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MERAY-GEPEK 
SOROZATOS 

sr 

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 
Méray-típusokat 

T 
M E R A Y 

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

T e l e i o n : T e r é z 2 6 - 6 5 

Magyar Amerikai 
Fé nyező 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 amer ika i 
(Duco, Glidden) 

pisztolyeljá-
rással. 

Hozza be kopott automobilját és pár 
nap múlva csillogóúj kocsiján távozhat. 
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MICHELIN PNEU 
LEGVERSENYKÉPESEBBEN 

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

Telefon : 21-97 

I I ILII I I IUIII I I^I I I I I .JII I I IHIII I I IJII I I IJII I I IHIII I I IJ 



1926 július 25. AUTOMOBIL -^MOTORSPORT 1 

ISÜ 

MAGYAR 
TÚRAÜT 

1 
9 
2 
6 

Bárány Ervin 

DELAGE 
túraautomobilon 

büntetőpont nélkül végez. 
Nyeri a KMAC arany plakettjét 

és Szabolcs vármegye tiszteletdíját 

Mándy László 

R E N AU LT 
kiskocsin, Pirelli-pneumatikkal 

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

Vezérképviselet: 

R E I M A N 
Budapest V. ker., 

Vörösmarty-tér 

3 

PETRA 
OLAJ ÉS PETRÓLEUM RÉSZV.-TÁRS. 

a Királyi Magyar Automobil Club szerződéses szállítója 

FŐTELEP: BUDAPEST, VI. , SZABOLCS-UTCA 23-25. SZ. 

Garantált 
elsőrendű 

üzemanyag 

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 

Telefon: 
14-45 

és 35-44 

Vidéki állomások: Balassagyarmat, Bácsalmás, Csongrád, Debrecen feláll, a., Eger. Kecskemét, Gödöllő, 
Gyöngyös, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Komárom Győr, Körmend, Keszthely, Sümeg, Siófok, soronk. 
felál. a., Balatonfüred soronk. feláll, a., Vác, Szombathely, Zalaszentgrót, Veszprém, Szolnok feláll.a, Miskolc. 
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AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1926 július 25. 

M a g y a r T ú r a ú í 1 9 2 6 . 

C o r d a í i c - K a l 
g y ö s s i e te: 

Automobilon : 

Színi János, a verseny abszolút győztese 
Baráth Leó László 
Delmár Walterné 
Farkas Boris 
Dr. Halmágyi Béla 
Heisler Imre 
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 V1.0 M o c s á r - u t c a 9 . 
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Jluíoinobil 
Moíorsporí 

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-kőrút 64a. V . 2 

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

Hova utazzunk a nyáron? 
10 napos autótúra Tirolon és Svájcon keresztül 

Az „Automobil és Motorsport" olvasói számára összeállította dr. Szelnár Aladár, a KMAC vezértitkára 

Miután a mult számunkban Delmár Walter tol-
lából közölt túraprogramm „Dél-Tirol hágóin keresz-
tül" általános tetszést keltett és olvasóink hozzánk 
intézett leveleikben további túraprogrammok leírá-
sát kérik, elhatároztuk, hogy a nyár folyamán meg-
jelenő számainkban állandóan fogunk hasonló út-
leírásokkal szolgálni. Ez alkalommal dr. Szelnár 
Aladár, a KMAC illusztris vezértitkára volt szíves 
olvasóink számára egy 10 napos túrát összeállítani, 
mely kétségkívül egyike a legszebb külföldi túrák-
nak, amit automobillal megtehetünk. Harmadik, ne-
gyedik és ötödik etappeja érinti a mult számunkban 
közölt útvonalat, további részei azonban már Olasz-
országban és Svájcban futnak. Miután Szelnár dr. 
az útvonalat maga is bejárta, az egyes pihenőhelye-
ken mindjárt megadta részünkre a megfelelő hotelek 
nevét is, melyeket ő a legmegfelelőbbnek tart át-
utazó automobilisták részére. 

Természetesen az alant részletesen ismertetett 
útvonal és napi beosztás nem azt jelenti, hogy azokat 
naponta be is tartsuk, csupán alkalmazkodásul szol-
gál. Lesznek, akik mindjárt a Semmeringen megálla-
nak egy pár napra és Cortinában, avagy a Karerseen. 
esetleg Meránban óhajtanak több napot pihenni. Má-
sokat viszont Luganó, Luzern, az Arlberg, Innsbruck 
és Salzburg fog jobban vonzani. Mindenesetre azt 
ajánljuk olvasóinknak, hogy egy ilyen gyönyörűen 
összeállított túrát nem érdemes végigrohanni, mert 
az sem nem pihenés, sem pedig nem élvezet, hanem 
megállani ott, ahol jól esik, megnézni mindent, ami 
megnézhető és végigélvezni az Alpok legszebb részeit 
úgy, hogyha aztán visszatérünk, tényleg szép és 
maradandó emlékekkel térjünk vissza. 

1. nap. 

Budapest—Wien 252.4 km. 
Wien 
Wienerneustadt (280 m.) . . . 43.3 „ 
Semmering (894 m.) (Hotel Pann-

hans) 46.4 „ 
Első nap megtett út . . . . 342.1 km. 

2. nap. 
Semmering (894 m.) 
Mürzzuschlag (676 m.) 
Kapellen 
Neuberg 
Krampen 
Mürzsteg 
Niederalp 
Wegscheid 
Gusswerk 
Mariazell (862 m.) 

13.4 km. 
7.0 „ 
4.5 „ 
3.0 „ 
6.5 „ 
8.0 „ 
9.0 „ 
8.0; 
5.5 „ 

65.5 km. 

Mariazell (862 m.) 
Neuhaus 11.1 
Lunz (586 m.) 19.8 
Hieflau (517 m.) 45.8 
Gesause 17.5 
Weng 4-5 
Admont (641 m.) 4.5 
Liezen 19.0 
Stainach 11.5 
Sehladming (735 m.) 38.5 
Radstadt (856 m.) (Hotel Post) . 19.0 

A másik napon megtett út 
Budapest—Radstadt útvonal 

191.2 km. 

256.7 km. 
606.2 „ 
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.Mariaxcll 
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Wien 

'lenemeuitáít 
Budapest 

Attdorf M«irlno»n 
/ Airolc _ . é Spondimg 
\ 6ellmzonâ m J&Ttilai 

Cortina jAmptuo 

A 2800 kilométeres útvonal át nézete. 

Radstadt (856 m.) 
Unter Tauern (1004 m.) . . 11.0 km. 
Tauernhaus 9.0 n 

Tauernhöhe (1736 m.) . . . 2.0 99 

Tweng (1246 m.) 7.5 99 

Mauterndorf (1110 m.) . . . 9.5 »» 

Skt. Michael (1068 m.) . . . 10.0 19 

Katschberg (1641 m.) . . . 6.0 99 

99 

Gmünd (732 m.) 16.5 99 

Spittal (Dráva) (528 m.) . . 15.0 99 

Möllbrücken (532 m.) . . . 11 .:> 99 

Sachsenburg 2.5 99 

Steinfeld 14.6 99 

Greifenburg 5.4 99 

Dell ah 8.8 99 

Ober-Drauburg (610 m.) . . 9.0 99 

Dölsach 14.6 99 

Lienz (673 m.) 6.2 99 

21.7 99 

Sillian (1101 m.) 9.0 99 

Inniohen (Imicka) (1175 m.) 11.2 91 

Toblach (1150 m.) . . . . 4.8 11 

Landro (1407 m.) 10.3 11 

Schluderbaeh (1441 ni.) • . 2.9 11 

Cortina d'Ampezzo (121!) m.) (Ho-
tel Miramonti) 17.9 „ 

A harmadik nap alatt megtett íit 242.4 km. 
A három nap alatt megtett út . 848.6 »» 

4. nap. 
Cortina dAmpezzo (1219 m.) 
Falzaregopass (2117 m.) . . . . 16.6 km. 
Arabba (693 m.) 21.2 „ 
Pordoijoch (2250 m.) 10-0 „ 
Vigo di Fassa (1330 m.) . . . . 24.4 „ 
Karersee Hotel (1607 m.) . . . . 8-8 „ 

Bozen (255 m.) . 23.5 km. 
Terlan (246 m.) . . 9.7 „ 
Vilpian (254 m.) . . 4.1 ., 

Naturns (556 m.) . . 13.8 
Schlanders (706 m.) . . . . . . 19.6 „ 
Neu-Spondinig (750 m.) . . . . 13.9 „ 
Prad (885 m.) . . 2.6 „ 
Gomagoi (1273 m.) . . . . . . . 6.7 „ 
Trafói (1541 m.) (Hotel Post). . . . 3.6 „ 
A negyedik nap alatt megtett út 233.7 km. 
A négy nap alatt megtett út . . 1082.3 „ 

(2756 

o. nap. 

Trafói (1541 m.) 
Franzenshöhe (2188 m.) . . 
Stilfser-Joch (Passo Stelvio) 

méter) 
Bormio (1225 m.) 
Tirano 
Tresen cl a (372 in.) 
Sondrio 
Colico 
Lecco 
Erba 
Como 
Varese 
Ponté Tresa 
Lugano (277 m.) (Hotel Park) . 
Az ötödik napon megtett út . . 
Az öt nap alatt megtett út hossza 

6. nap• 

Lugano (277 m.) 
Taverne 
Monté Ceneri Pass (553 m.) . . . 
Cadenazzo (247 m.) 

7.9 km. 

6.7 „ 
22.6 „ 
39.4 „ 
17.8 „ 
9.4 „ 

41.5 „ 
41.8 „ 16.8 „ 
13.7 „ 
27.4 „ 
23.0 „ 

0.7 „ 
287.7 km. 
1369.0 „ 

12.0 km. 
9.3 „ 
5.7 „ 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Gubiasco 5.5 km. 
Bellinzona (244 m.) 1.8 „ 
Biasco (305 m.) 21.0 „ 
Faido (721 m.) 20.9 „ 
Airolo (1145 m.) 17.2 „ 
St. Gotthárd-hágó (2114 m.) . . . 15.5 „ 
Hospiz (2112 m.) 8.7 „ 
Andermatt (1444 m.) 2.5 „ 
Furka Pass (2431 m.) 22.0 „ 
Gletsch (1761 m.) 10.0 „ 
Grimselpass (2182 m.) 
Urimselhospiz (1875 m.) 
Handeckfall (1380 m.) 
Guttannen (1049 m.) 
Innertkirohen (626 m.) 25.0 „ 
Meiringen (598 m.) 6.0 „ 
Brünigpass (1011 m.) 10.4 „ 
Lungern 5.3 „ 
Sarnen (476 m.) 16.8 „ 
Alpnach (439 m.) 7.8 „ 
Hergiswyll 7.7 „ 
Luzern ((439 m.) 8.4 „ 
A hatodik napon megtett út . . 239.5 km. 
A hat nap alatt megtett út hossza 1608.5 „ 

7. nap. 
Luzern (439 m.) 
Küssnacht (434 m.) . . . . 13.0 km. 
Arth (425 m.) 9.0 „ 
Schwyz (517 m.) 12.0 „ 
Brunnen (437 m.) 5.0 „ 
Flüelen (439 m.) 12.0 „ 
Altdorf (450 m.) 3.0 „ 
Klausenpass (1952 m.) 25.0 „ 
Linthal (684 m.) 24.0 „ 
Schwanden (525 m.) 11.0 , 
Glarus (475 m.) 6.0 „ 
Nafels (240 m.) 8.0 „ 
Wallenstadt (430 m.) 24.0 „ 
Sargans (485 m.) 13.0 „ 
Buchs (480 m.) 16.1 „ 
Feldkirch (459 m.) 14.2 „ 
Bludenz (581 m.) 20.4 „ 
Dalass (932 m.) 14.4 „ 
Langen (1217 m.) 10.8 „ 
St. Christof (Arlbergpass) (1800 m.) 8.1 „ 
A hetedik napon megtett út . . 249.0 km. 
A hét nap alat megtett út hossza 1857.5 „ 

8. nap. 
St. Christof (Arlberg) 1800 m.) 
St. Anton am Arlberg (1300 m.) 6.2 km. 
Strengen 17.6 
Landeck (816 m.) 10.2 
Imst (716 m.) 19.5 
Silz 18.9 
Telfs (623 m.) 12.7 
Oberpettau 5.9 
Zirl (596 m.) 8.6 
Innsbruck (559 m.) 12.5 
Hall i. Tirol (558 m.) 10.1 
Schwaz (538 m.) 18.2 
Brixlegg 17.5 
Wörgl (512 m.) 16.8 
St. Johann in Tirol (660 m.) . . . 30.9 
Kitzbühel (770 m.) 11.0 
Pass Tliurn (1275 m.) 9.2 
Mittersill (788 m.) 10.3 
Taxenbach (711 m.) 22.5 
St. Johann im. Pongan (563 m.) 44.3 
Biscliofshofen (547 m.) 8.5 
Werfen (520 m.) 13.5 
Golling (468 m.) 17.0 
Hallein (450 m.) 12.5 
Salzburg (425 m.) 15.5 
A 8-ik napon megtett út hossza 359.9 km. 
A 8 nap alatt megtett út hossza 2217.4 „ 

9. nap. 

Salzburg (425 m.) 
Hof 15.5 km. 
Fuschl 9.0 „ 
St. Gilgen (550 m.) 7.0 „ 
Ischl (468 m.) 24.0 „ 
Ebensee 17.0 „ 
Gmunden (430 m.) 17.0 „ 
ltoitham 16.0 „ 
Lambach (370 m.) 9.0 „ 
Marelitrenck 22.5 „ 
Linz (264 m.) 22.0 „ 
Amstetten (275 m.) 56.7 „ 
St. Pölten (267 m.) 63.3 „ 
Wien (270 m.) 63.0 „ 
A kilencedik nap megtett út . . 342.0 km. 
\ 9 nap alatt megtett út hossza 2559.0 „ 

CHAMPION GYERTYA 
van a világ minden táján futó 

24,500.000 A U T O M O B I L 
2/3 részén felszerelve. 

Ezen óriási elterjedés a legeklatánsabb bizonyítéka a CHAMPION GYERTYÁK 
felülmúlhatatlan minőségének. 

DÉNES és FRIEOMANN R r T . Ü ^ W " * ? " I 
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10. nap. 
Wien—Budapest 252.4 km. 
A tizedik napon megtett út hossza 252.4 km. 
A tíz nap alatt megtett út hossza 2811.4 „ 

Megjegyzések. 
nap: Az első napi útvonal Budapest—Wien 

szakasza, eltekintve a dunamenti részektől, meglehe-
tősen unalmas, végig sík terep. A szép vidék Wiener-
neustadt és a Semmering közötti szakaszon kezdő-
dik. Az útvonal utolsó része a hires Semmering-
hegyiverseny terepén visz keresztül. 

2. nap: A második nap nagyjában igen szép te-
repen fut keresztül. Mariazzel és a híres Gesause ké-
l>ezik az útvonal legszebb részeit. 

3. nap: A harmadik nap már klasszikus terepen 
halad keresztül. Radstadt—Tauernhöhe a hires 
Tauern-verseny útvonala, majd a nagy túrautak leg-
nehezebb pontja, a sokat emlegetett Katschberg me-
redek szakaszaival, később a Pusterthal szebbnél 
szebb pontjai a Dolomitokkal, jobbra-balra gyönyörű 
kilátással, Cortina végcéllal alkotják a túra leg-
szebb részét. 

4. nap: A negyedik nap talán az egész túraút 
egyik legszebb etappeja. A Dolomitok, a Falzarego-
pass, a Pordoi Jocli, a Karersee, Meran, valamint 
Trafói, pompás kilátásával az Ortler örökhófödte 
csúcsaira, mély benyomást keltenek a szemlélőben. 

5• nap: Utunk a Passo Stelvion (Stilfser Joch), 
az Alpok legmagasabb járható hágóján visz keresz-
tül. Jobbra-balra minden hó és jég. Csaknem 3000 
méteren vagyunk, ahonnan az olasz tavakhoz 277 
méterre futunk le. Tél és nyár egy napon. 

6. nap: Napsütés, fenyőrengetegek, sziklaóriások, 
hó és jég. Ez jellemzi a hatodik napot. A Szent-Gott-
hárd hágó, a Furkapass és a Grimsel Európa leg-
szebb részei. 

7. nap: A magasságkülönbözetek ezen a szaka-
szon is elég nagyok. A gyönyörű Klausenpass (A hí-
res Klausenpass-hegyiverseny. Grosser Bergpreis der 
Schweiz 1926 augusztus 7—8.), az Arlberg alkotják a 
nap legszebb pontjait. 

8. nap: Utunk Tirol legszebb szakaszain fut ke-
resztül. Innsbruck, Kitzbühel és Salzburg, valamint 
a Pass Thurn gyönyörű környéke az útvonal leg-
szebb pontjai. 

9. nap: Meglehetősen egyhangú útszakasz 
Wienig. Szép részei a Dunavölgy és a Wienhez kö-
zeli dombos vidék. 

ALAPirrATOTT 1882. 

FÖLDVÁRY IMRE 
Férfidivat, fehérnemű, 

kalapraktár, ugyanott angol férfiszabóság, 
sportszövetkülönlegességek, autótakarók 

BUDAPEST 
IV. kerület, Kossuth Lajos-utca IS. szám 

és VIII., Rákóczi-út 7. 

10. nap: Budapest—Wien ugyanaz, mint az első 
napon. 

Ami a megszakításokat illeti, legjobban ajánl-
juk Cortina d'Ampezzot, illetve a Karersee környé-
két, ahonnan kissebb-agyobb Dolomittúrák (Sella-
joch, Grödnerjoch, Brocconepass stb.) könnyen keresz-
tülvihetők, valamint Trafóit, ahonnan Gomagoion 
keresztül gyönyörű kis túrára van alkalmunk a Sul-
denthalba, az Ortler és Königspitze alá. A napfel-
kelte a Stilfser Jochon mindenképen megnézendő. 
Ha az idő engedi, xigy az olasz tóvidéken is tölthetünk 
egy pár napot (Lago di Como, Lago Maggiore, Lago 
di Lugano). Hosszabb idő szentelendő a Furka- és 
Grimsel-vidéknek és esetleg a Berner Oberlandnak. 
Visszajövet Innsbruck környéke ad bő alkalmat 
kisebb egynapos, félnapos kirándulásokra (Brenner, 
Zillerthal, ötzthal, Garmisch-Partenkirchen, Zirler-
berg stb.). 

A motorok olajozása 
Irta Gaal Gedeon oki. gépészmérnök 

A motorok különböző részeinek tökéletes olajozása 
igen kényes és nehéz probléma Nemcsak az olajozást 
szolgáló részeik tiechinilkai kivitele és rendszere, hanem 
már a helyes minőségű olaj megválasztása is valósá-
gos tudomány. A dugattyunak ez az olaj vmna meg-
felelő, a csapágyaknak egy másik, a vezérműkerekek 
olajozására egy harmadik fajta volna a legmegfele-
lőbb; minthogy a motor olajozásához egyszerre csak 
egyfajta olajat használhatunk, ennek a bizonyos egy-
fajtának a kiválasztása sokszor igen nehéz feldat. 

A .motor egyik legnehezebben olajozható része a 
duiggattyú; ennél az olajnak többféle feladatot kell meg-
oldania, elsősorban a gyűrűik olajozását és ezáltal tö-
mítését; a dugattyú alsó részének olajozását és a har-
madik követelmény, hogy ha esetleg a robbanótérbe 
kerül az olaj, elégése alkalmával ne képezzen sok kor-
mot. A •használandó olaj minőségének olyannaik kell 
lennie, hogy a hengerben élőiforduló hőfoknál az olaj-
réteg a hengerfalon elég vastag legyen, viszont nem 
szabad annyira vastagnak lennie, hogy a dugattyú a 
hengerben „ragadjon". Ha ellenben az olaj túlhíg, az ál-
tala képezett olajréteg oly vékony lesz, hogy a dugattyú 
és hengerfal között fémes érintkezés lép fel, aminek 
következménye a gyors kopás; a henger ovális lesz és 
esetleg berágódás lép fel. 

Három olajozás! rendszer van, még pedig: a szóró 
olajozás, a nyomással működő olajozás és a harmadik 
a szóró-nyomó, vagyis az első kettőnek az egyesítése. 

A szóró olajozást egyszerűsége miatt leginkább az 
olosw'hb kocsilkon találjuk. Ezen 'rendszernél a motor-
ház atlsó részében miniden .'hengernek megfelelően egy 
mélyedés van, melyet egy szivattyú állandóan olajjal 
tölt meg. A dugattyúhajtókarok alsó végén egy kanál-
alakú kiképzés minden fordulatnál az alsó holtpont 
körül belevág az olajba és azt köddé alakítva, gondos-
kodik a motor összes belső részének olajozásáról. Ezen 
rendszernél az olajszivattyú osak arra szolgál, hogy 
a mélyedéseket, amelyekbe a hajtókarok forgás közben 
beérnek, olajjal állandóan ellássa. 

A nyomó olajozás másként működik. Minden csap-
ágyhoz külön csővezeték szolgál, amelyen keresztül 
egy olajszivattyú az olajat nyomással szállítja. Leg-
többször ezen olajozás úgy van elrendezve, hogy a szi-
vattyú az olajat egy fővezetékbe szállítja, melyben ál-
landó .nyomáson tartja. A nyomást egy muinometer 
a szerelvényfalon mutatja, amiáltal a vezető az ola-
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jozás működését mindenkor ellenőrizheti. Ezen főve-
zetékből ágaznak széjjel a különböző vezetékek a 
csapágyakhoz, vezérműviekhez stb. A főtengely fő-
csapágyaitól a hajtókar csapágyaihoz az olaj a főten-
gelyben fúrt •vezetékben jut el. A hajtókar csap-
ágyakból az olajnyomás és centrifugális erő következ-
lében kiszoruló oiaj a hengereiket és dugattyúkat szóró 
olajozásban részesíti, végül a motorház belső (falain 
összegyűl. 

A szóró-nyomó olajozás az előbbi kettőnek a kotni-
'biuációja. A motor főcsapágyailhoz vezeték szállítja az 
olajat, a főtengely, azonban nincs kifúrva, a hajtókar-
osapágyalk ós .motor többi irészei szóróolajozásban ré-
szesülnek. 

A háromféle különböző olajozási módszer közül 
első pillanatra a nyomórendszer látszik a legtökélete-
sebbnek. A szerkesztő mérnökök azonban .más vélemé-
nyen vannak. Bebizonyított tény ugyanis, hogy a mo-
torok kopásának nagyrésze az indítás utáni 5—10 perc-
ben történik, amíg a motor kellőleg fel meni meleg-
szik. Ugyanis bármily olajozási rendszernél egy bizo-
nyos idő kell, hogy a rendes olajcirkuláció megkez-
dődjék. Kétségttelen, hogy a nyonióolajozásnál az olaj 
gyorsan jut el a csapágyakhoz, azonban, mint fen-
tebb említettük, a hengerek olajozását a hajtókar és 
főesapágyaikból kiszoruló .olaj végzi a szórórendszer 
alapján. Ahhoz, hogy az olaj ezen csapágyakból ki-
folyjon, szükséges, hogy kellő mértékben felmeleged-
jék, mert különben a néhány tized.milliméterre szoro-
san illesztett csapágyakon keresztül nem tud utat ta-
lálni magának mindaddig, .míg a melegedés által kel-
lőeni meg nem hígul. Így tehát megtörténik, hogy a 
tisztán nyomóolajozásnál a hengerek az első percek-
ben egyáltalában semmi ollajat nem kapnak és ez az 
eset még folkozottáblb mértékiben fennáll a kocsi; illető-
leg a motor újkorában, .miikor a csapágyak még ujak 
és szorosan vamnak fiillesztve. Ebből látható, mennyire 
káros egy ilyen olajozással ellátott motornak közvet-
len aiz inidítás után való „túráztatása". Ezen telki ntet-
ben a itöbb amerikai kocsin tallálható berendezés első-
rangúnak mondható, amelynél egy automatikus szer-
kezet elzárja a hűtőn keresztül a levegőcirkulációt és 
a hengerekben a vízcirkulációt mindaddig, aimíg a mo-
tor kellően fel nem meilegedett. 

A nyomóolajozással szemben a szóróolajozásnál, 

mint .már fentebb megállapítottuk, a hengerek a mo-
tor indításakor azonnal kapnak olajat, de ebben az 
esetben viszont a csapágyak azok, amelyeknek egy 
ideig friss olaj nélkül kell működniök mindaddig, 
míg a megfelelő „olajköd" képződött és a motorház 
beiső falain lerakodva, megfelelő terelőcsatornák ál-
tal vezetve lassan a csapágyaik olajozó nyílásaihoz 
folyik. 

A motornak közvetlen indítás után való „túrázta-
tása", különösen téli időben, amikor az olaj megsűrű-
södik és nehezen follyós, ebben az esetben is rend-
kívül káros, de ellentétben a nyoinóolajozással, most 
nem a hengerek, hanem a csapágyak azok, amelyek 
egy ideig friss olaj nélküli működnek. 

A szóró- ós nyomóolajozás ezen két, különböző 
előnye késztette a szerkesztőket a szóró-nyomóolajozás 
használatára, amely mindkét olajozási mód előnyeit 
egyesíti. Itt a csapágyak nyomássail, a hengerek szó-
rás útján kapják az olajat. 

Aszerint, hogy a motornak milyen az olajozási 
rendszere, változik elsősorban a használandó olaj 
„vastagsága'. Szó'róolajozásiiiál a miinél tökéletesebb 
olajkikl elérése céljából hígabb ola jat kell használni, mi-
vel a sűrű vastag olaj nehezdbbeu porlódik és.niinthogy 
nincs nyomás alatt ezen rendszernél, nehezebben jut 
be a csapágyakba. Nyonióolajozásnál a használt olaj 
lehet vastagabb, minthogy ezen esetben az olaj-
szivattyú kisebb-inagyobb nyomás mellett keresztül-
szorítja a .megfelelő vezetékeken az olajat. Télen 
azonban itt is ajánlatos a hígabb olaj használata, 
minthogy a hideg által annyira megsűrűsödik, hogy 
a kisátmérőjű olajcsöveken a rendes cirkuláció csak 
akkor indul meg, ha a motor már felmelegedett. Ez 
különösen áll az olyan motoroknál, melyeknél az olaj-
csövek a motorházon kívül, szabadon vannak vezetve. 

A ínyomóolajozásnál a szerelvémyifalon felszerelt 
nyomásinutató mutatja a csővezetékben uralkodó olaj-
nyomást A motor újkorában a nyomásmutató rend-
szerint nagyobb nyomást mutat, mint később, aminek 
magyarázata, hogy a használat által a csapágyaik kop-
va jk kevesebb nyomás isziikségies az olajnak a csap-
ágyakon keresztüli való nyomására. Ezzel kartöltve jár 
a nyonióolajozásnál a hengereknek fokozódottabb ola-
jozása, minthogy, mint említettük, épp a esapágyalk-
1m>1 kiszoruló olaj szóródik a hengerekben és szolgál a 
dugattyú olajozására. 

A hengerekben az olajnak egy része, bármennyire 

i m Tf^rv 6 és 8 hengeres mintakocsik meqérkeztek 

(URDNER A UTÓ-SÁLON, v l f l l l l / l 1 JL<M.\ BUDAPEST, V. KER., JÓZSEF TÉR 1. SZÁM 
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Wesxely István Budapest, IV., Váci-utca 9. sszám 

is tömítenek a dugattyúgyűrűk, mégis feljut a rob-
bainótér'be és ott vagy eilég. ivagy i>edig korom alakjá-
ban lerakódik. Hogy a két eset közül meiyik közvet-
kezik be, annak többféle előfeltétele vau. Kérdés, hogy 
'löketenkint menmyi olaj jut a robbanó térbe. Ez 
függ a henger és dugattyú megmunkálásának pontos-
ságától. valamint a dugattyún alkalmazott olajkaparó-
gyűrű hatásos .működésétől. A. cél mindenkor az, hogy 
a hengerfalon állandóan egy vékony olajréteg legyen, 
amely megakadályozza a dugattyú és henger fémes 
érintkezését. Ha az olaj mégis feljut a hengerbe, az 
explózió alkalmával el kell, hogy égjen. Hogy ez meg-
történjen, szükséges, hogy az explózió hőfoka és az 
olaj lehetőleg teljesen elégjen, anélkül, hogy a henger-
falakon, dugattyún félig elégve lerakódjon és oda-
süljön. Ezért olyam olajat kell választani, amely az 
explózió alkalmával a hengerben urailkodó hőfoknál 
teljesen elég. Ily tulajdonsággal inkább a vékony, ihíg 
olajok bírnak, míg a vastagabb olaj, ha meg is 
gyullad, nem ég el teljesen és erősen kormoz. 

Mint az eddigiekből látható, a motorok olajozása 
igein kényes és fontos tényezője az automobil! karban-
tartásának. Sajnos, nagyon sokan vannak, akik meg-
elégszenek azzal, hogy csak éppen olaj legyen a motor-
ban, tekintet nélkül arra, hogy az az adott esetben 
tényleg meg is felel. A másik fontos dolog, hogy az 
olajat minél rövidebb időközökben teljesen ileeresz-

szük. Az olaj ugyanis a hengerfalakra lecsapódó ben-
zin által felihígul, még pedig oly módon, hogy a du-
gattyú gyűrűk mentén, bármennyire is tömítenek, a 
benzin a motorház alsó részébe kerül és az ott levő 
olajat idővel annyira felhígítja, hogy az kenőképessé-
gét majdnem teljesen elveszti. Ez a jelenség leginkább 
az indításnál lép fel, mikor a motor még hideg és dús 
keverékkel jár; nem is szólva arról az esetről, amikor 
sokan a könnyebb indítás kedvéért a kompresszió-
csapokon valósággal öntik a benzint a hengerbe. Ezen 
jelenségen kívül másik okok is vannak az olaj mind 
gyakoribb kicserélésére: az egyik a szívás alkalmával 
a motorba kerülő por, amely a hengerekbe lerakódik, 
az olajba kerül és mimt parányi elosztott csiszoló-
anyag koptatja a motor egész helső szerkezetét; a má-
sik ok, amely különösen új gépeknél fordul elő, amíg 
bejáródnak a természetes kopás által ileváló finom 
fémrészecskék, amelyek hatása ugyanolyan, mint. a 
por és egyéb tisztátalanságoké. 

Mindezen jelenségek a motor olajtartalmának mi-
nél gyakoribb (800—1000 km. után) teljes leeresztését 
teszik ajánlatossá, minthogy ez az egyedüli és biztos 
mód a motor élettartamának meghosszabbítására, ter-
mészetesen szemelőtt tartva, hogy csak elismert első-
rangú olajat használjunk, mert ha rossz a benziin, azt 
észrevesszük, de a rossz oilaj használatának következ-
ményei 99 százalékban akkor jelentkeznek, mikor a 
baj már megtörtént. 
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A Belga 24 órás Grand Prix-győztes Peugeot-koosija verseny közben. A kormánynál a világhírű vezető, 
Andre Boillot. 

A 24 órás Belga Grand Prix startja Francorchampsban. Boillot (Peugeot) vezet. 

L 
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A kiskocsik startja Miramasban. (Grand Prix des Voiturettes.) Balról az. első a győztes Caese (Salmson) 
balról a harmadik Morei (Amilcar). A második balról egy BNC. 

A francia kiskocsi Grand Prix egyik jelenete a Miramas autodromban. Az előtérben Zubiaga (Austin). 

A francia kiskocsi Grand Prix győztese Casse Satnjson-kocsiján \:ersenyközben. 
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Jean Egbers, a brüsszeli Minerva-gyár karosszériaosztályának vezetője, Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója részére rendelt 75 lóerős Minerva-alváz mellett. A tökéletesen megmunkált és kidolgozott 

Minerva azóta mái] Budapestre érkezett és megkezdte pályafutását. 

A Tauern hegyiverseny 
Kari Gall (348 ohv. New-Gerrard-Blackburne) futja a nap legjobb idejét — Hayden Fritz (Austro-Daim-
ler-Sport) a leggyorsabb automobil — Hermán Egger (Guzzi) a leggyorsabb sidecar — A magyarok 

közül csak Delmár Walter győzött. 

Esős időben, hatalmas közönség előtt folyt le az 
osztrák hegyi derby, a • 20 kilométeres „Tauern-
rennen". A rossz időjárási viszonyok, valamint a 
pálya igen nehéz volta ugyancsak próbára tette a 
versenyen résztvevő automobilistákat és motorke-
rékpárosokat. A táv első fele részben sík, részben 
lejtős szakaszaival, egymást követő fordulóival a 
Targa-Florio pályájára emlékeztetett, mig a máso-
dik 10 kilométer erős emelkedésével és szebbnél-
szebb szerpentinjeivel a legszebb hegyi versenypá-
lyát varázsolta a versenyzők elé. A versenyen ma-
gyar részről legjobb úrvezetőnk, Delmár Walter és 
neje, dr. Hajós Imre, Hild Károly, Wolfner László és 
Urbaeh László állottak starthoz. Bár mindannyian 
már a verseny előtt néhány nappal a színhelyen 

voltak, a hosszú, hegyiversenyeknél szinte abnormá-
lis 20 kilométeres útvonalat csak részben sikerült ki-
ismerniük. Mindazonáltal, tekintve az erős konkur-
reneiát, igen szépen megállották helyüket. Delmár 
Walter ezúttal is megnyerte kategóriáját, de az álta-
lános osztályozásban vereséget szenvedett a 3 literes 
Austro-Daimler ADM-Sporton. induló osztrák gyári 
vezetőtől, Fritz Ha.vdentől. Leszögezzük indifferens 
szemtanuk bemondása alapján, hogy a Tauern-ver-
senyben nem „Delmár", hanem a „Steyr" kapott ki. 
Delmár ezúttal is, mint mindig, szenzációs kanyar-
vételeivel a mezőny legjobb embere volt, de kocsija, 
a 4.5 literes versenymotorral beépített Sport-Steyr, 
jóval lassúbbnak bizonyult, mint Fritz Hayden 3 li-
teres Daimler-Sportja. A Steyr 1.5 literes henger-
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Gönczi Zolnay Endre, a Kellner Alfréd Autókeres-
kedelmi Rt. műszaki vezetője. Zolnay, az autókörökben 
igen népszerű „Bandi" nemcsak a karburátorok, mág-
nesek, fékek beállításának nagymestere, hanem éppen 
olyan jól kezeli a volánt is. A tavasszal kezdett ver-
senyezni és már első startja a Magyar Túraúton 
sikert hozott számára. Győzelmeit folytatta a Gugjrer-
hegyi versenyben, ahol ugyancsak 1.5 literes 0M-

sportkocsin győzelemre vitte gépét. 

űrtartalom többlete nem bizonyult elégnek a kitű-
nően megkonstruált, csupán 1050 kilogrammot nyomó 
és jóval rövidebb Daimler hegyikocsi ellen. Az 1550 
kg., 330 cm. hosszú Steyr fordulatszáma is jóval a 
Daimlerén alul maradt. Bebizonyosodott, hogy a 4.5, 
5 literes versenykocsik ideje lejárt és a teljesítmény 
többé nagy hengerűrtartalommal nem emelhető. A 3 
literes Daimlerek sebesség, akeelerálás tekintetében 
messze fölülmúlták a 4.5 literes Steyrt. Delmár Wal-
terné férje saját 3.3 literes Steyr-Sportján a nap leg-
jobb női idejét érte el, hű maradván férje tradíciói-
hoz. A többi magyar versenyző közül dr. Hajós Imro 
596 kcm. Scott sidecarjával ezúttal ismét kénytelen 
volt meghajolni a szintén amatőr innsbrucki Egger 
előtt, aki egy 500 kcm. olasz királytengelyes Guzzival 
jelent meg a startnál, bebizonyítván, hogy az 500 
kcm. gépek bizony még mindig komoly ellenfelei a 
600-asoiknak. Urbach László, Hajós dr. guggerhegyi 
legyőzője ezúttal szólóban indult egy 498 ohv. 
AJS-en. Urbachot ezúttal megint szokásos balszeren-
cséje üldözte. Gyertyadefektet kapott és verseny köz-
ben volt kénytellen gyertyát cserélni, ami bizony 
nagy időveszteséget jelentett számára. Ennek dacára 
második tudott lenni kategóriájában és az összosztá-
lyozásban is szép helyet küzdött ki magának. Hild 
Károlynak ismét motorjával volt baja. Csodáljuk, 
hogy ez az Anglliát megjárt szimpatikus versenyzőnk 
az utóbbi időben állandóan oly defektekkel küzd, 
{imiket nézetünk szerint egy kisssé több gonddal már 
a verseny előtt eliminálni lehetne. Wolfner László 
344 ohv. Zenithjének dugattyúkarja törött el közvet-
lenül a verseny előtti tréningen. Természetesen, a 
hevenyében pótolt új dugattyúval, mely a régi spe-
ciálgépbe illőt nem igen tudta helyettesíteni, nem 

tudott oly gyors lenni, mint több ellenfele, eltekintve 
attól, hogy két tréningnapot is vesztett. 

A verseny egyébként a két legnagyobb osztrák 
gyár, a Daimler és a Steyr nagy küzdelme volt, 
melyből ezúttal a wienerneustadti Daimlerék kerül-
tek ki lölényesen. Úgylátszik, a Daimler-gyár arany-
évei ismét megkezdődnek és a 3 literes konstrukció 
végképen beválik, ellentétben a Steyrrel, mely úgy-
látszik, hatalmas 4.5 literes modelljeivel kihozta a 
maximumot és nemhogy kisebb űrtartalommal kísér-
letezne, hanem még emeli 5 literre gépének henger-
űrtartalmát, ugyanakkor, mikor a versenygépek 2 
literes hengerűrtartalmát 1.5 literre szállította le a 
nemzetközi egyezmény. Ezúttal a Daimlerek nyerték 
úgy a sportkocsi, mint a túrakocsi kategóriákat, míg 
a versenykocsi kategóriában az egymástól rettenete-
sen drukkoló Kützler ós a Daimler-vezető Wetzka 
oly erővel kezdték a versenyt, hogy mindkettőt utói-
érte a végzet, mindkettőjük gépén kifolyt egy-egy 
csapágy és a versenyt fel kellett adniok. 

A nap legjobb idejét egyébként a bécsi profi-
vezető Kari Gall futotta, angol New-Gerrard gépével 
szenzációs futást produkálva. Kitűnő időt ért még el 
az innsbrucki Linser (Sunbeam), valamint a bécsi 
Niessner (Norton), akik mindannyian a nap legjobb 
idejeit futották. 

A verseny részletes eredménye a következő: 
Motorkerékpárok 175 kcm. 1. Rudolf Runtsch 

(I). S. H.) 19:22.8. Három indufó. 
Motorkerékpárok 250 kcm. 1. Georg Gartner 

(New-Gérrard) 20:17.8., 2. Kari Angel (Dunelt) 
21:30.8., 3. Kari Müller (Zündapp) 27:10.4. Három 
induló. 

Motorkerékpárok 350 kcm. 1. Kari Gall (New-

Báró Wolfner András, az új magyar autóvezetőgárda 
egyik legtehetségesebb tagja. Két éve versenyez és 
csaknem minden startja sikerrel végződött. Eddig 
Lancia-Lambdán, majd egy Steyr-Sportkocsin ver-
senyzett, de ezek a kocsik már túl lassúk Wolfner báró 
részére. Bátor, technikás és főleg gyors ember, aki a 
következő szezonba,n, mint hírlik, már egy Grand-Prix 
Bugattival indul az csszes magyar versenyeken és 

néhány külföldi versenyen is starthoz áll. 
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Tauern hegyiverseny. 1926. Távolság 20 km. 

FRITZ HAYDEN 
3 literes ADM típusú 

AUSTRO DAIMLER 
sportkocsin 

az összes automobilok legjobb idejét futja és fölénye-
sen győz sokkal nagyobb hengerűrtartalmú 

kocsik ellen. 

Fritz Hayden ideje 15:58 
automobil Tauern űtvonalrekord. 

Gróf Schíick (Austro-Daimler) 
a 3 literes túrakocsi kategóriában első, 

Fm Spiegel (Austro-Daimler) 
második. 

Abszolút A ustro-Daimier- fölény 
az egész vonalon. 

Magyarországi gyári eladási központ 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 9, 
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Gerrard-Bíackburne) 15:39.8. A nap legjobb ideje. 
Tauern útvonalrekord. 2. Franz Suchy (Harley-Da-
vidson) 17:13.8., 3. Ottó Putz (Sunbeam) 17:51.8. Hat 
induló. ' , . 

Motorkerékpárok 500 kcm. 1. Josef Niessner 
(Norton) 16:27.4., 2. Urbach László (AJS) 17:43.0.. 
3. Lulu Müller (AJS) 20:05.8. Hat induló. 

Motorkerékpárok 750 kcm. 1. Eduárd Linser 
(Sunbeam) 15:48.4.. 2. Aschauer (Wanderer) 20:25.8. 
3. Haberl (Harley-Davidson) 21:25.8. 

Motorkerékpárok 1000 kcm. Indult Luky Schmid 
(Harley-Davidson) és Eddy Meyer (Brough-Supe-
rior). Mindkettő bukott. 

Sidecarok 600 kcm. 1. Hermán Egger (Guzzi) 
18:56:2. A nap legjobb oldalkocsiideje. 2. dr. Hajós 
Imre (Seott) 19:16.2. Négy induló. 

Sidecarok 1000 kcm. 1 induló, 0 beérkező. 
Túrakocsik 1100 kcm. 1. Sarg (Grofri) 19:47.6., 2. 

Franz Ludwig (Perl) 23:34.0., 3. Fred Mayer (Amil-
car) 26:58. Három induló. 

Túrakocsik 2000 kcm. 1. Kathe Hantzau (An-
saldo) 23:44.2. 2. Albert Fix (Morris) 28:10.4. 

Túrakocsik 3000 kcm- 1. Gróf Schlick Franz 
(Austro-Daimler) 19:15.5. Leggyorsabb túrakocsiidő. 
2. Spiegel-Diesenberg (Austro-Daimler) 19:20.2. 3. 
August Annast (Alfa-Romeo) 20:49.2. 4 induló. 

Túrakocsik 5000 kcm. 1. Walter Hessel (Peugeot) 
19:55.2. 2. Emil Purkner (Skoda-Hispano) 20:48.2. 
3 induló. 

Sportkocsik 1100 kcm. 1. Hoffmann (Grofri) 
18:54.4. 2. Peter Haidegger (Perl) 20:51.5. 

Sportkocsik 2000 kcm. 1. Beck {Bugatti) 18:06.6. 
2. Josef Gráf (Gráf & Stift) 18:24.8. 3 induló. 

Sportkocsik 3000 kcm. 1. Hayden Fritz (Austro-
Daimler ADM) 15:58.0. A nap legjobb automobil-
ideje. 2 induló. 

Sportkocsik 5000 kcm. 1. Delmár Walter (Steyr) 
16:41.2. 2. Dr. Max Holzknecht (Steyr) 19:30.8. 3. Del-
már Walterné (Steyr) 20:53.2. 

Sportkocsik 8000 kcm. 1. Josef Sigl (Gráf & Stift) 
17:41.0. 

A versenykocsi kategóriában startol Hermán 
Rützler (5 literes Steyr) és Josef Wetzka (3 literes 
Austro-Daimler). Mindkettő feladta. 

Boillot-Rigal (Peugeot) nyerte a Belga 24 órás Grand Prixt 
Az 5 kategóriából négyben francia gépek győztek. — Peugeot, Aries, Georges-Irat, Fabrique National, 

Chenard Walcker nyerték a versenyt. 

A Malmédy-Stavelot-Franeorohamps Circuiten 
futották le július 4-én az idei Belga 24 órás Grand 
Prix-t. A versenyt a kitűnő francia együttes, a világ-
hírű többszörös Targa Florio-győztes, Boillot és társa, 
Rigai nyerték 3 literes Peugeot túrakocsijukkal. 
Boillot és Rigai 24 óra alatt a nehéz és sokfordulós 
15 kilométeres országúti körön 2294.600 kilométert 
futottak be, ami új pályarekordot jelent. A Peugeot 
túrakocsi átlaga 95.618 km. volt, ami élénk bizonyí-
téka a kitűnő teljesítménynek. A verseny öt kate-
góriájában négyet francia versenyzők nyertek fran-
cia gépeken és csupán egy kategóriában tudott a 
belga F. N. győzelmet elérni. A részletes eredmény 
a következő: 

1100 kcm. 1. Lagache-Léonard (Chenard-Walcker) 
2235 km. Rekord. Sebesség: 93.125 km. 2. Pisart-
Manzo de Zuniga (Chenard-Walcker) 2175.400 km. 
3. Casse-de Victor (Salmson) 2071.1000 km. A Salmson-
pár veresége a két Chenard-Walckertől a nap egyik 
meglepetése. Az 1100 kcm. kategória, melyet eddig 
a Salmson majdnem uralt, kezd nyilt lenni és a leg-
közelebbi versenyek fogják megmutatni, hogy a 

Bugatti, Salmson, Amilear, Sénéchal, Chenard-Wal-
cker és mások közül ki lesz a leggyorsabb. 

1500 kcm. 1. Georges-de Grady (F. iN.) 2235 km. 
Rekord. Sebesség: 93.125 km. 2. Lamarche-'Mathot 
(F. N.) 2175.400 km. 3. Kervyn-Lecomte (F. N.) 2160 
km. 4. Deschryver-Delvaux (F. N.) 1860.500 km. 
5. Errecalde-Galoisy (La Licorne) 1743.300 km. 
6. Abit-Rey (Ravel) 1564 km. 

2000 kcm. 1. Rost-Burie (Georges-Irat) 2115.200 
km. Rekord. Sebesség: 88.133 km. 2. Derny-Rossi 
(Georges-Irat) 2011.500 km. 3. Poirier-Fontaine (Th. 
Schneider) 1951.900 km. 

3000 kcm. 1. Laly-Foltot (Ariés) 2204.200 km. Se-
besség: 91.841 km. 2. Delroix-Van Paris (Buick) 1981 
kilométer. 

3000 kcm.-en felül. 1. André Boillot-Louis Rigai 
(Peugeot) 2294 km. 600 méter. A nap legjobb ered-
ménye. Sebesség: 95.618 km. Üj útvonalrekord 24 
órára. 2. Diels-Caraels (belga Excelsior) 2271.100 km. 
Mint látjuk, a francia Boillot-Rigal-pár könnyen 
verte ellenfelét csaknem két teljes körrel. 
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Németország Nagydíj a 
Carraciola (2 literes, 8 hengeres kompressor-Mercedes) futja a nap legjobb idejét — Több súlyos bal-

eset a tréningek és a verseny alatt — Kategóriagyőztesek: NAG — Mercedes — NSU 

A hosszas vajúdás után végre mégis kiírt „Gros-
ser Preis von Deutschland" a nevezések és a nyújtott 
sportélvezet szempontjából igen jól sikerült. Az in-
dulók között kevés volt az Európaszerte ismert név, 
sőt talán a startoltak közül esak Minoia, Carraciola, 
Chassagne, Haté és még egynéhányan vonatkoztat-
hatták ezt magukra, de a sok hazai, az Avus-pályát 
jól ismerő versenyző, mint Riecken, Klöble, Islinger 
stb. felvonulása mégis izgalmassá és érdekessé tette 
a versenyt A verseny zuhogó esőben került lefu-
tásra, melynek következtében az amúgy sem valami 
ideális emelésű fordulókban több szerencsétlenség is 
történt. Már a tréningen volt egy halálos baleset. 
Az olasz Chiribiri-vezető Platé Gigi a déli kanyar-
ban összeütközött a Heine által vezetett 3 literes 
N. A. G. kocsival. A bukásnál, mely az összeütközést 
követte, Pinoli, Platé utasa szörnyethalt, a két kocsi 
vezetője pedig súlyos sérüléseket szenvedett. 

A vasárnap lefutott verseny 3 kategóriában ke-
rült eldöntésre, 1500, 2000 és 3000 kcm-ig. A verseny 
nemzetközi volt és azon csak sportkocsik! indulhat-
tak. Mindegyik osztálynak 20 Avus-kört kellett be-
futnia, mely távolság pontosan 391 kilométer ós 461 
méternek felel meg. A különböző osztályba tartozó 
kocsik és a különféle nemzetiségű versenyzők bizo-
nyos meghatározott színeket viseltek a könnyebb fel-

ismerhetőség kedvéért, hasonlóan a külföldi nagy 
Grand-Prix-hez. A start álló tömegstart volt, ahol az 
erősebb kocsik indultak először és utána sorban a 
gyengébbek. A benevezett 46 kocsi közül startolt 39, 
a célba befutott 17. 

Start után a 2 literes kompresszoros Mercedest 
vezető Rosenberger megy az élre, követve a 1.5 literes 
0. M.-et vezető oilasz Minoiatól. Utánuk jön Chas-
sagne (1.5 l.-es Talbot) és Úrban Emmerich. (1.5 Tal-
bot) Carraciola, a verseny későbbi győztese az ötödik 
helyen fekszik, öt kör után még mindig a Mercedes-
vezető Rosenberger van az élen, követve a két Talbot-
vezető TTrban-Emmerieh és Chassagne által, míg Car-
raciola a negyedik helyet foglalja el. Minoia (OM) 
motordefekt miatt feladta. 

10 kör, 195.730 km. után kategóriák szerint a ve-
zetők a következőképpen állanak: 

3000 kcm. • 
1. Cleer (Alfa-Romeo) 1:29:50 
2. Ricken (N. A. G.) 1:30:26 
3. Deilmann (Austro-Daimler) 1:36:08 

2000 kcm-ig 
1. P. Clause (Bignan 1:30:21 
2. Carraciola (Mercedes) 1:32:20 
3. Santer (O. M * 1:38:46 

Belga 24 órás túrakocsi Grand Prix. 1926. 

Circuit de Francorchamps. Spa. 

André Boillot és Louis Rigai 

P E U G E O T 
túrakocsin 24 óra alatt 2294 km. 6oo métert futnak be 

és mint abszolút győztesek rekorddal fejezik be a versenyt. 
Átlagsebesség 24 órán keresztül 95' 618 km. 

Magyarországi vezérképviselet: 

Landy István, Budapest, V, Országház-tér 9. 
Telefon 973-43. Telefon 973- 43. 
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A detroiti törzsgyár közlése: 
W. P. Chrysler úr az európai aulomobilvásárló közönség nagyobb 
kényelmére Antwerpenben gyárat épített és az antwerpeni gyár 
állandóan raktáron tartja a legújabb Chrysler-modelleket, valamint 
az összes alkatrészeket. 

C h r y s l e r megnyi-
totta gyárát és alkat-
részraktárát Antwer-
perben, Belgiumban. 

Legújabb modellek: 
Chrysler-Four Mod. 58. Touring 
Chrysler-Six Mod. 60. Touring 
Chrysler-Six Mod. 70. Phaeton 
Chrysler-Six-Imperial Mod. 80. Külön ajánlat szerint. 

K 128 millió 
K 143 millió 
K 170 millió 

Az összes típusok hydraulikus négykerékfé't 
Fenti árakhoz 10 százalék fényűzési adó járul. 

berendezéssel vannak felszerelve. 

Magyarországi vezérképviselet: 

K E L L N E R A L F R É D A U T Ó K E R E S K E D E L M I 
V I . , L isz t F e r e n c - t é r 11 - Telefon: 6 4 - 7 5 

R T . 

Mindenki tudja, 
hogy a líra zuhant; de 

Senki sem tudja, 
hogy vele együtt az 

árai átmenetileg mennyivel olcsóbbodtak! 

Régi á r a : Mai új ára : 
10 30 HP 6 üléses túraautó K 150,000.000 K 135,000.000 
13 45HP6hengeres,6üléses nagy túraautó K 180,000.000 K 155,000.000 
1—lVa tonnás teherautó és autóbuszalváz K 110,000.000 K 100,000.000 

Vezérképvise le t : 

Kellner Alfréd Autókereskedelmi R.-T. 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. Telefon 64—75. 

ipmp 
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350(1 kcm-ig 
1. SchoCl (N. S. U.) 
2. Klöble (N. S. U.) 
3. Müller (N. S. U.) 

1:34:54 
1:35:38 
1:38:05 

15 kör után az összosztályozásban Carraciola van 
az élen, utána a 3 literes N. A. G.-vezető Rieeken. 
majd a Bignan-vezető Clause következik. Gyönyö-
rűen tartják magukat a k,is N. S. U.-kocsik, melyek 
az 5. és 6-ik helyet foglalják el. 

Még le sem nyugodott a nap, amikor a győztes 
Carraciola Mercedes-kocsiján átfutott a célvonalon 
a német közönség üdvrivalgásától követve. Carraciola 
elsőrendűen ment és a harmadik körben futott 154.0 
kilométeres átlagsebességével a leggyorsabb kört fu-
totta. Mindazok a versenyzők, akik ennél jobb átlagú 
köröket futottak, kiestek és így a legjobb körre kiírt 
díjat is Carraciola vitte el. A győztes után Rieeken 
(N. A. G.). Cleer (Alfa-Romeo), Clause (Bignan), 
Klöble (N. S. U.) érték el a célvonalat rövid időkö 
zök'ben. A verseny befejezése után a vezetők össze 
gyűltek és a győztesek koszorúkkal övezve és élénk 
ünnepléstől kisérve vonultak el a tribünök előtt. 

A verseny tehát újra a kitűnő Mercedes-kocsik 
győzelmét hozta, sőt a többi vezetők egyike sem volt 
veszélyes az élén lévő Rosenberger, majd Carraciolára 
nézve, l la Rosenberger nem jár szerencsétlenül, úgy 
ő is nagyon elől végezhetett volna. A legnagyobb di-
cséret hangján kell megemlékezni a ikis N. S. U.-ko-
csikrói, melyek nálunk jóformán teljesen ismeretle-
nek és melyek majdnem minden nagyobb németor-
szági versenyből, legyen az pálya vagy országút, 
győztesen kerülnek ki. Az összosztályozásban az 
5., 7., 8. és 10-ik helyre kerülni és a kategóriá-
ban az első 4 helyet lefoglalni elsőrendű telje-
sítmény. A kocsik győzelmében azonban nem kis 
részük van az Avus-pályát jól ismerő kiváló 
Klöble, Scholl, Islinger és Müller vezetőknek, akik 
közül utóbbi kettő kitűnő motorkerékpáros is. A 3 lite-
res kocsik között szép versenyt futott Rieeken N. A. 
G. kocsijával, az utána következő Cleer-t (Alfa-Ro-
meo) nem kevesebb, mint 3 perccel verve. Szépen 
szerepelt még a Clause által vezetett és a második 
helyre befutott Bignan (2 liter), továbbá a Sehaum-
burg-Lippe herceg és a Santer által vezetett kétlite-
res 0 . M.-ek, melyek a 3. és 4-ik helyet foglalták el 
kategóriájukban. 

Ezen a versenyen azután végleg bebizonyosodott, 
hogy a német vezetők és kocsik nemcsak az ország-
úton, hanem a pályán is alaposan megállják a helyü-
ket, ha arra szükség van. A külföldi vezetők 
nagyrésze karambolokat csinált, másrésze kiállt és 
aki versenyben maradt — nem sok vizet zavart. Re-
mélhető, hogy jövőre nagyobb külföldi konkurren-
ciában lesz részük a németeknek, akik mindent el 
fognak követni, hogy újra hazai gyártmány győzzön 
a legnagyobb hazai versenyben. 

Mint fennebb említettük, a versenyen több sú-
lyos baleset is történt, amelyek közül az egyik ha-
lálosvégű volt. A hetedik körben az addig kiválóan 
ment Rosenberger elvesztette uralmát kocsija fölött 
és közel 150 kilométeres tempóban kétszer megfor-
dult tengelye körül, miközben nekiütődött a célvonal 
előtt 100 méterrel felállított jelzőtáblának. A jelző-
táblát kezelő műegyetemi hallgatók közül a 23 éves 

Kloze szörnyethalt, egy másiknak mindkét lábát 
rögtön amputálni kellett, mig egy harmadik súlyos 
belső sérüléseket szenvedett. Rosenberger és utasa a 
teljesen szétroncsolódott kocsiban súlyos belső sérü-
léseket szenvedtek. A Talbot-vezető Chassagne, való-
színűleg kormánydefektus folytán, farolásba jött és 
nekiütközve egy palánknak, megsérült. Chassagne 
utasát, Rivet, kórházba kellett szállítani. Súlyos bal-
eset érte még a Pluto-Sport-kocsit vezető Nederert, 
aki kocsijával a pályáról kifarolt és a pálya közepén 
lévő versenyintézőség kocsijába rohant. Nederer áll-
kapocstörést szenvedett és utasa a kezén sérült meg 
súlyosabban. Mindkét automobil teljesen összetörött. 

Részletes eredmények. 

Összosztályozás. 
Idő Átlag Km. 

1. R. Carraciola (2 literes Mercedes-
Kompressor) 

2. R. Rieeken (NAU 3 literes) . 
3. M. Cleer (3 literes Alfa-Romeo) 
4. P. Clause (2 literes Bignan) . 
5. G. G. Klöble (1.5 literes NSU) . 
6. Sehamburg-Lippe herceg (2 

literes OM) 
7. G. Scholl (1.5 literes NSU) . . 
8.E. Islinger (1.5 literes NSU) . 
9.H. Zanter (2 literes OM) . . 

10.1. Müller (1.5 literes NSU) . 
11.1. Bokasch (1.5 l.-es Brennabor) 
12. Ed. Reichstein (1.5 literes Bren-

nabor) 
13. F. R. Feldmann (2.1 l.-es Hansa) 
14. Edm. Orska (3 literes NAG) . . 
15. Alb. Mitzlaff (1.5 l.-es Brennabor) 
16. H. Urban-Einmerich (1.5 literes 

Talbot) 
17. M. Walti (1.5 literes Bugatti) . 

2:54:17 
2:57:33 
3:00:16 
3:02:07 
3:07:27 

135.157 

3:10:57 
3:11:54 
3:13:58 
3:16:54 
3:18:25 
3:26:33 

3:26:33 
3:27:45 
3:28:11 
3:29:01 

3:20:37 
3:31:17 

Végosztályozás kategóriák szerint. 

Kocsik 3 literig. 
Idő Átlag Kin. 

1. Oh. Rieeken (NAG) 2:57:33 132.500 
2. M. Cleer (Alfa-Romeo) . . . . 3:00:16 130.500 
3. F. Feldmann (Hansa) 3:27:45 113.300 
4. E. Orska (NAG) 3:28:11 

Kocsik 2 literig. 

1. R. Carraciola (Mercedes) . . , 2:54:17 135.100 
2. P. Clause (Bignan) 3:02:07 129.100 
3. Schaumburg Lippe herceg (OM) 3:10:57 125.500 
4. H. Santer (OM Superba) . . . 3:16: 

Kocsik 1.5 literig. 

1. G. Klöble (NSU) 3:07:27 125.800 
2. J. Scholl (NSU) 3:11:54 122.800 
3. E. Islinger (NSU) 3:13:58 121.400 
4. J. Müller (NSU) . 3:18:25 
5. F. Backasch (Brennabor) . . . 3:21:26 
6. E. Reichstein (Brennabor) . . . 3:26:33 
7. A. Mitzlaff (Brennabor) . . . . 3:29:01 
8. H. Urban-Emmerich (Talbot) . . 3:29:37 
9. M. Walti (Bugatti) 3:31:17 
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Magyarország gépjárműveinek állománya 
A „Magyar Statisztikai Szemle" alapján 

Mult számunkban közöltük a világ automobil-
állományát. Ezen számunkban pedig Magyarország 
automobilállományával fogunk részletesen foglal-
kozni. 

Hazánk, sajnos, a világ más országaival össze-
hasonlítva az automobilizmus terén nagy hátrama-
radottságot mutat. Magyarországon, mint ezt nap-
jainkban látjuk és összehasonlítjuk más országok-
kal, azt vesszük észre, hogy míg más államokban 
egyre több és több automobil- és motorkerékpárgyár 
létesül, addig hazánkban legfeljebb csak két-három 
nagyobb gyárról lehet beszélni. 

Ezen elmaradottságunk úgy a háború, mint a 
megcsonkításban és ennek révén a gazdasági viszo-
nyokban rejlik. Mint mindennek, úgy ennek is a 
pénz hiánya az oka. 

Az ország jelenlegi gépjárműállományának 
számbeli ismertetése előtt néhány adattal rámuta-
tunk még a gépjárműveknek fokozatos térfogla-
lására. 

Az első gépkocsi már 1895-ben megjelent Buda-
pest utcáin, a gépjárművek állományára nézve azon-
ban csak az 1910. évtől kezdődőleg állanak adatok 
rendelkezésünkre. A fejlődést ismertető kimutatá-
sunkban feltüntetett adatok a személy- és teher-
kocsikat foglalják magukban, a motorkerékpárok 
számának alakulását csak az 1920. évtől kezdve kí-
sérhetjük figyelemmel. Adataink 1919-ig a régi, 

1920-tól kezdve pedig a jelenlegi Magyarországra 
vonatkoznak. Vizsgálódásainknál azonban ez a kö-
rülmény nem igen játszik szerepet, mert a gépkocsi-
tulajdonosok zöme a főváros lakosaiból került ki s 
csak mintegy 15 százalék jutott a vidékre. A kimuta-
tásból láthatjuk a gépjárművek állományának foko-
zatos növekedését, melyet az 1914-ben kitört világhá-
ború akasztott meg, amikor a hadvezetőség igen sok 
gépkocsit vont ki a polgári forgalomból és saját cél-
jaira vette azokat igénybe. Az 1918. és 1919-iki for-
radalmi esztendőkről nincsenek adataink. Az állo-
mány 1920-ban éri el a mélypontot s az ország 1672 
darabra lecsökkent autóparkja már a mai Magyar-
ország állományát mutatja, mely azonban, egybe-
vetve a korábbi állománnyal, egyúttal képet ad a 
román zsákmányolás méreteiről is. Innen kezdve ro-
hamos fejlődést látunk, úgy hogy négy évvel később, 
1924 végén már 5965 darab gépjármű volt az ország 
területén nyilvántartva. 

Magyarország gépjárműállományának pontos és 
minden részletre kiterjedő számbavételét az állam-
rendőrség által vezetett gépkocsinyilvántartási la-
pok alapján, az 1926. évi május hó 1-iki állapot meg-
rögzítésével, elsőízben eszközölte a statisztikai hiva-
tal. A felvétel időpontjában 9159 gépjármű volt az 
ország területén forgalomban, vagyis az állomány 
nem egészen másfél óv alatt 53.5 százalékkal növe-
kedett. 

Tipus H 1. 
Sportmotorokhoz. 

LODGE 
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FÉMDOBOZBAN ÉS 

GYÁRI 
ÓLOMZÁRRAL 

ELLÁTVA 

Y 
KÉRJEN KÉPES 

KATALÓGUST 
Tipus CT. 

Amerikai motorokhoz 
Tipus TS 3. 

Normál 1 sarkú. 

II 
Tipus C 3. 

Alacsony fordulatú 
motorokhoz. 
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Ez a nagyarányú növekedés beszédes bizonyí-
téka annak, hogy a motoros járművek szárazföldi 
közlekedésünkben már milyen nagy jelentőséggel 
bírnak. Az államnak több mint fele (57.7 százalék) 
személykocsikból és bérautókból állott, a teherkocsik 
aránya 16.6 százalék, a különféle célokra szolgáló 
kocsiké pedig 4.6 százalék volt. Végül a motorkerék-
párok az egész állománynak 21.1 százalékát tették. 

A területi megoszlást tekintve a gépjárművek 
több, mint kétharmada (67.9 százalék) a főváros for-
galmának lebonyolításában vett részt, míg a gépek 
32.1 százalékát a vidék állította szolgálatába. Ha a 
járműveknek a főváros és vidék közötti elhelyezke-
dését kocsinemenkint vesszük vizsgálat alá, élénken 
láthatjuk azokat az okokat, melyek a kocsik meg-
oszlásában közrejátszanak. Budapest nagyarányú és 
folyton emelkedő belső forgalmának lebonyolításá-
hoz a személykocsik 66.3 százalékát tartja lekötve, 
ugyanerre a célra igénybe veszi még az ország bér-
autóinak 85.0 százalékát s a motorkerékpárok 66.2 
százalékát. Az autóbuszoknál már más a helyzet; 
ezeknek mindössze 44.2 százaléka esik a fővárosra s 
több, mint fele a vidék közönségének áll rendelkezé-
sére. Az autóbusz a vidéki városok belső forgalmá-
nak lebonyolításán kívül sokkal jelentősebb szerepet 
tölt be az egyes helységek egymásközti forgalmánál. 
Az autóbuszoknak a vidéken való térhódítása össze-
függ még az ország megcsonkításával. Az ország öt-
letszerűen vont határvonalai ugyanis a tervszerűen 
és egymással szervesen összefüggő vasúti hálózatot 
megbontották, úgy hogy a csonkán álló vasúti végző-
dések egymásközötti kapcsolata teljesen megszűnt és 

ezzel az egyes helységek között a vasúton való közle-
kedés csak időt rabló kerülő utakon történhetik. Itt 
a gépjárműveknek megfelelő alkalom kínálkozott 
arra, hogy a vasutaknak segítségére siessenek s e 
csonka vonalak között a megfelelő rövid úton való, 
gyors összeköttetést létesítsék. S ez az a pont, ahol a 
motoros járművek a vasutakkal szembne fennálló 
előnyeiket felhasználva, okos tarifapolitikával a se-
gítőtárs szerepét lassankint a versenytárs szerepével 
kezdik felcserélni. 

A gépjárművek állományának változása Magyar-
országon. 

A forgalomban levő gépjárművek: 
Év: Személy- Teher- Motorkerékpárok össze 

1910. 937 110 — 1047 
1911. 1460 151 — 1611 
1912. 1926 252 — 2178 
1913. 2612 264 — 2876 
1914. 2877 316 — 3193 
1915. 2748 293 — 3041 
1916. 2478 386 — 2864 
1917. 2829 345 — 3147 
1918. 
1919. nincsenek adatok 
1920. 1413 259 — 1672 
1921. 2184 380 161 2725 
1922. 2342 531 430 3303 
1923. 3078 721 650 4449 
1924. 4027 968 970 5965 
1926. V. 1. 5285 1945 1929 9159 
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Új világrekordok 
Garfield-Plessier és Guillon az ismert francia 

Renault-vezetők július 9—10-én megjavították az 
angol Duff és Benjafield (Bentley) által tartott 24 
órás világrekordot. Kísérletük fényesen sikerült, 
amennyiben 24 óra alatt 4167 kilométert és 578 métert 
futottak megváltott vezetéssel, ami pompás 173:649 
km. átlagsebességnek felel meg. A kísérlet színhelye 
ismét a LinasnMonthléry autodrom volt. Garfield 
és társai kísérletüket egy 40 HP. 6 hengeres 9.5 lite-
res csukottra karosszált Renault-versenykocsival 
érték el. A felállított új 7 világrekord a következő: 

1000 angolt mérföld (1609.000 km.) 9:13:59. Sebes-
ség: 174.302 km. Régi rekord: 9:49:45. 

2000 km. 11:33:19.8. Átlagsebbesség: 173.080 km. 
Régi rekord: 12:10:28. 

3000 km. 17:22:24.9. Átlagsebesség :172.675 km. 
Régi rekord: 19:10:28. 

2000 angol mérföld (3218.000 km. 18:36:23.5. 
Sebesség: 172.986 km. Régi rekord: 20:34:36. 

4000 km. 23:01:45.8. Átlagsebesség: 173.692 km. 
12 óra. 2075.809 km. Sebesség: 172.984 km. Régi 

rekord: 1949.806 km. 
24 óra. 4167.578 km. Sebesség: 173.649 km. Régi 

rekord: 3670.329 km. 
Garfield utolsó köre a 2.5 kilométeres pályán 48.0 

másodperc volt, ami 191.118 km. óraátlagsebességnek 
felel meg. 

Az 1927 -es „Francia Grand Prix" ismét országúton 
lesz. A ACF-nek rossz tapasztalatai vannak a pályán 
•rendezett Grand Prix-vel. Sem MomMéryiben, sem 
Miramarban nem volt elég (nevező, míg az országúton 
rendezett versenyeken, mint Lyonban., Strassburgban, 
mindig igen sikeres versenyt tudtak összehozni. A 
nagy díj ismét 1.5 literes hengerűrtartalom és kom-
presszor megengedésével keriil kiírásra. 

„Grosser Bergpreis von Oestterreich". Az osztrákok 
•felbuzdulva a svájciak sikerein, a Semmering-
•versenyt az idén mint „Ausztria hegyi nagydíja" 
rendezik meg. A hegyi nagy díj csupán oldalkocsis 
motorkerékpárok, túrakocsik és sportkocsik részére lesz 
kiírva, míg a motorkerékpárok és a versenykocsik, 
mint eddig is, a „Semmering vándordíjért" fognak 
futni. A Semmering-verseny az utóbbi években, nem 
tudni miért, igen gyengén sikerült, úgyhogy volt eset, 
hogy nevezések hiányában meg sem tudták tartani. 
Kíváncsiak vagyunk, mit fog használni a nagy cím a 
versenynek. 1 . 

Vöczköndy László nyugállományú százados, tár-
sadalmi életünk egyik ágtn szimpatikus tagja, belépett 
a budapesti Peugeot-képviselethez, ahol ezentúl Landy 
Istvánnal együttműködve, valószínűleg további hatal-
mas sikereket fognak elérni a kitűnő francia világ-
márka) magyarországi terjesztésében. 

Milyen eredményeket ért el Pietro Bordino Ameri-
kában a mult évben? Kevesen emlékeznek rá biztosan, 
hogy a híresi olasz vezetőt, Bordinót, akii 1924-bÉn Mon-
zában megnyerte az Olasz Grand Prixt, a Fiat-gyár 
3 darab kétliteres Fiat-versenykocsival kiküldötte 
Amerikába szerencsét próbálni. A kiutazásról még 
csak írtak az európai újságok, de a kiint elért eredmé-
nyekről mélyen hallgattak az olaszok. Véletlenül ju-
tott ma kezünkbe az „Indianapolis Grand Pirx" idei 
programmja, amit egyik amerikai munkatársunk kül 
előtt meg részünkre és amelyben a mult évi India-
napolis-verseny részletes eredményét is olvashatjuk. 
A programimlból megtudjuk, hogy Pietro Bordino (Fiat-
Special) a 33-as mezőnyből a 10-ik helyen végzett a 
nagyjelentőségű versenyben. A győztes Peter de Paolo 
(Duesenberg) lett 4:56:39.46 alatt, 162.718 kilométeres 
i.zenzációs átlagse bességgel, míg Bordino ideje, mint 
tizedik, szintén r©spektábilis volt: 5:16:37.97, aimi 152.452 
kilométeres átlagnak felelt meg. Bordino tehát kifu-
totta azt a formát, amiit az európai versenyeken tőle 
•áttunk, azonban az együléses amerikai kocsik ellen 
lem tudott boldogulni. Levis, Hartz, Kreis, Milton, 
Duray, Palma ós mások mind előtte végeztek. Mint 
értesülünk, Bordino más eredményt nem is tudott 
odakünn elérni és egy-kétszer neki is vágódott egy-egy 
palánknak, úgyhogy aztán beszüntette a versenyzést. 
Egyébként Bordinót nem is annyim versenyezni küldte 
ki a Fiat-gyár és a három versenykocsi csak jó leple-
zése volt annak a taktikának, miszerint Bordinót a 
Fiat-gyár tanulni küldte ki, főleg versenykopsik átta-
nulmányozására. Bordinó azóta már régen itthon van 
és igyekszik értékesíteni amerikai tapasztalatait. Ki-
váncsiak vagyunk, lesz-e eredmény. Mindenesetre a 
nagy csönd, ami a Fiatéknál van Turinban, sejtetni 
enged valamit. 

A „Közrendészeti Kiállítás". Igen érdekes, de ab-
szolúte nem látogatott kiállítás volt a közelmúlt na-
pokban a Műegyetemen. Városi mosóautók, hatalmas 
öntöző-automohiloik, seprőkocsik, traktorok, teher-
autók, tűzoltó-automobilok és sok más érdekes, a „vá-
rosfejlesztés és közrendészet, valamint a köztisztaság" 
keretébe tartozó gépjárműt láthattunk 6zép sorjában 
felsorakozva a Műegyetem egyik ndvarrószén. A ki-
állítók között ott láttuk a magyar Győri Vagongyár 
egyik nagy „Rába-teherautóját" óriási Cordatic-
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abroncsaival. A Velox Automobilkereskedelmi Rt. a 
Békéscsaba város által megvásárolt locsoló- és seprő-
autót állította ki, mely általános feltűnést keltett a 
kevés közönség soraiban. A kitűnő locsoló-autó a 
francia „Latil"-gyár mesterműve. Mellette egy Latil 
teherautóalváz keltette fel az érdeklődők figyelmét. 
Nem kevésbé érdekes volt a Daimler—Benz-stand. Itt 
mindenekelőtt egy szamélyvJitelre épített, de egyszers-
mind pumpával felszerelt Ben&—Gaggenaui tűzoltó-
autó, valamint egy Daimler—Marienfeldei soksugaras 
öntözőkocsi vonta magára az érdeklődőik figyelmét. 
Mellettük sorrendben 2 nürnbergi Faun-teherautó, egy 
németgyártmányú Elité mosó- és öntözőkocsi, egy 
Brennahor-teherautó, egy MÁG-teherkocsi, egy buda-
pesti a Schlick—tNicholson által kiállított mosó- és ön-
tözőautó egészítették ik.L a sort. Feltűnést keltett még a 
Reiman cég által kiállított „Renault-traktor", valamint 
a Róka és Társa által felvonultatott pótkocsis Che-
nard—Walcker-traktoroik. A kiállításnak egyébként 
akkor lett volna valamit haszna, ha a kiállítók meg-
hívták volna az össaes vidéki városok megbízottait, 
akik így szemtől-szembe láthatták volna az összes, a 
modern kor követelményeinek megfelelő köztisztasági 
eszközöket. 

Benito Mussolini, mint az olasz „Gazetta dello 
Sport"iból olvassuk, 250 lírát adományozott a szeren-
csétlenül járt kiváló olasz AJS-versenyző, Raggi Olindo 
emlékoszlopára. Mussolini maga is szenvedélyes auto-
mobiilista és jelenleg hatalmas Alfa—Romeo-sportkocsi 
tulajdonosa. Mussoliniról köztudomású, hogy úgy hajt, 
mint a legvadabb olasz versenyvezetők és titkárjai 
nem igen szeretnek vele együtt utazna. 

„Svájc hegyi Nagy-Dija" s az augusztus 7-én és 8-án 
lefutandó Klausen-hegyiverseny óriási sikerűnek Ígér-
kezik. Hatalmas külföldi nevezéseket várnak a sváj-

Magánjellegű 
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oiak. így Németországból a Mercedesek biztosan indul-
nak és erősen számítanak a Simson, Supra, Selve, Ha-
nomag, Dürkopp, Adler és az Opel résztvételére. Ausz-
triából úgy a Daimler, mint a Gráf & Stift és a Steyr 
átrándulnak a nagy svájci versenyre. Mint hírlik, a 
Sunbeam-gyár meg óhajtja védeni multévi győzelmét 
és állítólag Seagravet küldi le Svájcba. Olaszország-
ból Materassi (Itala) feljövetelére számítanak, sőt 
állítólag spanyol nevezés is kilátásban van. Motor-
kerékpár szempontból az angol P. & M.-vezető Ashby. 
aki, úgylátszik, nagyon szeret utazni, szintén nevezett. 
Magyar részről Delmár Walter biztos induló a ver-
senyben Steyr-sportkocsijával. A verseny egyébként 
külön pikáns párharc lasz az osztrák Daimler- és 
Steyr-gyár között. 

Hegyiverseny a Katalinra. Július hó 3-án lovag 
Martens Caesar földbirtokos látta vendégül a Királyi 
Magyar Automobil Club tagjait egy kedélyes napra 
tereeikei birtokára. A meghívottak a Katalinhegyre, 
lezárt pályán, hegyiversenyt rendeztek 1.5 kilométerei 
távon. A pálya lezárását a váci polgármester, Kráker 
Kálmán engedélye alapján Ádámkovich csendőrőr-
nagy végezte, aiki maga is a motor lelkes híve és egy 
D.-Rad tulajdonosa. A hegyiversenyt Kalledey Jenő 
nyerte Chrysler-^Slx-kocsijávai 1:45.8 alatt, Kaszala 
Károly (Salmson) 1:46.4 előtt, míg a motorkerékpárok 
versenyében if j . Horthy István (588 Norton ohv.) győ-
zött 1:16.6 (a nap legjobb ideje) Manó József (349 ohv. 
AJS) előtt, aki 1:24 2 időt ért el. Versenyen kíviil 
Mikritich Sándor gépkocsivezető a vendéglátó Martens 
Lancia-Lambdájával 1:36.2 időt ért el. A verseny után 
reggelig tartó muri volt Tereskén. A versenyen nagy 
balszerencse üldözte Heteés Sándort (Steyr), aki az 
utolsó fordulóban pneudefektet kapott és a versenyt 
feladni volt kénytelen. 

H | K. M, A, c Guggerhegyi ve rsenye 1926 

Jeney László 
1.1 literes 

. AMILCAR 
m ® túrakocsin fölényesen győz ! 

A m i 1 c a r - és Delaunay - Belleville 
automobilok magyarországi 

vezérképviselete : 

Halmos Testvérek. 
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Érdekes beadvány érekezett a minap a Királyi Ma-
gyar Automobil Club igazgatóságához. A Csatárka és 
Pálvölgy ingatlanainak tulajdonosai, akik úgy látszik, 
szeretik a motort és nem azonosítják magukat a gug-
ger-laikók és tönkrement idegzetű zugligetiekkel, kér-
vényt adtak be a KMAC-hoz, hogy a guggerhegyi 
szerpentint kössék össze az Eszter ucca meghosszahí-
tásával. Ezáltal a gyönyörű Gugger-szerpentin 3—4 
kilométeres egyenesben végződne és rendkívül alkal-
mas lenne nagyobbszabású versenyek megtartására. 
A beadvány szerint az út már évek óta ki vau sajá-
títva és kő is van bőven a közelben. A KMAC Igaz-
gatósága a napokban fog foglalkozni a beadvánnyal é« 
ha a kiküldött bizottság jónak találja az eszmét, úgy 
odafog hatni, hogy a szép terv valóra váljon. 

Olasz 24 órás Grand Prix. Az olaszok, akik szept. 
5-én Monzában rendezik meg az Olasz versenykocsi 
Grand-Prixt 800 kilométerre. 1.5 literes hengerűrtar-
talmú kocsik számára és szeptember 12-én Milánó 
Nagy-Díját 2 literes hengerűrtartalmú gépeknek 400 
kilométerre, egy túrakocsi Nagy-Díj megrendezését 
határozták el, mely bekapcsolód na a monzani nagy-
hétbe. A verseny a Le Mansban évente rendezett Coupe 
Rudge Whitworth szabályai szerint rendeztetne és 5 
kategóriában kerülne lefutásra. 1100, 1500, 2000. 3000 
és azon felül. 

Motorcsónakkiállítás Párisban. A Nemzetközi 
Motorcsónak Szövetség arról értesítette a Királyi Ma-
gyar Automobil Clubot, hogy 1926. évi október havában 
nemzetközi motorcsónaikkiállítást rendez Párisban. 
Motorcsónakok, azok modelljei, tervrajzok stb. lesznek 
kiállítva. A kiállítás vezetője Oapitaine E. Massieu. 
a Nemzetközi Motorcsónak Szövetség alelnöke, kinek 
címe: Páris, VIII., Avenue des Champ Elysées No. 30., 
aki mindennemű felvilágosítással szivesen szolgál. 

Nagyon örvendetes volna, ha a magyar motorcsónak-
építők és tervezők ezen kiállításon résztvennének. 

Buchet-képviselet Budapesten. A Bohátka és Ed 
dinger (Budapest, VI , Gróf Zichy Jenő ucca 8.) cég a 
napokban megszerezte a Ikis Buchet francia automobi-
lok vezérképviseletét. Az első 4 hengeres, 4 kerékféke.. 
4/20 HP. kiskocsi, melynek furata 60 mm., lökete 100 
mm. Hengerűrtartalma 1132 kom., már meg is érkezett 
Budapestre. A motor fogyasztása 100 kilométerre csu-
pán 6.5 liter, anxi egy olyan teljesítmény, ami méltán 
megérdemli a fokozott érdeklődést a kis Buchet-kocsik 
iránt, melyeknek kidolgozása és külseje is egyike a 
legszebbeknek, amit a francia ipar eddig produkált. 

A nagy versenyneknek nem igen kedvez az idén a 
szerencse. A gyengén silkerült francia Grand Prix 
után az olasz Nagy-Díj sem kecsegtet valami óriási 
sikerrel. Ma még osak bejelentések vannak. Eddig a 
Bugatti ós a Sima-Violet biztos induló. Mi osak a 
Bugattit tartjuk annak, mert a Sisma-Violeték Mira-
rnasban sem állottak ki az 1.5 literes kategóriában. 
Egy MaseratiiSpediál indulását jelzi a Gazetta dello 
Sport, valamint arról is van hír, hogy egy elsőkerék-
meghajtásos Miller-Speciál jönne át Pete Kreis-szel 
Monzába, akivel két Duesenberg is átrándulna az 
Övilágba. A Fiat 1.5 literes versenykocsijai nem biz-
tos, hogy elkészülnek akkorra. Sokat beszélnek a 
kompresszoros OM 1.5 literesekről, de hogy indulnak-e, 
az nem biztos. Nagyon régen csinálják már őket. 
Általában a helyzet úgy fest, hogy az Olasz Grand 
Prix sem lesz sokkal különb a többinél. Erre vall 
különben, hogy az olaszok a 24 órrás túrakocsi Grand-
Prixt is felvették a prograimimba, hogy az esetleges 
fiaskóért némileg kárpótolják a közönséget. Lehet 
azonban, hogy őszig még sok új lesz és az olasz Nagy-
Díj hasonló lesz a multakhoz. 

A vitán felül álló 2 literes B A L L o T 

5£K£&: WILHEIM SÁNDOR BUDAPEST, V. JÓZSEF-TÉR 11. 
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Mi történt Costantini és de Viscaya Bugattijával 
a Francia Grand Prixben? Mint tudjuk, a Miramas-
ban rendezett 1.5 literes Francia Grand Prixben csak 
Goux ért célhoz. Costantini erősen lemaradt, Viscaya 
pedig feladta. A Bugatti-gyár eddig minden versenyén 
az angol BP-Spiritet használta, amely egy kitűnő ke-
verék magasan komprimált motorok számára. Újabban 
Bugattiék egy benzin-benzol keverékkel kísérleteztek, 
ami azonban nem egészen vált be. Egy tévedés foly-
tán a gyár ezt a benzolos keveréket küldte le Mira-
masba és csupán Goux, aki maga gondoskodott üzem-
anyagáról, vitt angol BP-benaint. A magas kompresz-
sziót nem bírta a benzolos keverék és Costantini, vala-
mint Viscaya motorjai folyton lassúbbakká lettek. 
Goux 109-es kilométerátiaga, ami bizony első pilla-
natra nagyon kicsi, nem fedi a valóságot. Mint tud-
juk, a miramasi autodrom albszolut egyenetlen kanyar-
jai nem engednek nagy sebességet és ehhez járult még 
a pályába iktatott több hajtűkanyar is. Ennek dacára 
Goux egyik köre 127 kilométer átlagot mutatott és a 
mérések szerint a ikis kékszínű kompresszoros 1.5 li-
teren is felül ment, úgyannyira, hogy a franciák 
biztosra veszik a Bugattá-győzelmeket úgy San 
Sebastianban mint Monzában. 

FORGALMI HÍREK 
F e l h í v á s ! 

Automobilisták! Motorkerékpárosok! Az „Autorno-
bil-Motorsport" szerkesztőségének alkalma volt az el-
múlt napok egyikén az államrendőrség egy magasabb 
pozíciójában álló vezetőjével beszélgetést folytatni, aki 
az általunk oly sokszor szóvátett indokolatlan molesz-
tálások, igazságtalan előállítások és felírások ügyében 
a következőket mondotta: Túlerősnek tartom az „Auto-
inobil-Motorsport" állandó kirohanását a rendőrség el-
len. Lehet, hogy előfordulnak hébe-korban előállítások, 
ahol esetleg nem is olyan nagy a bűn, ezekről azonban 
konkrét adatokat kérünk. Írásban beadott jelentést a 
helytelenül eljáró őrszem számának megnevezését, le-
hetőleg tanúk bemondását és a történet részletes le-
írását. Mi az igazságtalanul cselekedő, avagy udvari-
atlan őrszemek ellen éppen oly szigorral fogunk el-
járni. mint a renitens automobilvezetők és motorkerék-
párosok ellen". Eddig a inagasrangú rendőrtisztviselő 
Szavai. Fentiekhez részünkről csak azt fűzzük, hogy 
fogadjuk meg e szavakat. Ne sajnáljuk azt a pár per-
cet és foglaljuk írásba panaszainkat. Csak így tudjuk 
majd elejét venni a folytonos vexatúrának, ami egyes 
rendőrőrszeniek részéről az automobilisták és motor-
kerékpárosok életét a szó soros értelmében elkeseríti. 

* j 
Havi penzum-működési jelentés. Már több szá-

munkban kikeltünk az ellen a folyton erősbödő és kéz-
zelfoghatóan rosszakaratú eljárás ellen, amiben az 
államrendőrség közegei az automobilistákat és motor-
kerékpárosokat részesítik. A legcsekélyebb kihágás, 
soikszor azonban annak még a nyoma sem, elég ahhoz, 
hogy autónkat, motorunkat ieállítsák, felírjanak, 
•avagy újabban, ami különösen motoroknál fordul elő 
sűrűn, bekísérjenek a legközelebbi kapitányságra, 
mint a betörőiket, ahol azután nyakunkba sózzák az 
i50.000 koronás kezdődő büntetéseket Ismerünk vezető-
ket, akik egyébként a leghiggadtabb emberek, mond-
hatjuk örülnek, hogy élnek és havonta 1.5 millió koro-
nára rúg a büntttéspénzük, amit az államrendőrség jó-
voltából tartoznak lefizetni. Eltekintve attól, hogyez egy 
lehetetlen és tarthatatlan állapot, mit gondolnak az 
•urak, honnan vegye a vezető ezeket a horribilis pénze-
ket a mai nehéz gazdasági viszonyok között? 

t t t t w t t t * t f 1 » f t > • 
Francia Kiskocsi Grand Prix. Miramas 

1926 
(Grand Prix des Voiturettes et Cyclecars.) 

500 kcm. kategória, 

I. Enders Jack SIMA-VIOLET 
II. Stanton SIMA-VIOLET 

Sima-Violet 
a legideálisabb 

és legolcsóbb városi 
kiskocsi. Orvosoknak, ügy-

védeknek, kereskedőknek megfizet-
hetlen. Gyors, kényelmes, 

egyszerű. Benzin- és 
olajfogyasztása 

minimális. 

Vezérképviselet: Budapest, Múzeum-körút 2 
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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, őnin-
dítós autóval történik a vezetési gyakorlat és minden 
tanítványaddigvezet.amig 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 felvilágosításért 

.VIKTÓRIA* AUTÓSZAKISKOLA 
városi irodájához, Budapest, Vörösmarty-utca 53. sz. 
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Ha figyelemmel kísérjük a felírások módját és ide-
jét, azt tapasztaljuk, hogy ezek a hónap elején meg-
lehetősen szórványosak, majd a hónap vége felé egy-
szerre, minden indok nélkül erősen emelkednék. Sike-
rült ezúttal rájönni a dolog nyomára. Sikerült meg-
tudnunk, hogy minden rendőrőrszem a hónap végén 
„működési naplót" köteles beadni. Ha ezen működési 
•napló nem kielégítő, úgy az őrszemet felettes hatósága 
'„kihallgatásra" rendeli. Mimiden utcai őrszem tehát köte-
les havonta kimutatni, hogy dolgozott és megfelelően 
gyarapította a magyar állam, illetve az államrendőr-
ség kasszáját. A havi penzum a forgalmasabb pontok 
szerint van előírva. Vannak helyek, ahol havi 15 fel-
irás is elegendő, viszont vannak, ahol 30 sem elég. Ha 
tehát a biztos úr a hó elején nem igen vette elő a ceru-
záját, úgy ezt a hó végén Ibe Ikell hoznia. Ilyenkor 
aztán boldog-boldogtalan a lajstromra kerül. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy egy-egy őrszem havonta csak 15 
esetben lép fel és ezen esetek átlag 50.000—100.000 koro-
nát, de 9okszor sokkal többet juttatnak az államrend-
őrség ^pénztárába, úgy nem túlozunk, ha azt mondjuk, 
hogy a budapesti rendőrség hatalmas részét az auto-
mobilisták és motorkerékpárosok tartják el. Az automo-
bil tehát egészen jó üzlet az államnak úgy adóban, 
vámban, mint büntetéspénzekben. Hogy meddig bír-
juk, az kérdés. 

# 

Az államrendőrség, mint azt annakidején megír-
tuk, elhatározta, hogy próbákat tesz a forgalmasabb 
lutoafeeresztezések fel meszelésével. Ezek a próbák 
tudniillik a külföld nagy városaiban igen beváltak és 
ma már általánosak. Az államrendőrség hónapokkal 
ezelőtt már átírt a Városi Tanácshoz, amelyben kérte 
•a Rákóczi út— Nagykörút és Kossuth Lajos utca— 
'Károly körút keresztezés! pontján a gyalogjárók által 

Autóműszaki 
oktató falitáblák 

liiíiii 

Soffőrískolák számára 

Egy sorozat — 26 darab 2—3 m2 nagyságban 

Ara: 

1,500.000 kotona 

KIADJA A „MOTORSPORT" 

Kívánatra bemutatjuk vételkényszer nélkül 

Megrendelhetők: 

A KIADÓHIVATALBAN 
II., Margit-körűt 64|a, V. emelet 2. sz. 

követendő útvonal felfestését. Azóta elmúlt egy jó idő, 
a felfestésnek még semmi nyoma. Ez Budapest székes-
főváros adminisztrációja. Nem szokásunk destruálni, 
uraim, de hát Magyarországon minden okos gondolat 
és jó törekvés megbukik az illetékesek nemtörődöm-
ségén és az adminisztráció lassúságán! Mi lesz a feher 
vonalakkal? 

A budapesti államrendőrség, mint teljesen meg-
bízható forrásból értesülünk, 1926 szeptember 1-ére fel-
állítja saját kelbelében a „közlekedési rendőrséget". 
Egyelőre1 50 rendőr kap különleges „közlekedési" ki-
képzést. A közlekedési rendőrök egyben teljesen átve-
szik a villamos váltóközegek munkáját is és személyük 
mindennemű őrszamszolgálattól mentesítve lesz. Fehér 
karszalag „K" betű és fehér kesztyű fogja megkülön-
böztetni a közlekedési rendőröket a többi őrszemektől. 
Mimién közlekedési rendőr mellett be lesz még osztva 
egy őrszem is, aki a napi munkát fogja végezni. Tör-
ténjék tehát báiTimii, a közlekedési rendőr a helyén ma-
rad. Ezenkívül a nevezetesebb forgalmasabb pontokon 
„felvilágosító őrszemek" fogjálk a kérdezősködő vidéki-
eket tájékoztatni. Haladunk. 

Szabad-e már előzni a hidakon a hídfő előtt. Mint 
tudjuk, az államrendőrség már közel másfél hónapja 
elvben engedélyezte, hogy a hidakon mái- a hídfő előtt 
szabad az előzés balra a sineken. Mint értesülünk, az 
államrendőrség most már átiratban hívta fel a Hidak 
Igazgatóságát, hogy a táblákét sürgősen az államrend-
őrség terhére helyeztesse át a hídfőről a híd elejére. 
Kíváncsiak vagyunk, mikor lesznek áthelyezve. A 
helyzet ma tudniillik az, hogy némelyik rendőr meg-
könyörül az automobilistán, amint kínozva gépét, 
vesztve a drága időből a perceket, cammog egy teher-
kocsi után ugyanakkor, amikor jobbra-balra teljesen 
sza'bad az lit és előzni engedi az autót. Ezt sokan 
akként értelmezték, hogy már szabad a kerülés a hídfő 
előtt, milyen nagy volt azonban a konsternáció, amikor 
a következő alkalommal egy másik rendőr szépen fel-
írta a hídfő előtt kerülő autóvezetőt. Vagy van szabály, 
vagy nincs! 

* 

A Ferenc József hidat a közeli hetekben elzárják a 
forgalom alól. A híd útteste tudniillik már annyira 
rossz állapotban van, hogy azon a közlekedés alig 
folytatható. 

• 

Érdekes rendelet jelenik meg a napokban az állam-
rendőrség részéről. Az új rendelet szerint a hátsó 
lámpa működésbehozatala nem történhetik meg a ve-
zető üléséből, hanem csak közvetlenül a lámpa mellől 
végezhető. Ha tehát leszáll az est, úgy a vezető száll-
jon ki a kocsiból és csavarja fel külön a hátsó szám-
lámpát. Ezen felette elmés intézkedés oka, hogy egy-
némely vezető, ha este gyorsan hajtott, avagy más sza-
bálytalanságot követett el, elsurrant az őrszem mel-
lett, majd hirtelen leoltva hátsó számtábláját, gázt 
adva elsietett. Az intézkedés mindenesetre igen elmés 
és a budapesti Bosch, Dénes—Friedmann és más vilá-
gításberendezési vállalatoknak hatalmas forgalmat 
fog adni egy pár hétig. 

# 

Őszre felemelik az atomobilok és motorkerékpárok 
maximális sebességét a városban 25 kilométerről 30 
kilométerre. Örömmel üdvözöljük ezt a korszakalkotó 
újítást, de őszintén szólva, még mindig igen kevésnek 
tartjuk. Mi részünlkről minimum 40 kilométerben lát-
juk azt a sebességet, ami veszély nélkül alkalmazható 
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Budapest nyíltabb utcáin. Próbáljuk csak meg. halad-
junk 25—30 kilométerrel, úgy azt íogjuk észrevenni, 
hogy csaknem; miniden automobil szépen, simán elhalad 
mellettünk. Csak éppen 10 kilométerrel ment gyor-
sabban. 

* 

Újra fel kell emelnünk vétónkat a „Motorkerek-
párosok bekísérése" ellen. Üjabban ez az úzus kezl 
lábrakapni. Ahelyett, hogy felírnák a nagy bűnt el-
követő motorkerékpárost, „előállítják a legközelebbi 
kerületi kapitányságra". Eltekintve a hatalmas idő-
veszteségtől, amit az előállított szenved, mégis csak 
furcsa, hogy egy motorkerékpárost egy kalap alá von-
janak a tettenért betörővel, verekedővel. Kérjük az 
államredőrséget, szüntesse már meg ezt a hihetetlen 
állapotot. Naponkint kapjuk a szerkesztőségbe a leve-
leket motorostársainlktól, ak'ik a leglehetetlenebb mo-
lesztálásokról adnak hírt. A motorosnak ninos szava, 
amit a „Rendőr" mond, az az igazság. Meghalt Mátyás 
király, oda az igazság. Mint értesülünk, a budapesti 
motorkerékpárosok tömörülni akarnak és deputáció-
ban szándékoznak felkeresni a belügyminiszter urat 
és előadni panaszaikat a tarthatatlan állpotok mitt. 

„Kiutasított, tettenért betörő, motoros, csavargó". 
Így ültek a minap az V. kerületi kapitányságon egy-
más mellett négyen. Egy toprongyos csavargó, akit az 
éjjel szedtek össze valamelyik utcasarkon, egy rovott-
múltú, aki dacára annak, hogy ki van utasítva Buda-
pestről, nem akart megválni a gyönyörű fővárostól stb. 
Emberek vagyunk és egyenlőek vagyunk', de kissé fur-
csának találjuk, hogy a minimális kihágást elkövető, 
tegyük fel „füstölő vagy puffogtató" motoros ott üljön 
betörőikkel, csirkefogókkal egy padon és várja, míg 
sorjára kerül a tanácsos úr elé. Egy kis Balkán az V. 
kerületi kapitányságon. 

Fukász tanácsosnak hívják azt a kedves úriembert, 
akii az V. kerületi kapitányságon ítél a motorosok fe-
lett. Nagyon kedves úriember, csak egyes 
•dolgokkal nincsen egészen tisztában. A mi-
foap egy előállított motorost felkísérte a kol-
légája, hogy tanúvallomást tegyen mellette. Miközben 
a rend őre előadja szigorú vallomását, ami egyébként 
abszolúte nem fedte a valóságot, a tanú elmosolyodik. 
Erre a tanácsos úr, erősen kikelve magából, a tanút a 
szó szoros értelmében kidobta. „Takarodjon ki innen, 
még mosolyog, lecsukatom azonnal!" Szép, hogy nem 
tette. Így bánnak az V. kerületi kapitányságon a moto-
rosokkal, ahol egyébként a v< zető kijelentette, hogy n 
„Civil motorosokat már sikerült kiiirtanom a kerüle-
temből, most következnek a rendőrmotorkerékpárosok!" 
Így fest az ítélkezés manapság a konszolidált Magyar-
országon. 

Ezúton is felhívjuk az este közlekedő motorkerék-
párosokait, valamint automobilistákiat, hogy reflekto-
raikat, ha az országúton szembejövő jármű feltűnik, 
azonnal oltsák el. Saját magunk tapasztaljuk, hogy 
még mindig akadnak vezetők, akik vagy nincsenek ez-
zel tisztában, vagy rosszakaratúak. A reflektorral 
szemben jövő automobiil vezetője a vakító fénytől kép-
telen a távolság becslésére és könnyen beleszaladhat a 
szembejövőbe, vagy az árokba. Tartsuk be a rendet, 

# 

Hídjavítás. Felhívjuk az automoblilisták és motor-
kerékpárosok figyelmét, hogy a Délivasút sínjei felett 
áthaladó márványai tea i közúti híd javítás alatt áll. A 
munkálatok augusztus 30-ig tartanak. 

• 

A budapest—ceglédi állami últvonailon a kispesti 
keramit végétől kezdődőleg a Vecsés község előtti 
vasúti keresztezésig az útvonal átépítés alatt van. Ez 
a szakaisz egy és félhónapig a forgalomtól (teljesen el 
van zárva. Ezen lezárási idő alatt a forgalom az Üllői 
úttól jobbra kijelölt mellékúton történik. 

• 

A budapest—kassa—zíborói műúton Forró és Alsó-
novaj községek (Abaujtorna m.) között lévő híd át-
építés alatt van. forgalom itt 250 méteres darabon az 
erre a célra kijelölt ideiglenes úton itörténik. 

A m e r i k a i $ í r e k 
A „Automobil-Motorsport" ncwyorki tudósítójától. 
Az Altoona 250 mértföldes verseny. Győz: DaveLevis 

(Miller) 180 km. átlaggal. Az Indianapolisi Grand Prix 
után beállott pillanatnyi nyugalom után június utolsó 
szombatján a pensylvaniai Altoona-Speedway-en ta-
lalkoztak az UiSlA legjobb vezetői. Hatalmas mezőny .in-
dult, kik közül a legtöbb már Indianapolisban is start-
hoz állott. A verseny az VA. angol mértföld (2011 mé-
ter) 'kerületű fapályán került lefutásra 250 angol mért-
földes (40CÍ.250 km.) távon, mely beszámított az USA 
bajnokságába. Győzött a mult évben feltűnt, de eddig 
még győzelmet nem szerzett Dave Lewis (Front Drive 
Miller Spiecial) elsőkeréknveghajtásos Milleren 2:13:24 
alatt, a 2:13:28-ait futó Norman Batten (Miller-Special) 
ellen, míg a harmadik helyet alig 5 másodperccel 
2:13:33 alatt egy új californiai csillag, John Duff fog-
lalta le Duesenberg-Specialjával. A további 7 helyet 
az Egyesült Államok legjobbjai okkupálták másod-
percnyi különbözetekkel. Hasonló gyors és egy csomó-
ban futott verseny, mint tudósítónk írja, alig volt az 
amerikai versenyek történetében. 4. Fred Comer (Mil-
ler-Specia), 5. Eddie Hearne (Locomobile Junior 
Eight), 6. Beimet Hill (Miller), 7. Frank Elliot (Miller), 
8. Peter de Paolo (Duesenberg), 9. Ralph Hepburn 
(Miller), 10. Ben Jones (Duesenberg.) Kétségkívül az 

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 ! 
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1500 kcm. elsőkerékmegbajtásos Millerek a leggyor-
sabbak ma Amerikában a kategóriájukban. 

A versenyen 17-en állottak starthoz és tizen futot-
tak be a célba. 

Az Altoona 250 miles beszámított az USA bajnok-
ságba. 

* 

„50 Mile Easitern ChairipionWhip." néven július 
első szombatján futották le a Philadelphia mellett 
épült új ,South Langborne Speedway"-n 50 mértföl-
des távon (80.450 km.) az USA egyik legnagyobb „Dirt 
Track" versenyét. A „Dint Track"-ek talán legjobban 
a mi ügetőpályánkhoz hasonlíthatók. Emeletlen for-
dulók és országútszerű talaj. Érdekes megemlíteni, 
hogy az efajta pályákon rendezett versenyeken egész 
más nevekkel találkozunk, minit a nagy bajnoki verse-
nyéken, melyek kizárólag a hatalmasan emelt 200 kilo-
méteres sebességekre készült Speedway-ken folynak le. 
A Dirt Track Champion Jimmy Gleason veresége volt 
az 50 mile szenzációja, a philadelphiai Winnai verte 

N E W - G E R R A R D 
Angol világmárka 
A legkényesebb igénye-
ket kielégítő Iára- és 

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 GYULA 
IV., Piarista-utca 8. sz. Galamb-u. oldal 

meg 1 teljes mért földdel (1609 méter) Duesenberg-Spe-
ciálján. A versenyen egy baleset is történt, amennyi-
ben Harry Fox (Ford-Speciál) nekifarolt a korlátnak, 
majd felfordult. Baja azonban nem történt és már a 
következő versenyben el is indult. Az efajta pályá-
kon elért átlagok körülbelül megegyeznek a „Circuit"-
szerű országúti versenyeken elért átlagokkal. Winnai 
(Duesenberg) az 50 mértföldet (80.450 méter) 42:37.8 
alatt futatta meg, ami 113.256 ücm. átlagnak felel meg. 
Második Jimmy Gleason (F. & J. Special) Oett, míg a 
harmadik helyet Keech (Miller) okkupálta. A negye-
dik helyet Desmond foglalta le egy francia Bugattin, 
amelyről az amerikai lapok is megjegyzik, hogy abból 
a típusból való, amelyik a híres európai versenyen, 
a Targa Florion oly kitűnő szerepet játszott. A ver-
senyen egyébként új „Dirt Track" rekordot állított fel 
Winnai (Duesenberg) 10 angol mértföldre (16.090 mé-
ter)t, amennyiben 7:34.0 időt ért el. Ez 127.584 fcm. átlag-
nak felel meg, ami kolosszális teljesítmény egy 2 kilo-
méteres körön. Itt másodilk ismét Gleason (F. & J.), 
míg a harmadik Snowberger (Miller) lett. 

Stollár József 
Automobil-Szakiroda 

Budapest, 
V., Mária Valéria-u. 10. 
Telefon: Lipót 999-15. 

Huszonhatévi tapasztalattal, 
a l e g r é g i b b elvállal minden speciális mo-
mechanikai tor- és kerékpár javítást, me-
ü z e m chanikai és esztergályos mun-

kálatokat, versenygépek spe-
ciális előkészítését. Használt 

motorkerékpárok vétele és el-
adása, bizományi raktár 

VI., Gróf Zichy Jenő-utca 36. sz. 

Úrvezetők részére * 
automobil vezetői tanfolyam! 
Hölgyek részére külön oktatás! 

Telefon: j E M J ^ Ű I ^ l Telefon: 
J. 40-92 J- 40-92 

A 
V ILÁG L E G G Y O R S A B B 500-AS GÉPE 
*"llll»**«llll»',t|||II*''l||||l''l||||l''l|l|M*'U|||l»>Milll**<IIIll,M|||ll'-n|||í"«|||ll'-ll|||l"'l||lll' 

Magyarországi vezérképviselet: 

j LANTAI EDE 
Magyar Motorforgalmi Vá l l a la t 

Budapest, IX., Viola-utca 12—14 
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1 
E g y kis statisztika az idei angol Tourist Trophyról 

Velocette, Norton, Cotton, AJS. é? Rex-Acine a frontban. — A Blackburne-inotorok szén sikerei, 
olasz Guzzi megtörte a jeget és kontinentális volttá dacára, helyezést ért el az angol TT-ben. 

Az 

Az angol TT, a mindenidők legnagyobb és legkomo-
lyabb motorkerékpárversenye zajlott le a mult hónap-
ban. Miután itt a világ legnagyobb és legjobb gyárai 
gyári vezetőkkel, igazi speciálgépekkel adnak egymás-
nak találkozót a Man-szigeten, úgy ezeket a versenye-
ket bátran vehetjük alapul a gépek jóságát, motoraik 
üzembiztonságát, valamint a beépített alkatrészek jó-
ságát illetőleg. 

Az idei Angol Tourist Trophy 3 kategóriájában 
szokatlanul sok versenyző állott starthoz. Dacára an-
nak, hogy az Ultra-Lightweight (175 kcm.) és a Sidecar 
Trophy elmaradt, a nevezések és indulók száma a 
most rendezett három versenyben erősen meghaladta a 
mult évineik számát. A három versenyben összesen 
32 gyár, illetve fajta gép állott starthoz. 116 gép indult 
el és ebből beérkezett a célba 56 gép, tehát a starthoz 
állott gépeknek csaknem 50 százaléka. 

Győzelem és helyezések tekintetében meglehetősen 
kevés gyár jutott szerephez. A 9 helyen csupán 6 gyár 
osztozott. Ezek között az AJS. a Rex-Acme és a Cotton 
2—2 helyet foglalt le magának. Győzött ezúttal a Nor-
ton. a Velocette és a Cotton. Mindannyi régi gyár, me-
lyek közül csupán a Velocette szereplése keltett meg-
lepetést, amennyiben senki sem számított arra, hogy 
mindjárt az eliső nagyobb arányú TT startiánál úev az 
egyéni győzelmet, mint a team-díjat meg tudja nyerni. 
A Norton, AJS kitűnő szereplsée nem volt meglepetés. 
Hiszen ezek a gyárak már évek óta minden Tourist 
Trophyn előkelő szerepet játszanak. A Rex-Acme SZP-
rencséjét Handley alapította meg és addig, amig Hand-
ley fut. a Rex-Acme mindig az elsők között lesz. A leg-
nagyobb meglepetést ezúttal az olaszok hozták. Azt 
mindenki tudta, hogy a Guzzi egy igen biztos és gyors 
gép, de hogy éppen a 250 kcm.. mondhatni most debü-
táló új típussal érjenek el az olaszok egy fényes helye-
zést, éppen úgy mondhatjuk gvőzelmet, mert 20 mp. 
egy 4 órás versenyben nem különbség, arra senki sem 
számított. 

A fenti hat gyáron kívül indult 26, bár legtöbbje 
igen szép eredményeket ért el, győzni nem tudott, ami 
természetes is, mert három versenyben csupán 9 helye-
zés érhető, mindazonáltal igen sokan alig maradtak el 
a győztesektől és eredményeik, tekintettel arra, hogy 
az első 10 között foglaltáki el a helyeket, magasra érté-

kelendők. így különösen a HRD, Sunbam, New-Impe-
rial, Royal-Enfield, Douglas eredményei érdemelnek el-
ismerést, akik ugyan ez évben nem értek el helyezést, 
de kitűnő idővel az első 10 közé küzdöttek fel magukat, 
ami pedig az angol Tourist Trophyn igen nagy ered-
mény. 

Nézzük százalékban kifejezve, miként fejezték be az 
egyes gyárak a versenyt;? A táblázat, bármennyiire is 
hő és megwelel a valóságnak, a gépek jóságát és meg-
bízhatóságát nem egészen fedi, amennyiben igen sok 
gép kiválása a versenyben a vezető hibájából, illetve 
annak bukása folytán történt. A győzelmet és helye-
zést elért gyárak a következő beérkezési percentet mu-
tatják: 

Gyár neve Indult Befutott 
Velocette . . 3 3 100 
Cotton-Blackburne . . . . 6 4 66 
AJS . . 12 8 66 
Rex-Acme-Blackburue . . 4 2 50 

. . 2 1 50 
Norton . . 8 3 45 
A helyezést el nem ért gyárak befutása százalékban 

ejezve: 
Gyár neve Indult Befutott % 

Bianchi . . 3 3 100 
A. J. R . . 1 1 100 
Diamond . . 1 1 100 
OEC-Blackburne . . . . . 1 1 100 
Wallis-Jap 1 100 
Montgomery-Jap . . . . . 1 1 100 
Zénith-Jap . . 4 3 75 
H. R. D.-Jap . 10 6 — 60 
Scott . . 2 1 50 
Triumph . . 2 1 50 
Mac Evoy-Jap . . . . . . 2 1 50 
Douglas . . 7 3 47 
O. K.-Blackburne . . . . . 7 3 47 
Royal-Enfield-Jap . . . . 7 3 47 
New-Imperial-Jap . . . . 8 3 45 
Calthorpe . . 3 1 33 

. . 9 3 33 
New-Gerard-Blackburne . . 2 0 0 

. . 1 0 0 

F . & S . 
VECSEY JENŐ 

okleveles gépészmérnök 

golyóscsapágyak, görgőscsapágyak, acél-
golyók, t e l j e s k ö z l ő m ű b e r e n d e z é s e k 

Saját csapágyjavító műhely 

BUDAPEST, VIII., KISSTÁCIÓ-UTCA 11 
Telefon : József 39-02 Telefon : József 51-99 
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Gyár neve Indult Befutott 
B. S. A . . . . 1 0 0 
Levis . . . . 2 0 0 
Crabtree-Speciál . . . . 1 0 0 
New-Hudson . . . 0 0 
P. & M 0 0 
Matchless . . . . . . . . 3 0 0 
A gépek felszerelése szempontjából különös érdé-

késséggel és fontossággal bír az angol TT. Mondhatni 
90 százalékban itt domborodik ki, miből mi a legjobb. 
Ma még mindenütt az angol motorkerékpárok vezet-
nek, tehát a felszerelés szempontjából kétségkívül azt 
vehetjük jónak, amit az angol vezető gyárak használ-
nak, illetve beépítenek gépeikbe. Az alantiakban fel-
tétlenül elismerjük, hogy felszerelés szempontjából ki-
tűnőek az angol gépek, csupán a mágnes az. amire mi 
magyarok, legyen az bármilyen, mégis csak a német 
Boschra esküszünk. Jó az az angol mágnes, hiszen ha 
kibírja a nagy angol Tourist Trophyt baj nélkül, kell, 
hogy jó legyen, de azért a Bosch mégis csak Bosch. 

Vegyük sorra a beépítendő felszerelési cikkeket, 
amelyek reánk nézve már csak azért is fontossággal 
birnak, mert jelenleg két nagyméretű motorkerékpár 
gyárunk van már (Méray és a Nova), amelyek csaknem 
kivétel nélkül angol anyagot használnak vázaikba. Itt 
elsősorban a mágnes, a gyertya, az olajozás, a pneuma-
tik, a zsirzás, a lökhárítók, a villa, a lánc, a nyereg, 
a sebességváltó, a fékek és a fékbetétek, a csapágyak, 
valamint a karburátor és végül az olaj jön legelőször 
számításba. A benzinről nem igen lehet beszélni. Az 
annyira egyéni és annyira helyhez kötött, hogy arról 
nem is írunk. 

A mágnes. Az idei angol TT győztesei mind angol 
mágnessel érték el győzelmeiket. Német Bosch-al idén 
is csak a HRD szerelte fel gépeit, ők azonban idén nem 
tudtak a győztesek közé kerülni. Bosch-mágnest a he-
lyezettek közül csupán az olasz Guzzi-vezető használt, 
aki, mint tudjuk, alig 20 másodperccel végzett a győztes 
Cotton-Blackburne^vezető Johnston mögött. A négy 
angol mágnesgyár így megosztozott a győzelmeken és a 
helyeken. CAV nyerte a senior, ML a junior és a BTH 
a lightweight kategóriát, míg a Lucas, az AJS révén 
két szép helyezést ért el. Ha a győzelmet 3, a második 
helyet 2, a harmadikat 1 ponttal értékeljük, úgy az ML 
6, a BTH 4, a CAV 3, a Lucas 3 és a Bosch 2 pontot 
ért el. 

A gyertyák. A gyertyakérdésben az angol KLG ki 
magaslóan vezetett. Mindhárom győztes KLG gyertyát 
használt, ami tényleg ma is elismerten egyike a les 
jobb gyertyáknak. A másik kitűnő angol gyár, a Lodgo. 
egy második és harmadik hellyel volt kénytelen meg 
elégedni, mig a KLG győzelmein kívül szintén ért el 
egy második és egy harmadik helyet. Ghersi olasz Fert 
gyertyát használt. Pontok szempontjából KLG 12 pont. 
Lodge 4 pont és a Fert 2 pont. 

A pneumatik. A pneumatikkérdést ezúttal a Dun 
lop teljesen elintézte. Minden kategória minden helye 
zettje angol Dunlop-pneuimatikkal volt felszerelve. Bár 
több gépen volt Avon, Hutehinson és John Bull, a győz-
tesek között csak Dunlopot láttunk, 18 pontos elsőség. 

Olaj. Ugyanígy állott a helyzet az olajhasználattal 
Az összes győztesek és helyezettek, de azt hiszem, a ver-
seny valamennyi indulója Castrol-t használt, ami ma, 
úgy látszik, a motorkerékpároknál végleg biztosította 
magának az elsőséget. 18 pontos elsőség. 

A láncok. A Coventry—Renold párharc ezúttal erő-
sen a Coventry oldalára billentette a mérleget. Az ösz-
szes győztes Coventry-láncot használt és a Renold ez-
úttal szép helyekkel volt kénytelen megelégedni. A Co-
ventry három első, egy második és egy harmadik he-
lyezést ért el, ami 12 pontot jelent, mig a Renold két 
második és két harmadik hellyel végezte az 1926-os 
TT-t, ami 6 pontot jelentett számára. 

A carburátorok. A gázosítók között ezúttal a há-
rom nagy angol gyár, az AMAC, a BB és a Binks kö-
zött folyt a küzdelem. Az AMAC nyerte a 250 és 350 
kategóriát, míg Woods Nortonján BB carburátor dísz-
lett. A szintén kitűnő Binks 2 második és 1 harmadik 
hellyel fejezte be a versenyt. Pontok arányában a hely-
zet a következő: AMAC 10 pont, Binks 5 pont, BB 3 
pont. 

Nyereg. A nyeregkérdés szintén két gyár: a Lycett 
és a Terry között oszlott meg. A Lycett két győzelmet 
ért el, a Terry egy győzelme és két második helyével 
szemben. Pontarány: Lycett 10, Terry 8. 

Villa. Itt is a régi rivális gyárak, a Webb és a 
Druid osztoztak a győzelmeken. A Druid a lightweight-
ben, a Webb a juniorban és a szeniorban győzedelmes-
kedett, míg a második és harmadik helyeket ezúttal 
csupa Webb foglalta el. Webb 14 pont, Druid 4 pont. 

100 százalékos használatot tudnak felmutatni a 
már említett Dunloip-pneumatikon és Castrol-olajon kí-
vül még ai Tfecalemit zsirzó-készülékek, a Best & Lloyd 
olajpumpák, a Wellworthy-dugattyúgyűrűk, az SKF 
esapágyak, a Ferodo-fékbetétek, valamint az összes 
John-Bull-gumialkatrészek, mint térdvédők, gázsza-
bályzók és más gumianyagok, valamint az André 
Steering Damper, amit minden gépen ott láttunk és 
ami ma már egy gyorsabb gépnél elengedhetetlen 
kellék. 

Érdekesség szempontjából még közöljük a győztes 
gépek felszerelését, hogy abból is tisztán láthassuk, mi 
ma a jó és mit használnak előszeretettel az angol ver-
senyzők. 

Szenior TT-győztes: S. Woods (490 ohv. Norton) 
CAV-mágnes, KLG-gyertya, Dunlop-pneumatik, Terry-
nyereg, Sturmey-Archer-sebességváltó, BB-carburátor, 
Coventry-lánc, Webb-villa, Webb-fékek, André-statoilizá-
tor, Castrol-olaj, Tecalemit-zsírzókészülék, SKF-csap-
ágyak. 

Szenior TT második helyezettje: W. L. Handley 
(496 ohv. kéthengeres Rex-Acme-Blackburne) ML-mág-
nes, Lodge-gyertya, Dunlop-pneumatik, Burman-sebes-
ségváltó, Lycett-nyereg, AMAC-carburátor, Castrol-
olaj, Coventry-lánc, Webb-fék és villa, Best & Lloyd-
olajozás, Tecalemit-zsírzókészülék, John Bull-gumial-
katrészek és Wellworthy-dugattyúgyűrűk, valamint 
SKF-csapágyak. 

Szenior TT harmadik helyezettje: F. A. Longman 
(498 ohv. AJS) Lucas-mágnes, KLG-gyertya, Binks-car-
burátor, Terry-nyereg, Dunlop-pneumatik, Renold-lánc, 
Best & Lloyd-olajozás, André-stabilizátor, Tecalemit-
zsírzó, Castrol-olaj, SKF-csapágyak. 

Jluióru£)ászat Wessely Isíván 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerület, Váci-utca 9 
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Junior TT-győztes: Alec Bcnnett (348 ohv. Velo-
cette) ML-mágnes, KLG-gyertya, Dunlop-pneumatik, 
Webb-villa és fékek. Ferodo-fékbetét, Castrol-olaj, 
John Bull-térdpárnák, Tecalemit-zwírzó, André-stabilizá-
tor, Amac-carburátor, Lycett-nyereg, Wellworthy-du-
gattyúgyűrűk, Best & Lloyd-olajozás. 

Junior TT második helyezettje: ./. H. Simpson (248 
ohv. AJS) Lucas-mágnes, KLG-gyertya, Best & Lloyd 
olajozás, Castrol-olaj, Renold-lánc, Terry-nyereg, 
Binks-ikairburátor, André-kormányistabilizátor, Teca-
lem.it, Dunlop-pneumatik. 

Junior TT. harmadik helyzettje: W. L. Handley 
(348 ohv. Rex-Acme-Blackburne) ML-mágnes, Lodge-
gyertya, Bujrman-sebességváltó, Lycett-nyereg, Webb-
fék, Webb-Villa, AMAC-carburátor, Best & Lloyd-ola-
jozó, Castrol-olaj, John Bull-térdpárnák, Tecalemit, 
Dunlop-pneuniatilk, André-kormánystabilizátor. 

Lightweight TT. győztese: C. W. Jonston (248 ohv. 
Cotton-Blackburne) BTH-mágnes, KLG-gyertya, Amac-
carburátor, Castrol-olaj, Coventry-lánc, Lycett-nyereg, 
Burman-sebességváltó, Best & Lloyd-olajozás, Druid 
villa, Ferodo-fékbetét, Dunlop-pneumatik, André-stabi-
•lizátor, Tecalemiit, SKF-golyóscsapágyak. 

Lightweight TT. második helyezettje C. W. John-
ston (248 ohv. Guzzi), Binks-karbuiátor, Bosch-
mágnes, Fert-gyertya, Ronold-lánc, Dunlop-pneu-
matik, Castrol-olaj, Tecalemit-zsírzó, Ferodo-fék-
betét, Webb-villa, Terry-nyereg. 

Ligtweight TT. harmadik helyzettje: F. G. Morgan 
(248 ohv. Cotton-Blackburne), BTH-mágnes, Lodge-
gyertya, Amac-karburát'jr, Renold-lánc, Burman-sebes-
ségváltó, Castrol-olaj, Lycett-nyereg, Ferodo-fékbetét, 
SKF-golyóscsapágyak, André-stabilizátor, Druid-villa, 
Dunloii-pneumatik. 

Jules Goux 1.5 literes Bugatti verstnykocsiján az 1926. évi francia Grand Prix győzelme után, a Miramas-autodromban. 

.iv.ii'ji^^tT 

\ belga 24 órás Grand Prix egyik fordulója Stavelotban. A 9-es Foirier (Th. Schneider), utána (22) Rigai 
(Peugeot), aki párjával, Boillotval abszolút győzteskent fejezte be a versenyt. 
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Motorkerékpár és kényelem 
Irta Toepke Alfréd 

Jelen sorok megírására már régen készülök, de 
a végső impulzust, hogy az e tárgyhoz fűződő tapasz-
talataimat papírra vessem, legutóbbi és kellemetlen 
helyzetekben bővelkedő incidensem adta meg. Előre 
bocsátom, hogy azon motorosok közé tartozom, kik a 
motorkerékpárjukat nemcsak a sport kedvéért tart-
ják, hanem azon járnak be a vidékről a fővárosba, 
hivatalba, gyárba stb. 

A napokban történt, hogy dolgomat Pesten sze-
rencsésen elvégezve, 500-as „Méray"-mon sietek haza-
felé Békásmegyerre, midőn a Szarvas-térre érve, min-
den előzetes figyelmeztetés nélkül, orozva megered-
nek az ég csatornái és mire a tűzoltókra emlékeztető 

No de sebaj! Majd megszárad a cipőm otthon. Már 
előre örültem az átöltözés gyönyöreinek, midőn vala-
mivel Csillagbegy előtt a fokozódó rázás figyelmeztet 
a közben beállott pneumatikdefektre. Még csak ez 
kellett. Csak azért is! kiáltással elkeseredett daccal 
látok neki a defekt megállapításához. Egy hosszú, 
laposfejű szeg, az a bizonyos, kizárólag defektek elő-
idézésére használható fajta, mely úgy látszik, esős 
időben is kitűnően beválik, okozta a kellemes meg-
lepetést. A defektet kijavítani pillanatok műve volt. 
Alig háromnegyed óráig tartott, ami a súlyosbító kö-
rülményeket figyelembe véve, páratlan teljesítmény, 
melyre méltán büszke lehettem. Jóformán észre se 
vettem és máris othon voltam. 

Fenti kis történet képezze az alábbiak diszpozí-
cióját.! Kezdjük a láncoknál. 

Pargue báróné, a híres francia nővezető, aki 9 HP. Brasier-kocsijátn 18.500 kilométert tett meg a Szahara 
homoksivatagján. Képünk Fargue bárónő megérkezéskor készült Párizsban. Az üdvözlőbeszédet tartó 

alacsony úr Richárd Brasier, a gyár tulajdonosa, a kitűnő Brasier-koesik konstruktőrje. 

gyorsasággal magamra vettem jól bevált kocsiskabá-
tomat, úgy megáztam, hogy bízvást ismét levethet-
tem volna. Mit tehettem mást, belenyugodtam sor-
somba és „úgy is vizes vagyok" elve alapján berú-
gom motoromat és folytatni akarom utamat. Ámde a 
sorscsapások csapatostól jönnek. Sietségemben hosz-
szú kabátomat nem tűrtem eléggé gondosan magam 
alá és így megesett, hogy a hajtólánc kabátom lelógó 
csücskét elkapta. Egyszerre azon veszem magam 
észre, hogy gépemmel elválaszthatatlanul vagyok 
összekötve. Szerencsémre a közelben, egy kapualjban 
meghúzódó rendőr figyelmes lett a kabátommal ví-
vott csatámra és az ő segítségével sikerült magam 
kiszabadítani és utamat folytatni. Már elindulásom 
után figyelmessé lettem valami szörcsögő zajra, de 
csak Óbudán sikerült a titokzatos nesz okát felis-
merni. A cipőmbe behatolt víz volt a zajnak oka. Va-
lahányszor lenyomtam a fékemeltyűt, egy adag víz 
kiszorult a cipőmből és ez okozta a szörcsögő hangot. 

A jelenlegi motorkerékpártípusoknál többnyire 
burkolatlanul futnak, avagy csak egy, a vezetőt a sár 
és olaj ellen védő bádogellenzővel vannak takarva. 
Természetes, hogy ilyképen kivannak téve az idő vi-
szontagságainak. Száraz időben a por, nedves, esős 
időben a kerekek által felkavart sár és víz éri őket. 
Igaz ugyan, hogy a helyesen kent láncnak ez nem so-
kat árt, ellenben a gazdájának annál több munkát 
okoz a gép tisztításánál. Hangsúlyozom, hogy egy, a 
láncokat burkoló és lehetőleg olajbiztos lánctokot 
nem annyira a láncok érdekében, mint inkább a mo-
toros kényelme kedvéért tartok célszerűnek. Ezek 
alakjuknál fogva nagy ós kívülről könnyen tisztít-
ható felületek, melyek egyben a gép egyes nehezeb-
ben megközelíthető részeitől is távol tartják a pisz-
kot. Ha a gyáros figyelme árra is kiterjed, hogy a 
lehető legkevesebb fáradsággal leszerelhetők is le-
gyenek, úgy mindent megtett a motoros kényelme ér-
dekében. Az eddigi lánctokok ugyanis többnyire meg-
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A francia kiskocsi Grand-Prix 500 köbcentiméteres ka-
tegóriájának győztese. Anderp Jack (Sima-Violet) ver-

seny közben 

lehetősen megnehezítették a bennük elhelyezett lánc 
megvizsgálását. 

Áttérve a sárvédőkre, leszögezhetem, hogy ezek 
többnyire nem nyújtanak elég védelmet a sár ellen. 
A legtöbb gép igaz ugyan, hogy fel van szerelve szé-
les és a kerék háromnegyed részét átfogó sárvédők-
kel, azonban esős időben tapasztalhatjuk, hogy mégis 
sárosak lettünk. Ennek az oka rendesen abban rejlik, 
hogy a gyorsan forgó kerék által felkavart sárnak 
nem jut annyi idő, hogy a sárvédőt elérje, hanem a 
sebes iram következtében előálló erős léghuzam által 
oldalt kitér és az litjába kerülő géprészekre, szeren-
csés esetben esetleg a motoros nadrágjára, kabátjára, 
sőt horribile dictu, arcára is rakódik. Aki a kénye-
lemre is számot tart, szívesen venné, ha a kerekek 
azokon a helyeken, melyeken leginkább szokott a sár 
kifröccsenni, oldalt is burkolva lennének. Mivel azon-
ban ezzel a kerekekhez való hozzáférést is meglehe-
tősen megnehezítettük, a konstrukciónál figyelmünk 
erre a tényre is ki kell, hogy terjedjen. Erre a pontra 
különben a kerekek tárgyalásánál visszatérünk. E 
helyen említem meg az Angliában jól ismert láb-
védőket. Sajnos, itt minálunk nem igen tudnak elter-
jedni, mert mi, magyar motorosok, igen hiú emberek 
vagyunk és nem tudjuk elviselni, hogy motorunk ne 
úgy nézzen ki, mint H. Le Vack angol TT-re tuningolt 
versenygépe. Inkább legyen sáros a nadrágunk. E kis 
reflexiók után térjünk át a bevezetés harmadik pont-
jára. 

Míg az eddig ismertetett körülmények inkább 
utólagos bosszúságot okoznak, addig a pneumatik-
defekt és a vele járó meglepetések a leghiggadtabb 
motorost is kihozzák a sodrából. Élek a költői sza-
badsággal és merem állítani, hogy sanguinikus és 
esetleg szívbajos embereknek az ilyesmi könnyen 
megárthat. Láttam én már motorosokot, kik abban a 
hitben, hogy nem látja őket senki, vademberek mód-
jára estek neki gépüknek és ha módjukban állott 
volna, nyugodtan, illetőleg nyugtalanul felrobbantot-
ták volna. Nem a defekt maga, hanem a kijavítása, 
helyesebben az azt megelőző és követő munkálatok 
hozzák ki az embert a sodrából. Hogyan foglalhatjuk 
szavakba az ilyen eseményt? Tegyük fel, hogy egy-
szerű szegdefektről van szó. A pneumatikunkba tö-
vig behatolt szegecske volt oly előzékeny az általa 

előidézett parányi lyuk helyét megjelölni és így, ha 
a szeget egyelőre a köpenyben hagyjuk, könnyűszer-
rel megtalálhatjuk a defektet a tömlőn is. Mi sem 
természetesebb, hogy ilyen esetekben igyekezni fo-
gunk a kerék kiszerelése nélkül a hibát kijavítani. 
Ám ez rendesen nem megy olyan simán, mint azt 
hinnénk. A sárhányót tárgyalásánál kiemeltük, hogy 
ezek annál jobban felelnek meg céljuknak, minél 
jobban elfödik a kerekeket. Még a. szokásos sárvédők 
is elég, sőt sok esetten túl széleseknek bizonyulnak, 
ha arról van szó, hogy a pneumatikunkhoz hozzáfér-
hessünk. Rendesen a pneumatik sérült részét a ke-
rék elfordításával olyan helyzetbe kell, hogy hozzuk, 
hogy hozzáférhessünk, mely alacsony fekvésénél 
fogva nem igen kellemes munkává teszi a szerelést. 
Igen célszerűnek tartom az olyan sárvédőket, melyek 
a csomagtartóval együtt egyszerűen eltávolíthatók. 
Ennek a régebben divatos sárvédőknek azonban sok 
jogos ellensége van. Az eddigiek ugyanis felerősíté-
sük hiányos kivitelénél fogva csakhamar csöröm-
pölni kezdtek és elváltak a géptől akkor is, midőn 
arra legkevésbé volt szükség. Azt hiszem, hogy a 
konstruktőröknek jelenleg, tapasztalataiknál fogva, 
nem okozna nagy nehézséget a felvetett kérdést 
olyan alakban megvalósítani, mely minden követel-
ménynek eleget tenne. Legvégül lássunk egy esetet, 
mely szükségessé teszi a kerék kiszerelését. Ilyen 
esetekben rendesen a következő előmunkálatok vál-
nak szükségessé: 1. a hajtólánc levétele, 2. a fékruda-
zat eltávolítása, 3. a kerék kiszerelése. így elmondva, 
az egész művelet rendkívül egyszerűnek tűnik föl. A 
valóságban azonban a következőket fogjuk észlelni: 
A lánc levételénél a reá tapadó sűrű por-zsírkenőcs, 
mely igen hasonlít a joggal rettegett kulimászra, min-
denek előtt bemocskolja kezünket, hogy aztán ez úton 
hozzáférhessen ruhadarabjainkhoz és azokon tartós 
pecséteket idézzen elő. A lelógó láncvégek viszont 
rendesen az út porába avagy sarába csüngnek, ami 
bizonyára nem válik előnyére a láncnak. A fékrud 

Blaskovich Péter, a MAC tagja, aki a guggerhegyi 
verseny 350 kcm. kategóriájában óriási konkurren-
ciában 344 ohv. Royal-Enfield-Jap-gópével győzött. 
Blaskovich már az Ügetöversenyeken és a Tourist 
Trophyn is igen biztató formát mutatott, a Gugger-
versenyben pedig egyszerre a magyar első klasszisba 

küzdötte fel magát. 
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leszerelése már sokkalta egyszerűbb. Rendesen úgy 
van kiképezve, hogy egy kézzel megoldható anya el-
távolításával levehető a fékdobról. Ez okozza a legke-
vesebb nehézséget. A tengelyt rögzítő két anya, eset-
leg a láncfeszítők eltávolításával a kereket kivehet-
jük a helyéből. Azaz rendesen még nem. Azt hiszem, 
nincs motoros, aki ne észlelte volna, hogy az ilyké-
peu szabaddá tett kerék nagyméretű pneumatikjánál 
fogva rendesen beleakad a sárvédőbe, avagy a kipuf-
fogó dobba vagy más valami alkatrészbe. Ismerek 
gépeket, melyeknél a kerék kiszerelése csak úgy le-
hetséges, ha a köpenyből előbb kieresztjük a levegőt. 
Erre ugyan azt lehetne megjegyezni, hogy a defekt 
következtében már amúgyis eltávozott a levegő a 
tömlőből, de sokszor akkor is ki kell szerelnünk a ke-
reket, ha a pneuniatik sértetlen. Ilyen esetekben azt 
hiszem, mindenki megtakaríthatná a tömlő nem épen 
kellemes felfuvását (gondoljunk csak a nagyméretű 
pneumatikokra), ha a konstruktőr figyelme erre a 
tényre is kiterjedne. A legpraktikusabb megoldása a 
kérdésnek az, ha a kereket úgy vehetjük ki a helyé-
ből, hogy a láncot és féket ne kelljen megbolygatni. 
Ez esetben a láncot teljesen zárt tokba foglalhatjuk, 
anélkül, hogy evvel a szerelés munkáját még inkább 
megnehezítenénk. E helyen szeretnék megemlékezni 
arról a csodálatos tényről, hogy a motorkerékpárke-
rekek abroncsainak kiképzése mennyire el van ma-
radva a gépkocsiétól. Megemlítem a Dunlop ú. n. 
Tiefbettfelge-t, mely a köpenyek szerelését rendkívül 
megkönnyíti. Ezekre az abroncsokra még az egészen 
nagy kocsira való ballonpneumatikok is puszta kéz-
zel, szerelővasak igénybevétele nélkül felhúzhatók. 

G R O S S M A N N H E N R I K 
ÉRCFÉNYEZÖ ÉS Z O M Á N C O Z Ó 
Automobilok, motorkerékpárok és kerék-
párok speciális zománcozása és fényezése 

B U D A P E S T , VII., N E F E L E J T S - U T C A 65 

Miért ne lehetne a motorkerékpárra is ilyen abron-
csokat alkalmazni? Ezen óhajokat nem lehet avval el-
intézni, hogy egyszerűen ügyetlennek tartjuk azt, aki 
kényelmetlennek tartja az eddigi módszert. Mert azt 
hiszem, a legügyesebb vén motoros róka is igyekezni 
fog a szerelés unalmas munkáját lehetőleg egyszerű-
síteni. Nem azért, mintha kerülő úton nem juthat-
nánk célhoz, hanem mert ilyképen gyorsabban és ké-
nyelmesebben érjük el ugyanazt. 

Az abroncsolás kényelmes szerelése megfizethe-
tetlenné válik a versenygépeknél. Gondoljunk csak 
a nagy előnyre, melyre egy olyan gép tesz szert a 
versenyben, mely az említett elvek szerint van ki-
képezve. A versenykocsiknál egy abroncsoláscsere 
alig tart tovább, mint félperc. Ha a motorkerékpá 
roknál is így volna, nem olvasnánk annyit a sport-
tudósításokban: . . . a versenyt pneumatikdefekt kö-
vetkeztében kénytelen volt feladni, avagy: . . .soro-
zatos pneudefektjei a kifejtett átlagos sebességet 
rendkívül lerontották stb. Láthatjuk, hogy a prak-
tikus konstrukciók nemcsak a kényelmet szolgálják, 
hanem, ha versenygépről van szó, a defektek által 
előidézett időbeli veszteségeket is a minimumra re-
dukálják. 

I 
f i i l f i 

C V I Z H M I K 0 2 i = B | N 
Olasz motorkerékpárbajnokság .• Targa Florio w Magyar 

Tourist Trophy s Budapest—Hatvan 100 km. s Osztrák 
Tourist Trophy -* Magyar Túraút * Rieshegyi verseny 

KMAC: Guggerhegyi verseny. 
n 

A fenti versenyek és az azokban elért kitűnő átlagsebességek 
mind eklatáns példái a Puch-motorkerékpárok kiválóságának 

E L A D A S I 
KÖZPONT: BVIAIEIT VI , l l f X I rKKKN(=VKl 9 
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C A S P A R O I L 
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. 

Hírek a MAC motoréletéből 
A Magyar Atlétikai Cluib szépen fejlődő motor-

sport osztálya folyó hó 18-án, vasárnap kitűnően si-
került motorlki rándulást rendezett a békásmegyeri 
cserkésztáborba. Hat motorcsónak, számtalan automo-
bil és motorkerékpáros látogatta meg a cserkészeket. 
A kiránduláson 90 motorsportosztálytag veltt részt, 
ami élénk bizonyítéka a MlAíC-motorosztály tevékeny-
ségének, a nyárt szünetet tekintve. 

A MlA'C automobilistái és motorkerékpárosai 24— 
25-én kétnapos kiránduláson vesznek részt a Dunán-
túlra. Az első nap végcélja Szombathely, ahol 44) tagú 
alcsoportja van a MAC motor-osztályának, míg a má-
sodik nap Tiihanyon keresztül vezett vissza Buda-
pesitre. A kirándulás szorosan kimondott házi verseny 
ielleggel is bír hármas csapatok részére, amelyeknek 
együtt keill beérkezniük a végcélhoz. A hármas teamek 
egyenlő hengerűrtartalmú kocsikból és motorkerékpá-
rokból lesznek összeállítva. A kiránduláson a MAC-
motorosztály csaknem valamennyi járművel rendel-
kező tagja veisz részt. 

* 

A MAC motorosztálya a svábhegyi verseny 
után közvetlenül rendezi első hegyi versenyét, amely 
valószínűleg a Jánosihegyre fog felvezetni. Tekintettel 
arra a körülményre, hogy a MAC Ikerülni igyekszik 
minden olyan verseny megrendezését, amely nagyobb 
pályaelzárási apparátust tesz szükségessé és a forgal-
mat érezhetően megakasztja, a verseny távja valószí-
nűleg úgy lesz összeállítva, hogy a lakott területeken 
való keresztülmenés teljesen ki lenne kapcsolva. Mi 
részünkről a mult évi, úgynevezett Nemzeti Sport ál-
tal rendezett verseny távját tartjuk a legalkalmasabb-
nak és mondhatni a legszebbnek ma egy hegyi verseny 
rendezésére és a Budakeszi-úton egy őszi vasárnap dél-
előtt már nincs is olyan nagy forgailam, hogy annak 
lezárása nagyobb akadályolkba ütköznék. Ahol olyan 
gyönyörű terep és útvonal áll rendelkezésre, mint a 
Budakeszi-út és az azt követő Jámoshegyi-út, ott egy 
pillanatig sem szabad újabb útirányokkal kísérletezni. 
A verseny feltételei imár készülnek és azokat a MAC 
még augusztus folyamán benyújtja a KMAC-nak en-
gedélyezés miatt. A hegyiverseny úgy motorkerékpá-
rok, mint oldalkocsik és automobilok részére kiírásra 
kerülne. 

Bagdy Imre nyerte az UTE-Stadionban július 
18-án rendezett 5000 méteres motorkerékpárversenyt. 
A ke lék párszámok közé iktatott versenyben ketten ál-
lottak starthoz: Bagdy Imre (344 ohv. Terrot-Jap) é». 
Kiss Béla (344 ohv. Zenith-Jap). Bagdy elejétől végig 
szép küzdelem után, ahol váltakozva vezetett 3:17.3 
•kitűnő idővel, 91.242 km. átlagsebességgel győzött. 
Ügy Bagdy, mint Kiss inkább a pálya versenyeket favo-
rizálják, .ami nézetünk szerint nem elégséges. A nyílt 
terepen éppen úgy el kell' indulni,, inert igazán csiak 
ott tanultunk .rutint és biztos vezetést. 

Megnyíltak a/, alpesi utak. Mint Olaszországból, 
Svájcból, és Franciaországból értesülünk: A Dolomiteu-
strasse Bozen-Cortina d'Ampezzo között megnyílt az 
autoinobilforgalomnak. Éppen úgy a Dolomitokban 
fekvő Karrerpass, Pordoipass és a Falzeregopass. Jú-
nius 10-én megnyílt a Rollepass is. Ezzel ellentétben a 
Grödnerjochy a Stilfser Joch, a Sellajoch és a Jaufen-
pass még mindig járhatatlan a hatalmas hó miatt. 
Franciaországban a Col du Mont Cenis, valamint a Col 
des Aravis is megnyilt. A Simplon-bágó kiskocsik szá-
mára már járható, nagykocsik számára még nem. Hó-
lánc kiskocsiknak is szükséges. 
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A Brookland 200 mérföldes 
oldalkocsi verseny 

Győztesek: Coventry-Eagle-Jap és Triuinph. 
Szombaton futották le Brooklandban a sztrájk miatt 

akkoriban elhalasztott 200 angol mértföldes (321.800 km.) 
oldalkocsi-versenyt, mely minden évben egyike a leg-
nevezetesebb angol pályaversenyeknek. Az idei verseny 
különös érdekessége volt, hogy a Tourist Trophy után 
itt találkoztak legelőször ismét a pályamenők a TT 
győztesekkel. Ezúttal a pályamenők maradtak felül, de 
nekik sem igen kedvezett a szerencse. Megtörtént az a 
szinte hihetetlennek látszó és hangzó esemény, hogy a 
600 kcm. kategóriában 17 versenyző közül egyedül a 
Triumph-vezető Horsman állotta végig a távot, míg a 
nagy gépek versenyében, dacára, hogy Templetől 
kezdve Wrightig mindenki indult, egyetlenegy ver-
senyző sem tudta megfutni a 200 mérföldet. Hogy a 
gépeken mullott-e avagy a versenyzőkön, azt nehéz ki-
deríteni, annyi azonban bizonyos, a nagy kategória 
versenye már a befejezés előtt megszűnt. A meeting 
szenzációja az 5% kcm. ohv. Jap-motorok megjelenése 
volt. Bár a debut abszolúte nem sikerült, a várt sidecar-
típus mégis nagy szenzációt keltett és remélhetőleg ősz-
szel már egyike lesz a legkedveltebb Jap-típusoknak. 
Szenzációként hatott még a Jap-motorok nagy és mond-
hatni fölényes győzelme a 350 kcm. kategóriában, ahol 
Jap-motorok foglalták le az első két helyet, noha Mar-
chant is indult a királytengelyes Chater-Leajéval és 
Handley csodás Rex-Acméjával. A verseny egyébként 
egypár igen szép rekordot is hozott. Horsman uj two 
port (két kipuffogóosöves) Triumphjával megjavította 
a 100, 200 mérföldes, valamint a 2 és 3 órás világ-
rekordot. — 

A verseny részletes eredménye a következő: 
350 kcm. kategória. Távolság: 32L800 km 1. E. S. 

Prestvich (344 ohv. Coventry-Eagle Jap) 3:10:51.2. Át-
lagsebesség: 102.195 km. 2. J. S. Worters (344 Excelsior-
Jap) 3:23:39.8. 3. C. W. Johnston (348 Zenith-Black-
burne) 3:35:08.8. 4. L. Milne (344 Rex-Aeme-Jap) 3:35:54. 
5. F. J. Youngs (348 0. K.-Blackburne) 3:51:27.4. 17 in-
duló. 5 beérkező. 100 kilométernél Handlay vezet, majd 
a fél távon Worters van elől, akit egy királytengelyes 
Velocette-vezető Hamilton követ. A táv kétharmadában 
Prestvich megy az élre és megtartja vezető pozícióját. 

600 kcm. kategória. Távolság ugyanaz. A távot csu-
pán a Triumph-vezető Viktor Horsman futja végig, aki 
120.541 km. átlagsebességgel fejezi be a versenyt. 
Tucker, Driscoll (Norton), Donovan, Denly, valamint a 
Douglas-vezető Parker Dixon és mások sorban adják 
fel a versenyt. 

Az 1000 kcm. kategóriát egyetlen versenyző sem fu-
totta végig. 

Auíóbörön&öte 
P a p e k Lajosnál 
n u d a p e s l . I V . . V á c l - u l c a 6 5 

mrnm 

Skót hatnapos megbízhatósági verseny 

TRIU PH 
4 e i s ő d í j a t n y e r ! 
200 mérföldes o lda lkocsi -

verseny, Brooklands 
Mr. V. Horsman 600 Kcm.-es Triumph-gópen 

16 induló közül egyedül 
a célnál - győztes 
120 Kilométeres átlagsebességgel 

100 mérf.-ön123km-es, 200 mérf.-ön 120 km-es 
2 óra alatt 120 4 km-es, 3 óra alatt 117 2 km-es 

világrekordot állít fel 
25 mérf.-es Ir Nemzeti bajnokság 

600 kcm.-es 

Triumph oldalkocsi első 

VEZÉRKÉPVISELET: BUDAPEST, VI. KERÜLET, HUNYADI-TÉR 12 :: MAJLÁTH 

fr;!!:' 
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!! Ujabb Sunbeam győzelmek !! 

K. M. A. C. Guggerhegyi versenye 1926. 

Delmár Walter 
493 ohv. SÜNBEAM-en 

a nap legjobb idejét futja ! 

1. 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. Utvonalrekord: 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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Pietro Ghersi (Guzzi), U. Prini (Guzzi), T. Nuvolari (Bianchi) és 
Manetti Ancora nyerték a Circuito del Lario (Olasz TT) kategóriáit 

Az összes kategóriarekordot megdöntötték — Külföldi résztvevők hiányában az olaszok maguk között 
intéztek el a verseny sorsát 

Lezajlott a világ legnehezebb TT-je, az olasz 
Tourist-Trophy. Hogy a Circuito del Lario-pályájá-
ról véleményt alkothassunk magunknak, elég, hogyha 
megemlítjük, hogy az egész pálya alig tartalmaz 100 
méternél hosszabb egyenest ós a veszélyesebbnél ve-
szélyesebb kanyarok egymást követik. Aki egyszer 
ezen a pályán győz, arról aztán igazán elmondhat-
juk, hogy elsőrendű menő és tökéletes technikával 
bir. Itt ugyanis a gépek sebessége nem számít távol-
ról sem annyira, mint például más TT-pályán. A 
Circuito del Lario-n a legfontosabb a gépek óriási 
akceleráló képessége. Az idei olasz TT 500-as és 350-es 
kategóriáinak átlaga között a különbség csak kb. 8 
kilométer. A verseny pikantériája egyébként, hogy a 
250-es kategóriában futó Prini szédületesen akcele-
ráló kis Guzzi-jával jobb átlagot futott kb. 1 kilomé-
terrel, mint a 350-es kategória győztese T. Nuvolari 
(Bianchi). így tehát az 500-as és a 250-es kategóriák 
átlaga között a különbség csupán kb. 3 kilométer. Ez 
adatok mind a pálya nagyon nehéz voltát bizonyít-
ják. Gondoljuk csak el, hogy nálunk, vagy akár az 
angol, osztrák, avagy más TT-éken mennyi a kü-
lönbség a 250 és 500 kategóriák között. A kisebb gé-
pekkel könnyebb fordulni, azok könnyebben lefékez 
hetők és így, lva még jobban fognak akcelerálni. ak-
kor nincsen kizárva, hogy olyan, vagy még jobb idő 
kifutására lesznek képesek, mint az 500-asok. Ez ter-
mészetesen kizárólag a Circuito del Lario pályájára 
értendő 

Angol és más külföldi versenyzők idén nem ke-
i-esték fel az olasz TT-ét és ezért nem hallottunk 
azokról. G. Ghersi szenzációs angolországi szereplése 
után ez érthető is. Ha egyáltalában valaha is szándé-
kukban volt az angoloknak eljönni az olasz TT-re, 
akkor ezután biztosan lemondottak erről. Az angol 
TT-én indult többi olasz gyenge szereplésének sem 
voltak semmiesetre sem okai a vezetők ós ezt az an-
golok nagyon is jól láthatták. Véleményünk szerint 
az angol TT-menők az olasz pályán pl. a 250 kcm-cs 
kategóriában soha nem tudták felmutatni azt az 
eredményt, amelyet Ghersi ért el Angliában és 
amelytől őt igen furcsa módon megfosztották. 

A részletes eredmények a következők: 
500 kcm-es kategória. Táv: 219 km. 

1. P. Ghersi (Guzzi). Idő: 3:11:31 
Átlagsebesség: 68.560. 

2. A. Varzi (Sunbeam). 
3. M. Colombo (Frera). 
4. A. Cavalleri (AJS). 
5. G. Zaro (Gilera). 

3:20:00 
3:24:21 
3:26:55 
3:33:25 

Leggyorsabb kör: P. Ghersi (Guzzi). Átlag 69.767 km. 
350 kcm-es kategória. Táv: 219 km. 

1. T. Nuvolari (Bianchi). Idő: 3:23:45 
Átlagsebesség: 64.490 km. 

2. M. Ghersi (Bianchi) 3:32:22 
3. M. Maffeis (Bianchi) 3:39:02 
4. M. Acerboni (Frera) 3:46:41 
5. C. Cantarini (Harley Dav.) 3:48:14 

Legyorsabb kör: M. Ghersi Bianchi. Átlag: 66.263 km. 
250 kcm-es kategória. Táv: 219 km 

1. 3:19:51 

3:30:18 
3:31:30 
3:41:31 
3:56:32 

U. Prini (Guzzi). Idő: 
Átlagsel>esség: 65.765 km. 

2. M. Saetti (Guzzi). 
3. N. Bianchi (Galloni). 
4. A. Panella (Galloni). 
5. C. Centenara 

Leggyorsabb kör U. Prini (Guzzi). Átlag: 67.219 km 
175 kcm-es kategória. Táv: 182.500. 

1. E. Manetti (Ancora). Idő: 3:07:47 
Átlagsebesség: 58.289 km. 

2. C. Carena (Ancora). 3:19:12 
3. F. Morino (Miller). 3:21:19 
4. A. Moretti (Miller). 3:37:13 
5. G. Vincenzi (Maffeis). 3:40:36 

Leggyorsabb kör: E. Manetti (Ancona). Átlag: 
58.959 km. 

MOTO-GUZ.Z.1 
az 1926. évi Angol Lightweight Tourist Trophy második helyezettje. 

Stabil. Gyors. Üzembiztos. 

Kedvező 
fizetési 

feltételeit! 

Cirkulációs olajozás. 37 világrekord. 
500 kcm. oldalvezérelt tipus. Ara: 25.000.000 korona. 
500 kcm. felülvezérelt sporttípus. Ara: 21.000.000 korona. 
500 kcm. királytengelyes versenytipus. Ára: 41.000.000 korona. 

S S : VeíráKoviís TesivéreK BgRrtffi: 
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Blaskovich Péter, a MAC kitűnő motorkarékpár-
verenyzője, aki a legutéblbi guggerhegyi versenyen 
igen erős konkurrenciáJban már kategóriagyőzelmet is 
aratott 344 kom. ohv. Royal-Efaified Jap-gépével, egy 
250 kcan. király tengelyes Guzzi speciálgéi>et rendelt. 
Az olasz Guzi (hasoiiunása lesz annak a gépnek, ami-
lyennel' Pietre Ghersi az angol Tourist Tropíhytban 
második volt és egyben a leggyorsa'b'b kört futotta. 

A Méray-gyár óriási sikerei, örömmel regisztrál-
juk a tényt, miszerint a m. kir. belügyminiszténium és 
a m. kir. pénzügyminisztérium szabályos pályázati 
hirdetés után a magyar gyártmányú Méray-gépek 
mellett döntött és előbbi az államrendőrség számára 5, 
utóbbi a pénzügyőrség számára ugyancsak 5 Méray-
gépet rendelt. Az államrendőrség számára szállítandó 
gépek köziil két darab solo 500-as Jap, három darab 
ugyancsak 500-as sideca/r, míg a. pénzügyőrség számára 
egy darab 300 kcm. Jap-solo, ikét 500-as sidecar és két 
680 kcm. kéthengeres Jap-sidecar készül. A gépeket 
már a közeljövőben át ás veszik a rendelők. 

Itt említjük meg, hogy az utolsó vasárnapon kb. 
80—100 Méray-gép volt túrán és azok köziil defektek, 
illetve más bajok miatt a rákövetkező napokon egyet 
lenegy gép sem került he a cég javítóműhelyébe. A 
Méray-gépek száma elérte a kétszázat, melyből 1926-ban 
a Magyar Acélgyárral való egyesülés óta nemkeveaebb, 
mint 120 rendelés történt, míg a többi gépek még a 
régi jóid ők bői, a Városmajorból kerültek a forgalomba. 

A győri új motorkerékpárpálya megtekintésére 
lerándult budapestiek közül nemkevesebb, mint 7 
Méray-gépet láttunk, akik mindannyian a legkisebb 
baj nélkül értek viasza Budapestre. 

Stanzel Gyula egyike legtehetségesebb kezdő mo-
torosainknak. aki 248 ohv. Rex-Acme Blackburne 
gépjével az idei versenyeken már szép szerepét ját-

szott, a Rex-Aome-gyárral folytatott tárgyalások után 
megkapja Handley idei Leightweight T. T.-gépét. Az 
igazi speciálgép, melyet a gyár 90 angol fontért bo-
csátott a magyar képviselet rendelkezésére,, már el-
hagyta Angliát és körülbelül 2—3 hét múlva Bu-
dapesten lesz. Stanzel első startja a Rex-Acme speciál-
géppel az idei őszi svábhegyi versenyem lesz. 

4110 km. óránként? A híres angol konstruktőr-mér-
nök, Mr. Ooatalen, aki a Suinbeam-Tall>ot-Darrae-kon-
zern gépeit is tervezi, semmiképen sem akar belenyu-
godni, hogy Parry Thomas sorra döntögesse a Sun-
beam világrekordokat. Mint Angliából értesülünk, 
Coatalen egy új versenygépet épít, mely nem kevesebb, 
mint 900 lóerő leadására lesz képes. A gépet két darab 
12 hengeres Sunbeam repülőmotor fogja hajtani, még 
pedig úgy, hogy ezek egyike az ülés előtt, a másik az 
ülés mögött lesz elhelyezve. Az egyes hengerek furata 
112 mm., lökete 160 mm, az ettész hengerűrtartalom tehát 
meghaladná a 45 litert. A két motor súlya circa 920 kgr. 
lenne, mig az összkocsisúly 2600 k.-grammot nyomna. 
A kocsi nyomtávja 1 méter 52 cm., a kerekek egymástól 
való távolsága pedig 3 méter 85 ctm. lenne. A világ-
rekordokra preparált kocsit ismét a kitiinő angol ($1111-
beaim^vezető H. O. P. Seagrave vezetné. Theoretikus 
számítások szerint a kocsinak 390 kilométert kell ki-
futnia. Hogy ez lehetséges, azt majd csak a próbák fog-
ják megmutatni. 

Az idei Klauscnrennen, a,miit a propagandát ki-
tűnően értő ügyes svájciak „Grosser Bergpreis der 
Schweiz" névvel rendeznek meg az idén augusztus 7— 
8-án, óriási sikerűnek ígérkezik. A szebbnél szebb díjak 
egész tömege áll már ma rendelkezésére az A. C. S.-nek. 
A berlini Agfa-Foto egy hatalmas aranyserleget aján-
lott fel az abszolút győztesnek, míg hatalmas svájci 
cégek és gyárak szebbnél szebb ezüstbillilkamokat ado-
mányoztak a versenyre. A díjak már mpst ki vannak 
állítva Genfben, holott még töbh, mint két hét 
választ el minket a klasszikus versenytől. 

Magyar T úraút 1926 

Wolf Ferenc 
Landau Ernő, Dr. Bugyi István 

Bánitzky Pál 

•níí/ÍN 
Büntetőpont nélkül fejezik be a túra-

utat és nyerik a K. M. A. C. 
aranyplakettjét 

3*5 
Vezérképviselet: Telefon : 66'*0 

Landau és JFábri 
Budapest, V., Vilmos császár-út 66 

yjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

Ahol indul 
GYÖZ 

Terrot-JAP 
KM/IC téli íúraút I. 
Paris-Hízza I. 
Turbie Qegyiverseny I. 
Platriéres Qegyiverseny 1. 
Mont Agai Qegyiverseny i. 
Coie d e Camp Qegyiver-

seny I. 
Mlasillan Qegyiverseny I. 
Francia Grand Prix I. 

Vezérképviselet: 

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

legmegbízhatóbb, 
legerősebb, 

leggazdaságosabb 

Solotípusok, személy- és teherszállító oldalkocsi típusok 

GECSŐ JENŐ oki. mérnök é s T S A 
műszaki és kereskedelmi vállalata 

Budapest, Akadémia-utca 20. Tel.: 194-75 

Magyar 
1926. 

M A N Ó J Ó Z S E F 
248 kcm. ohv. 

Nóva-
tta c k l ) urn e 

motorkerékpáron 
büntetőpont nélkül fe-
jezi be a túraútat és 
győz a 250 kcm. kate-

góriában. 

Nyeri a KMAC tiszte-
letdíját és aranypla-

kettjét. 

Kiállítási terem: Budapest. VI.. Clszt Fe-
renc-tér 7. - Gyár: G é p - é s Vasulfelsze-
relési Gyár Részvénytársaság Kistarcsa 

Július 18-án les/, a Francorchamps (Belgium) mel-
letti circuiten az „Európa motorkerékpár Nagy Díja". 
A verseny előreláthatólag összegyűjti úgy a kontinens, 
mint a Szigetország legjobbjait. Biztos indulókul tekint-
hetők a kitűnő Norton-vezetők: Bennett. Shaw és Craig, 
valamint Dixon (Douglas), Ashby (P & M), Handley 
(Rex-Acme), a svájci Dom (ficott), több gyári Sarolea-
vezető, az angol Crabtree (Crabtree-Special) és mások. 

Autoniohil-garageok a háztetőn. Amerikában igen 
érdekes tünet mutatkozik mostanság. A háztulajdonosok 
lakóik számára a háztetőn rendezik be a garaget. Az 
amerikai háztetők lapos építésüknél fogva erre különös-
képen alkalmasak, úgy hogy az új házakat már ezen 
elv szerint kezdik építeni. Egy hai ilmas lift szállítja a 
kocsikat a háztetőre, ahol az autók kitűnően megférnek 
egymás mellett. A megoldás a lehető legcélszerűbb, mert 
az autótulajdonosnak néni kell kocsiját az esetleg 
messzefekvő garageba vinni és onnan gyalog hazajönni, 
hanem egyszerűen bevezeti autóját a liftbe és már ott-
hon is van, ami nagy időmegtakarítás. 

A milánói automobilkiállitás egyik szenzációja 
volt az új Itala, verseuyikocsialváz. A inotoT egy 
V-alakban épített 1100 kcm. hengerűrtartalmú 12 hen-
geres. A 46 num. furatú és 55 mm. löketű hengerek 
hatosával 60 fokos sziögben hajlanak egymáshoz. A 
kompresszor a motor mögött nyert elhelyezést. A kocsi 
meghajtása az első kerekeken keresztül történik. Az 
együléses karosszériával ellátott versenygép a Monza-
pályán 190 kilométeres sebességet futott ki. 

Grand Prix de Paris. Már a mult év őszén szó volt 
egy a Monthléry-pályán októberben megredezendő 
versenyről, a Grand Prix de Parisról, mely azonban 
azután elmaradt. A párisi autóklub idén újra foglal-
kozott a gondolattal, sőt azt meg ás valósította, 
amennyiben a versenyt augusztus 15-ére kiírta. A 
verseny a nemzetközi másfélliteres hengerűrtartalom 
formula szerint kerül eldöntésre és tulajdonkénem 
céljai, hogy alkalmat adjon azoknak a versenykocsik-
nak a mérkőzésére, amely a niiramasi (Grand Prix) és 
a spanyol Európa Grand Prixre nem készültek el. A 
Grand Prix de Paris, mely a Monthléry belső és 
külső pályán kerül eldöntésre, 40 kör (500 km.) volna. 
A verseny délelőttjén a Motocycle Club de Francé 
rendezné meg a motorkerékpárok Grand Prix de Paris-
jét. A ineetinget egy szenzációs meccsi zárná be. amely-
ben a világ legerősebb (unlimited) versenykocsijai 
vennének részt, köztük a világhírű L. Thomas által 
vezetett „Babs" is, mely jelenleg a leggyorsabb auto-
mobil a világon. 

Mennyibe kerülnek a „ N O V A " motorkerékpárok? 
A magyar beépítésű Nova-motorkerékpárok, melyek 
ma már nemcsak árban, de minőségben Ss felveszik a 
versenyt a különböző angol gépekkel, nyolc különböző 
típust hoznak forgalomba. Az összes típusok beépített 
lökhárítóval, kívánatra Bosch, KLG, avagy Lodge-
gyertyával, Bosch FF. 1. mágnessel, AMAC-gázosító-
val, Best & Lloyd-olajozással és Dunlop, John Bull. 
avagy Continental-pneumatikkal kerülnek forgalomba. 
A gyár a legkényelmesebb fizetési feltételek mellett 
szállít. A gép árának 25 százaléka és a luxusadó az 
átvételkor, a többi 6—10 havi részletben fizetendő. 

A jelenleg gyártott típusok a következők: 
350. s. v. Blackburne 21,000.000 korona 
550 s. v. Blackburne 23,200.000 korona 
350 s. v. Jap 21,500.000 korona 
500 s. v. Jap 24,500.000 korona 
680 s. v. Jap (2 hengeres) 28,000.000 korona 
700 ohv. Blackburne (2 hegeres) 29,000.000 korona 
250 ohv. Blaokburne 21,500.000 korona 
350 ohv. Blackburne 23,000.000 korona. 
A Nova-gépek oldalkoesiklkal is kaphatók. Az oldal-

kocsik ára 6,500.000 korona gumi nélkül, míg gumival 
7,500.000 korona. Oldal kocsik: túra-, sport- és verseny-
típusokban kaphatók. 
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Az Angol Senior Tourist Trophy részletes leírá-
sát, valamint a győri motorkerékpárverseny ered-
ményét helyszűke miatt jövő számunkban közöljük. 

Üj Hrookland-rckordok. A Brooktand verseny-
pályán a közelmúltban különböző kategóriákban több 
világrekordot állítottak fel. így az 5 literes kategóriá-
ban Howey egy Ballot-kocsin megdöntötte az 1 kilo-
méteres és 1 mértföldes álló- és repülőstartos rekor-
dokat. Elért eredményei: 1 kilométer állóstart: 111.285 
km-es óraátlag, 1 mértföld állóstart: 129.374 km-es 
átlfijg. 1 kilciniéter repülőstart: 192.717 km-es átlag, 
1 mértföld repülőstart: 191.770 fcm-es átlag. A 8 literes 
kategóriában a Leylaiml-vezető Thomas új világrekor-
dot állított fel az 1 kilométer állóstart és 1 mértföld 
állóstartnál. 

Magyar hírek a párisi L'Auto-ban. örömmel regisz-
tráljuk a tényt, hogy a párisi világlap, a L'Auto, mely 
kétségkívül a világ legnagyobb és legjobban szerkesz-
tett sportnapilapja, munkatársat kapott Budapesten. 
Jóleső érzéssel látjuk, Takács Gizella aláírással a Ma-
gyarországon lezajló autó- és motorkerékpár-eseménye-
ket, kellően méltatva a párisi világlapban. Igen ajánla-
tosnak tartanánk, ha az illetékesek egy kis propagandát 
kezdenének már most az idei svábhegyi versenyt illető-
leg. őszintén szólva a magyar sportközönség már más 
versenykocsikat is szeretne Budapesten látni, mint 
Steyrt és azt hisszük, úgy a rendező KMAC-nnak, mint 
a közönségnek kifizetné magát egy olyan Delage, vagy 
Sunbeam-vereenyző megjelenése a Svábhegyen, mint a 
Klausenpasson, avagy a Königsaal-Ylovist hegyiverse-
nyen. aki azután olyan időt futna, hogy a i>estiek ámul-
nának és némi fogalmat nyernének, hogy a 1.5—2 literes 
kompresszoros kocsik, vagy Bugatfik milyen időt volná-
nak képesek kifutni. 

Megnyílt alpesi útvonalak. A zürichi turista-
hivatal jelentése szerint az automobil forgalom szá-
mára a következő alpesi útvonalak váltaik szabaddá: 
Klausen, Simiplon, Lukmaiwer, Fliiela és Bernhardin-
passok. Olasz Déltirolban jelenleg a következő útvona-
lak járhatók automobilok számára: Rollepass. Karrer-
pass, Pordoi-Joch, Falzarego-pass, Tre Croce- és Mi-
suriua-pass valószínűleg a hét folyamán válnak járha-
tóvá A keleti részen a Stilfserjoch autóval már 
Trafóig járható. Az Arlberg is megnyílt már az autó-
turisták számára. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 641 a. V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 
' Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

III. M a g y a r Tourist Trophy 

v 249 ohv. ^ 

ARIEL-BLACKBURNE 
motorkerékpáron győz a Lightweight 

Tourist Trophyban 

Vezérképviselet: 

Bauer József v , 3 9 

Uj nyári divat! 
Meleg időben nél-
külözhetlen kabát , 
amely készül zefir-
ből, panama szövet-
ből és nyers se-
lyemből :ugy készen, 
mint méret szerint, 
a legjobb kivitelben 
darabonként: 150, 
195, 245 és 295 ezer 

korona. 

p e r n c í i h f é l e 
'ingkabát 

^^alérraJ 
ÖVVEL 

TÖRV.VÉDVE 

B U D A P E S T 
Wilmos Császár ut 7. 

LEGÚJABB! 

REXACME 
LONG-STROKE JAP. 600 kcm. 

112 km. óránkénti s e b e s s é g . 
Raktárról azonnal szállítható. 
Kedvező fizetési feltételekkel 

ára luxusadóval 

29 MILLIÓ 
Vezérképviselet: MARTINÉK ISTVÁN, l„ Ferry O.-u, 3 2 

N K W = H I I » S « N ^ 
'' MOIORKEEÉK V/ÍROK 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BÉLA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel . : Teréz 131 -28 



40 1926 július 25. 

Dr. Frohner-Pásztélyi 
Automobilművek 

Telefon: Lipót 913-06 VI., Fáy-lltca 9. Telefon: Lipót 913-06 

• U H • • » • 

Olcsó •• Pontos •• Gyors 
JAVÍTÁSOK 

F p . m o t ^ r ^ o t 

WE YMANN-karosszériák 
magyarországi gyártása. 
• UH llll • 

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

| y I 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1926. j ú l i u s 25. 

i iANCi i i KISKOCSI mjanm VRII ( i i a n b I I I X DES 
v i»B«imi ) wnini i 

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 / f t l M S O N C I 1 N I 4 I 0 R I 
automobilon második. Gróf Károlyi Ferenc negyedik. 

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

Szmick Viktor győz 

S A E M S D N 
C K / U D N I M M - w 

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 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 

St®* U I H I I M 

KŐOLAJKERESKEDELMI RESZVENYTARSASAG 

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

(BOHÁTKA ÉS EDINGER cég kezelésében) 
Telefon: C. 994-5S 

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 lőnyajánlatot . 

d. 

- r v 7 I 

j 


