 
belakkozták és mindez l'A óra alatt készen voltönagy-
ságának csupán 400.000K-jába került volna az eset, ha ez 
összeget mindezideig kifizette volna, és igy valószí-
nűleg a férj uram mégis nyomára jön a trupisságnak, 
inert „Business is business." A munka egyébként olyan 
jól sikerült, hogy annak végeztével nem lehetett meg-
állapítani, melyik volt a jó sárhányó. Az amerikai fé 
nyező vállalat telepét minden olvasónk figyelmeibe 
ajánljuk. 

Már többször megemlékeztünk az angol Radeo mo-
lorkerókpárokról. A Radco-gépeket Budapesten Bruck 
Nándor és fiai képviselik (VII. József körút 10.). A na-
pokban érkeztek meg az új Radco-gépek, melyek általá-
nos feltűnést keltenek a szakkörökben. A kis 300 kom. 
Jap-motorokkal felszerelt gépek, melyek az „ideális vá-
rosi és túragép" benyomását keltik a szemlélőben, gyö-
nyörű kidolgozásuk révén, valamint felszerelésük első-
rangú volta miatt különös érdeklődésre tarthatnak szá-
mot. A 300 kcm. Rairlco-Jap ára 19.000.000 korona, ami 
a lehető legelőnyösebb ár egy hasonló nagyságú mo-
torkerékpárért, 

A világhírű német Bosch-művek alkalmazottaik 
számára havonta megjelenő folyóiratot adnak ki. Az 
ízléses folyóirat neve „Bosch-Zünkler". Legújabb száma 
igen érdekes adatokat tartalmaz. Megtudjuk a szebb-
nél szebb képekből, hogy a Bosch-művek is áttértek az 
amerikai munkarendszerre. A kézi munkaerő, ahol 
lehet, átalakul géperőre. Függő vasutak és sineken 
mozgó kiskocsik továbbítják már a Bosch-műveknél is 
az összeszereléshez szükséges alkatrészeket. Ezzel az 
újp'nevezett „folyómunkával" kis termekben, három-
négyszer annyi mágnest szerelnek össze egy nap alatt, 
mint az óriási 100 méter hosszú munkatermeklien, ahol 
eddig mindent kézierővel végeztek. 

Az európai és amerikai Bosch-képviseletek keres-
kedelmi vezetői a napokban tartották Stuttgartban 
ezévi gyűlésüket. A magyarországi Boseh-képviseletet 
a nálunk közkedveltségnek örvendő Dierolf Ágost kép-
viselte. A budapesti Bosch-telepet, tekintettel a szépen 
fejlődő magyar automobilizmusra, mint értesülünk, 
erősen kibővítik, úgy, hogy a jövőben meg fog szűnni 
minden munkatorlódás. 

A baden-badeni automobil szépségverseny és a 
Batschari-Fahrt. Befejeződtek az évente rendezett 
baden-badeni versenyek, melyek dacára az állandó 

esős időjárásnak, sok közönség és nagy részvétel mel-
lett folytak le. A szépségverseny első díját a friedrichs-
liafeni Schmidt asszony nyerte 26/100 HP. Maybach 
Pullmann-Limousinejével. A sportkocsiknál, valamint 
a túrakocsiknál egy-egy 24/100/140 HP. Mercedes nyerte 
meg legjobban a bírálók tetszését. A Batschari ver-
senyt, miután Carraciola kiesett a versenyből, a pforz-
heimi Fuld nyerte meg Steiger-kocsijával 20.798 pont-
tal, Kappler (Simson-Supra) 21.140 és E. Kleyer (Adler) 
21.714 pontjával szemben. 

Delmár Walter biztos induló az idei Klausenrennen-
ban. Delmár ezen a versenyen már a saját új 3.3 literes 
Steyr-Sport kocsijával vesz részt, amit a versenyig a 
saját ízlése szerint fog beállítani és nem lesz kitéve 
többé olyan helyzeteknek, hogy egynapi próbamenet 
után kelljen indulnia nagy külföldi versenyeken. 

* Láb- és kézizzzadás. A láb és ikéz túlságos izzadása 
sokaknál kellemetlen zavarokat okozhat. A lábujjak 
közt a bőr kipállik, a hús összehúzódik, rosszszagú 
lesz, nagy fájdalmakkal egybekötve. A Szent Rókus-
lábsó az egyetlen tökéletes szer ezen bajok leküzdé-
sére. Szabályozza a kéz és láb párolgását, kinyitja az 
eldugult pórusokat, megszünteti egy csapásra a láb 
kellemetlen szagát. Akiknek lába a sok álldogálás, 
járkálás folytán, továbbá a cipő nyomása vagy szoru-
lása miatt izzad, jól teszi, ha naponként, osak 10 perces 
ímeleg, egy kanál nyi Szent Rékuis-lábsóval telített 
lábfürdőt vetsz. A lábsó.s melegvíz élénkíti a vérkerin-
gést, a bőrt egészséges és ruganyos állapotba hozza, 
megkíméli a lábat a ikínzó fájásoktól. Egy nagy 
cwomag ára 16.000 korona. Mindenütt kapható. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-körút 64/a. V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 
Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOV1TS FERENC 

III. Magyar Tourist Trophy 

P 249 ohv. A 

ARIEL-BLACKBURNE 
motorkerékpáron győz a Liéhtweight 

Tourist Trophyban 

Vezérképviselet'. 

Bauer József v„.,BE.S?éKi,e. 39 

Telefon: 
J. 40-92 M 

Telefon: 
J. 40 -92 

A 
V I L Á G L E G G Y O R S A B B 500-AS GEPE 
WWWWWWW'WWWWWWW 

Magyarországi vezérképviselet: 

L A N T A I E D E 
Magyar Motorforgalmi Vá l l a l a t 

Budapest, IX . , Viola-utca 12—14 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 192G. j ú l i u s 10. 

fflMMCI/l K l f K O C S I C K A N I H U ( I I A N K V I I X DE9 
T I I 1 I I I 1 H I ) ú\>JLu MBK/tW/tl 

Távolság: 250 kilóméter. 

Győztes: Casse 

104.752 km. átlagsebességgel. 
Második: Gendrot (Salmson) — Negyedik: Russeau (Salmson) 

Magyar túraút 1926. 
35 túrakocsi közül Szmick Viktor l'l literes 

S/UMSON ( R I N H I I R I 
automobilon második. Gróf Károlyi Ferenc negyedik. 

K.M* A.C. Guggerhegyi verseny, 1926. 
l'l literes kategória Sportkocsik számára. 

Szmick Viktor győz 

SAlMfON 
fVt/KND=fMltV-M Vadász Miklós második. 

TELEFON Salmson-vezérképviselet: TELEFON 
75-58 VE LOX AUTOMOBIL R.-T. 75-58 

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 7. SZÁM (HITELBANK-PALOTA) 



1926 július 10. 

n / / 

t » l l * I * M 
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KŐOLAJKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

városi töltőállomásán 
VI., GRÓF ZICHY JENŐ-UTCA 8. 

(BOHÁTKA ÉS EDINGER cég kezelésében) 
Telefon: C. 994-58 

Töltőképessége 100 liter percenként. Repülő-, könnyű 
autó- és motorbenzinek. Speciális „REX" autó- és 
repülőgépolajok eredeti ólomzárolt kannákban X, 

XII, XV, XVIII és XXII viscositásban 

Hordóvételeknél kérjen e lőnya jánlatot . 




