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A Grari Premio di Milano startja Monzában. 
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1. évfolyam 

Ara 10.000 K 
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TELEFON: 
L JW4 38 és 994-39 / / H E I I A 44 IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

KOOLAJKERESKEDELMI RESZV.-TARS. 
V., IMÁDOK-UTCA 8. T E L E P : CSEPEL,, P E T R O L E U M K I K Ö T Ő . TELEFON' J 9 - 8 6 . 

Budapesti töltőállomásaink : 
1.. Déli vasút: Nyilvános utcai benzinkút. 
IV., Mária Valéria-utca 3. 
IV., Calvin-tér: Nyilvános benzinkút. 
!V., Gróf Zichy Jenő-utca 8. 
Margit-sziget: A Szigetclub épülete mellett nyil-

vános benzinkút. 

Astoria garage. VIII., Madách-utea 8. 
, Phőbns" Műszaki és Olajkereskedelmi rt., V 

Balaton-utca 10. 
Jókai-tér: Nyilvános benzinkút. 

Vidéki benzinkutak és töltőállomások 
Békéscsaba: Ormai Tivadar és fia vaskereske-

dése előtt. 
Budakeszi töltőkút: Graffl Antal raktára előtt. 
Csorna: Sopronmegyei Mezőgazdák rt. 
Debrecen: Töltőkút az Arany Bika-szálloda 

előtt. 
Dévaványa: Guttmann Gyula. 
Dunaföldvár: Borovitz Testvérek. 
Gyula. Töltőkút Schillingéi- Lipót vaskereskedő 

előtt. 
Győr: Benzinkút a Magyar Mezőgazdák Szövet-

kezetének kirendeltségénél, Teleki-utca 59. 
Hajdúnánás: Fried Adolf. 
Kalocsa: Berkovics Lipót. 
Karcag: Fábry Reiner. 
Kemecse: Első Szabolcsi olajipar. 
Keszthely: Töltőkút az Amazon-szálloda előtt. 
Kiskunfélegyháza: Schweiger Mór üa. 
Kispest—Szent lőrinc: Herz és Mautner. 
Kisvárda: Levite Mózes. 
Lepsény: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
Makó: Ehrenfeld és Spitz rt. 
Mátészalka: Közgazdasági Bank rt. 

Mezőtúr: Töltőkiit Antal József vaskereskedő 
előtt. / 

Miskolc: Benzinkút a Korona-szálloda előtt és a 
Szemere- és Arany János-utca sarkán Fiirpass 
Testvérek kezelésében. 

Nagykanizsa: Xyitrai József és Teutsch Gusztáv. 
Nyírbátor: Pollacsek Fülöp és íia. 
Nyíregyháza: Töltőkút a Kossutli-téren. 
Orosháza: Töltőkút a Csertői garage előtt. 
Pápa: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
Parádfürdő: Töltőkút az Erzsébet-szálloda előtt. 
Pásztó: Grüufelcl Miksa. 
Pécs: Töltőkút a Hungária-kávéház előtt ós 

Varga Gyula garageban Rákóczi-út 34. 
Székesfehérvár: Arúfogyasztási és Terményérté 

kesítő Szövetkezet, Deák Ferenc-utca 34. 
Szentes: Töltőkút a Wellisch Gépraktár előtt. 
Szikszó: „Steaua" Kőolajkereskedelmi rt. szik-

szói kirendeltsége. 
Szombathely: Töltőkút a Vármegyeháza előtt. 
Tapolca: Töltőkút Kaszás Soma üzlethelvisége 

előtt. 
Zalaegerszeg: Töltőkút Mayer József üzlethelyi-

sége előtt. 

Használja 
Rex töltőállomásainkat 

Ön saját szemével is ellenőrizheti a mennyiséget és a 
minőséget az üveg mérőkészüléken 

Rex autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján keresse ki a magának 

megtelelő minőséget. .> JsL' • 

K é r d e z z e meg D E L M Á R W A L T E K v é l e m é n y é t a K E X a u t ó b e n z i n r ő l . 
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A detroiti törzsgyár közlése: 
W. P. Chrysler úr az európai auíoniobilvásárló 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-
penben, Belgiumban. 

Jön! Jön! 
Legújabb modellek: 
Chrysler-Four Mod. 50. Touring 
Chrysler-Six Mod. 60. Touring 
Chrysler-Six Mod. 70. Phaeton 
Chrysler-Six-lmperial Mod. 80. Külön ajánlat szerint. 

K 115 millió 
K 143 millió 
K 170 millió 

Az összes típusok hydraulikus négykerékfék 
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 
VI., Liszt Ferenc-tér 11 - Telefon: 6 4 - 7 5 

R T . 

Tekintse meg az olasz világmárka 

s s a 
legújabb modelljeit! 

10 30 HP 6 üléses túraautó 
13 45 HP 6 hengeres, 6 üléses nagy túraautó . 
1—1V2 tonnás teherautó és autóbuszalváz . 

Fenti árakhoz 10°/o l u x u s a d ó járul. 

Á r a : 

145,000,000 K 
165,000.000 K 
110,000.000 K 

Vezérképviselet: 

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

p̂l"IUIIMIIII||llll|| 
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LEGÚJABB! 

R E X - A C M E 
L O N G - S T R O K E JAP. 600 cm. 

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

ára luxusadóval 

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

Az 1926, evi Osztrák Tourist Trophy 
a b s z o l ú t g y ő z t e s e 

T H U M S H I R N 
490 kera. o. h. v. 

1 R » I I = | | V 
M I I I I I E K É I I Í l f N * 

Az „Ardíe-Werke A . - G . Nürnberg" 
Magyarországi vezérképviselete: 

„Aratás" Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi r.-t. 
BUDAPEST, V., Balaton-u. 10. 
T e l e f o n : Lipót 970-89. 
ÖTÉVI VÁZGARANCIA 

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

III. M a g y a r Tourist Trophy 

V 249 ohv. ^ 

ARIEL-BLACKBURNE 
motorkerékpáron győz a Lightweight 

Tourist Trophyban 

Vezérképviselet.' 

B a u e r J ó z s e f ^ S S S ? * * * 3 9 

Ahol indul 
GYŐZ 

Terrot-JAP 
K.MAC téli íúraút I. 
Pár is - Nizza l. 
Turbie ffegyiverseny I. 
Platriéres Oegyiverseny l. 
Mont Agel &egyiverseny í. 
Cote d e Camp Qegyiver-

seny I. 
Masillan begyiverseny I. 
Francia Grand "Prix 1. 

Vezérképviselet: 

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

* f c > e 

Kedvező 
fizetési 

fellételelef 

M O T O - G U X Z . 1 
az 1926. évi Angol Lightweight Tourist Trophy második helyezettje. 

Stabil. Gyors. Üzembiztos. 
Cirkulációs olajozás. 37 világrekord. 

500 kem. oklalvezéreli tipus. Ara: 26.000.000 korona. 
500 kcm. felülvezéreli sporttipus. Ára: 31.500.000 korona. 
500 kcm. királytengel.ves versenytípus. Ára: 41.000.000 korona. 

vSpvS: Peírákoviís Tesivérek SffiiS^Jaíí 
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Győztes: S É N É C H A L — W A G N E R 

I K I I C K 
III. Benoist-Dubonnet (Delage) 

9 kocsi a startnál — 3 a célban 
, o o o o o o 0 

> o O O O O o O 
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N o r t o n 

B o y a l - E B f i e l d 

H e w - l m p e r i a l 
v e r s e n y e r e d m é n y e i 

u t ó l é r h e t e t l e n e k . 

B u d a p e s t , IV. , F e r e n c i e k - t e r e 3. 

MagyarTúraúí 
1926. 

M A N Ó J Ó Z S E F 
248 kcm. ohv. 

Nova-
Ml&ctefourne 

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

góriában. 

Nyeri a KMAC tiszte-
letdíját és aranypla-

kettjét. 

Kiállítási /erem.- Budapest. VI., Cissl Fe~ 
renc-tér 7. - Gyár: Gép-és Vasuitelsse-
relési Gyár Részvénytársaság Kistarcsa 
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Magyar Túraúl 1926. 

C o r d c t i i c - k a l 

g y ő s / e k : 
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 

fV* rrín / í r föelárusíiás : t * t I l l l y VL, Mozsár-utca 9. 
B 



I. évfolyam. Budapest, 1926. szeptember 25. 16. szám. 

A u í o m o b i l 
M o t o r s p o r t 

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-körűt 64a. V. 2 

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

A VII. svábhegyi verseny 
Rekordnevezés és rekorddöntések fogják jellemezni az idei versenyt 

Nagy napja vau vasárnap, szeptember 26-án a 
magyar automobil és motorkerékpársportnak. Ezen 
a napon rendezi a Királyi Magyar Automobil Club 
immáron hetedszer szokásos őszi hegyiversenyét a 
kies Svábhegyre. Sajnos a technikai körülmények 
nem engedik meg, hogy pontos nevezési lajstrommal 
szolgáljunk olvasóinknak, erre való a hivatalos pro-
gramm, mindazonáltal már most, egy héttel a ver-
seny előtt kitűnik, hogy az idei „Svábhegyi" messze 
felül fogja múlni az eddigieket. Miután a benevezett 
gépek vezetőit sem tudjuk még biztosan ma, amidőn 
soraink íródnak, tippelésekbe sem bocsátkozhatunk 
és csupán általánosan foglalkozhatunk csak a ver-
sennyel. 

Érdekesség szempontjából feltétlenül a Merce-
des team megjelenése, valamint az első Bugattik 
startja emeli szenzációssá a vasárnapi versenyt. Mel-
lettük még a két vakmerőségéről és tudásáról ismert 
osztrák versenyző, gróf Kinszky és Hayden Fritz 
(Austro-Daimler) indulása biztos. Hayden Fritz a 
Semmeringen a sportkocsik legjobb idejét futotta, 12 
másodperccel vervén Delmár Waltert. Tekintettel 
arra, hogy a mostani táv éppen a fele a semmeringi-
nek, a 12 mp. a felére redukálódik, amit reméljük a 
magyar mestervezető helyiismeretei és az otthoni 
környezet egalizálni fognak. Az abszolút legjobb idő 
tekintetében, nézetünk szerint Carraciola (Mercedes) 
jön tekintetbe, (ha eljön?) bár Kinszky gróf, akár-
csak a Semmeringen itt is meg fogja szorítani és te-
kintettel arra a körülményre, hogy nem először van 
a Svábhegyen, bizony kemény diót fog adni a néme-
teknek. A két Bugatti, bár mint kocsi mindkettő 
klasszist képvisel, talán mégsem fog beleszólni az 
abszolút idő kérdésébe. Nézetünk szerint úgy lovag 
Haupt, mint Csermely Károly, akik a Bugattikat 
vezetik, rgen kevés tréninggel rendelkeznek még az 

efajta gyors kocsik vezetésében, ök ha szépen és jó 
idővel végigviszik kocsijukat, úgy mindent megtet-
tek, amit megtehettek. Magyar szempontból szen-
zációt képez az első Weisz Manfréd gép megjelenése 
a startnál, amit a kiváló vezető Szmick Viktor fog 
először kihozni a porondra. A kis W. M. autók első 
startja elé mindenki nagy kíváncsisággal tekint. 

A motorkerékpárkategóriákban szintén nagyon 
szép küzdelmek várhatók. Itt a magyar vezetők közül 
dr. Feledy Pál (Sunbeam), Balázs László (Zenith-
Jap) és Urbach László (AJS) fognak elkeseredett 
küzdelmet folytatni az abszolút időért és nem lehe 
tetlen, hogy 4 percen belül fognak végezni. 

Az útvonalat a Főváros és a KMAC mintasze-
rűen rendbehozatta, úgy hogy e tekintetben verseny-
zőink most igazán nem panaszkodhatnak. 

A jelenlegi Svábhegyi rekordok a következők: 

Motorkerékpárok: 
Dr. Feledy Pál (493 oliv. Sunbeam) 4:00.4. Átlag-

sebesség: 74.844 km. 

Oldalkocsis motorkerékpárok: 
Dr. Hajós Imre (596 Scotlníidecar) 4:54.8. Átlag-

sebesség: 61.056 km. 
Túrakocsik: 

Delmár Walter (4500 Steyr) 4:06.8. Átlagsebes-
ség: 72.936 km. 

T ersenykocsik: 
Gróf Kinszky Ulrich (4500 Steyr) 3:54.8. Átlag 

sebesség: 76.644 km. 
A svábhegyi versenyről október 10-iki bővíteti 

számunk fog beszámolni. 
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A monzai nagyhét 
Irta: Baráth Leo László 

Szeptember 5. Szeptember 12. Az egész művelt 
automobilvilág lázban volt e két dátum ballatára. 
Szeptember 5-én kezdődött a nagyhét a monzai ki-
rályi parkban hat év előtt épített pompás autodrom-
ban. Az automobil világbajnokság döntő futama: a 
600 kilométerre kiírt VI. Gran Premio d' Itália, az 
ezúttal harmadszor döntésre kerülő Gran Premio 
Vetturette, a 24 órás Túrakocsi Grand Prix és a ver-
seny befejeztét jelentő 4C0 kilo-
méteres Milánó Nagy Díja al-

kották a pazar programmot. 
Bár a verseny alapjában véve 
szép volt, mondhatjuk sikerült 
is, mégsem nyújtotta azt, amit 
vártunk. A verseny főszáma 
az Olasz Nagy Díj, mint az 
évad csaknem valamennyi 1500 
kcm. formulára felépített se-
bességi versenye most sem si-
került. A nevezők 80 százaléka 
távol maradt a starttól, a re-
mélt nagy küzdelem az olasz és 
irancia kocsik között pedig 
vegieg elmaradt. A négy olasz 
gyar, mely hivatva lett volna 
a i iát és Alfa-Romeo időleges 
visszavonulása alatt az olasz 
színeket megvédeni, erősen csü-
törtököt mondott. A szezonban 
sokat emlegetett és fantaszti-
kus gyorsnak mondott 12 hen-
geres együléses Italákat be sem 
nevezték, az OM utolsó pilla-
natban visszavonta 3 nevezé-
sét, mert a kompresszor-juk melegedett és hosszabb 
távon még nem bizonyult biztosnak. így a várva-várt 
OM-ek, majd csak talán a jövő esztendőben jelennek 
meg a porondon. A két Maserati-konstrukció alapo-
san blamálta az olasz ipart. Mindkettő közönséges 
anyaghiba, egyszerű hajtókartörés miatt volt 
kénytelen kiállani a versenyből, míg a negyedik 
kocsi, egy kis Chiribiri a 13-ik körben kigyulladt. Az 
angol-francia Talbot úgylátszik megunta a soroza-
tos kudarcot, és szintén távoltartotta magát Monzá-
tól, míg az angol Grand Prix ben győztes Delage jobb-
nak látta biztos babérain elvonulva, lőtávolból végig-
nézni a versenyt. Maradtak a Bugattik. Ezúttal ők 
sem excelláltak. A három Bugatti közül Costantini, 
Goux is defektet kapott és ha az amateur francia 
Charavel, aki már 30 kilométerrel volt Costantini mö-

km. 
Olasz Grand Prix 1926. 

1. Charavel-Sabipa (Bugatti) 600 
4:20:29. Sebesség: 138.204 km. 

2. Meo Costantini (Bugatti) 4:27:01.4. 
Sebesség: 134.821 km. 

2 4 órás Olasz Túrakocsi Grand Prix, 
1.Boillot-Tatlini (Peugeot) 2614.739 

km. Átlagsebesség: 108.947 km. 
2. Rigai Serre (Peugeot) 25883o0 km. 

Átlagsebesség: 108.947 km. 

Gran Premio di Milano. 1926. 
1. Meo Costantini (Bugatti) 400 km. 

2:36:18.4. Átlagsebesség 153.544 km. 
2.Jules Goux Bugatti) 2:46:19. Se-

besség: 143.440 km. 
3. Farinotti t Bugatti) 2:56:51 

Olasz Kiskocsi Grand Prix 1926. 
1. Morei (Amilcar) 400 km. 3:00:32 4 

Sebesség: 132.934 km 
2.Duray (Amncar) 3:09:16. 
3. De Joncy (B. N. C.> 3:16:05. 

gött, nincs a reservában, úgy megtörténhetett volna, 
hogy az idei Olasz Grand Prix győztes nélkül marad. 
Costantininak a szelepeivel, Gouxnak az olajozással 
volt baja. 

Milánó Nagy Díjában azonban alaposan kijaví-
tották a félsikert Bugattiék és imponáló stílusban 
csekély öt kocsival állva starthoz, lekenterezték a 
400 kilométeres távot és összes ellenfeleiket. Itt az 

olasz színek védelmére egy régi 
Itala is starthoz állott Brilli-
Perivel a kormánynál. Kategó 
riáját meg is nyerte, de a Bu-
gattikra nem tudott veszélyes 
lenni. A Milánó Nagy Díj kis 
1100 kcm. kategóriájában a 
francia De Joncy (BNC-koni-
presszor) aratott szép és megér-
demelt győzelmet. 

A szeptember 5-én lefolyt 400 
kilométeres kiskocsi (Voituret 
te) Grand Prix az 1926-ban ha-
talmasan előretörő Amilcarok 
győzelmét hozta. Morei és Du-
ray imponáló stílusban 130 kilo-
méteren felüli átlaggal nyerték 
a versenyt. Kár, hogy itt a 
Strassburgban, az Elzász Nagy 
Díjában győztes kis 1100-as Bu-
gattik és a Salmsonok néni 
szállták be a versenybe, mert 
akkor igazán pazar küzdelem-
ben lett volna részünk. 

A 24 órás olasz Gran Premio 
Turismo, a francia Peugeot-gyár 

megérdemelt győzelmét hozta. Boillot, Rigai, Serre 
és az olasz Tattini mesterien vezették a Peugeot-
kat és új 24 órás országúti túrakocsi rekordot 
állítva, fölényesen győztek többi ellenfelük ellen. A 
meetingről általában elmondhatjuk, hogy a francia 
győzelmek jegyéhen folyt le és az olaszokat egyedül 
az a vigasz érheti, hogy a Milánó Nagy Díjában 
győztes Meo Costantini olasz, amit azzal is igyekez-
tek bebizonyítani, hogy rávették a szintén olasz 
származású Ettero Bugattit, hogy a Costantini által 
vezetett Bugattit szeptember 12-ére az olasz verseny-
színekbe vörösbe bujtatták. 

Nézzük miként folytak le a versenyek: 
I. Olaszország Nagy Díja 1926. Távolság 600 km. 

1. Chai-avel, álnéven Sabipa (Bugatti) 4:20:29. Átlag-
sebesség: 138.204 km. 2. Meo Costantini (Bugatti) 

£ a a a a a a 
CITROEN 
Budapest, VI., Andrássy-út 67. ::: Telefonszám: 148-90. 

Európa 
legkedveltebb 
univerzális autója. 

a 
S a a a a a 
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4:27:01.4. Átlagsebesség: 134.821 km. Leggyorsabb 
kör: 36-ik Meo Costantini (Bugatti) 3:57. Átlagsebes-
ség: 158.147 km. 6 induló, 2 befutó. 11 órakor indítja 
el Nobile generális a híres észak sarkutazó léghajó 
Norge parancsnoka a hatos mezőnyt. Azonnal Cos-
tantini megy az élre és 150 kilométeres átlagkörök-
kel vezeti az 5 Grand Prix kandidátust. A két Mase-
rati-Speciált vezető olasz Maserati és Materassi szé-
pen tartják magukat négy, illetve öt körig. Ott eléri 
őket a végzet. Hónapok kemény munkája egy pilla-
nat alatt szertefoszlik. 

Mindkét Maserati-Speciál hajtókartörés miatt 
kiválik. A harmadik olasz sem bírja sokáig a 
13-ik körben Serboli Chiribiri-je közvetlenül a depók 
előtt kigyullad és csak a permanenciában levő tűzol-
tóság közbelépésével tudják a lángokban álló kocsit 
eloltani. Most már csak a három Bugatti van verseny -
l>en. Costantini és általában mindannyian csökkentik 
a sebességet. Costantini változatlanul vezet, Goux, il-
letve Charavel előtt, akinek sok baja van a gummi-
jaival. 300 kilométernél: 1. Costantini 2:02:00.6.2. Goux 
2:06:13.2. 3. Charavel 2:08:50.6. A 35-ik körben Goux 
megáll és feladja a versenyt. Állítólag olajpumpa-
defekt. miatt kénytelen kiválni a versenyből, ötszáz 
kilométernél Costantini már 9 perccel vezet a közben 
újra gummit cserélő Cliavarel előtt. Az 58-ik körben 
20 kilométerrel a verseny befejezte előtt Costantini 
hirtelen leáll, majd motorján kezd dolgozni. Ezalatt 
Charavel két és fél kör hátrányát behozva, előzi Cos-
tantinit és győztesként halad át a célon. Costantini, 
akinek a szelepeivel volt baja, még sokáig dolgozik 
motorján, majd 7 perccel Charavel után meglehető-
sen lassan befut a célba. 

A győztes 36 éves francia amateur. Párisi születésü 
és foglalkozására nézve egy vidéki jéggyárban mér-
nök. Fiatalabb korában kitűnő biciklista volt, míg a 
háborúban, mint aviatikus tüntette ki magát. Jelen-
leg az automobilvezetésen kívül kedvenc sportja a 
sielés. Nyolc éve vezet automobilt, vagyis 28 éves ko-
rában kezdett vezetni. A Grand Prixben Sabipa ál-
néven indult. 

11. Grand Prix des Voiturettes. Távolság 400 kilo-
méter. 1. Morei 1100 kcm. (Amilcar-Kompresszor) 
3:00:32.4. Átlagsebesség: 132.934 km. 2. Duray (Amil-
éar) 3:09:16.3. De Joncy (BNC-kompresszor) 3:16:05 
Leggyorsabb kör: Morei (Amilear) 4:19.2. Átlagsebes-
ség: 138.907 km. Elejétől végig Morei vezet. Martin 
(Amilcar) a 3-ik körben kompresszordefekt miatt fel-
adja. Gubernatis (BNC) és a két olasz Marino-vezető 
(Marino és Trevisan) motordefekt miatt feladták. 

III; A 24 órás olasz Túrakocsi Grand Prix. Igen 
szép verseny volt. Különösen az éjszakai etappe pom-
pás látványt nyújtott, amint a fényszórókkal ellátott 
kocsik egymást kergették az éjszakában. A francia 
Peugeot nemcsak a nagy, de a kis kategóriát is meg-
nyerte. Részletes eredmény a következő: 750 kcm. 3. 
Camuzet-Rivolta (Peugeot) 1578.353 km. Átlagsebes-
ség 65.764 km. 1100. kcm. 1. Crespi Gino (S. A. M.) 
2058.171 km. Átlagsebesség: 85.757 km. 2. Jean Graf-
Malaterre (Jean Gráf) 1769.025 km. A kategória érde-
kessége, hogy Crespi Gino egymaga vezette végig ko 
csiját 24 órát egyfolytában. 2000 kcm. 1. Dosio-Foresf 
(O. M.) 2110.030 km. Átlagsebesség: 87.918 km. 2000 
kcm.-en felül. 1. Boillot-Tattini (Peugeot)2614.739 km. 
Átlagsebesség: 108.947 km. 2. Rigai-Serre (Peugeot) 
2588.360 km. 

IV. Milánó Nagy Díja. Szeptember 12-én került 
lefutásra 400 kilométeres távon, kategóriák szerint. 
A verseny abszolút győztese ezúttal ismét Bugatti 
lett 2 literes típusával. Végeredményben első lett: 
Costantini (Bugatti) 2:36:18.4. Átlagsebesség: 153.544 
km. 2. Goux (Bugatti) 2:47:19. 3. Farinotti (Bugatti) 
2:56:51. 4. Chiron (Bugatti) 2:58:39. 5. Brilli-Peri 
(Itala) 2:59:17. 6. Stefanelli (Bugatti) 3:07:57. 7. Ser 
boli (Chiribiri) 3:11:45. 8. de Joncy (BNC) 3:16:31. 
9. Clerici (Salmson) 3:21:26. Leggyorsabb kör: Cos-
tantini (Bugatti) 3:42:2. Sebesség: 162.321 km. A ka-
tegóriákat: 3000 kcm. Brilli-Peri (Itala), 2000 kcm. 
Costantini (Bugatti), 1500 kcm. Stefanelli (Bugatti), 
1100 kcm. de Joncy (BNC) nyerték. Seagrave (Sun-
beam) a 13-ik körben pneudefekt és motorhiba miatt 
feladta. 

Az első angol mintára rendezett motorkerékpár 
megbízhatósági verseny Magyarországon 

Rendezi az „Automobil-Motorsport" 1926. október utolsó vasárnapján 

Szerkesztőségünk elhatározta, hogy október hó 
utolsó vasárnapján a közóhajnak engedve, megren-
dezi az első angol mintára rendezett „igazi" meg-
bízhatósági motorkerékpárversenyt Magyarorszá-
gon. A híres Six Days Trialok leírásaiból ismert 
vad vidékeken fog keresztülvezetni a Budapesttől 
északnyugatra fekvő dombos vidéken. Beiktatott 
úttalan emelkedések, gyalogösvények és a legválto-
zatosabb terep fogja jellemezni ezt a versenyt. A 
terepkiválasztás a közeli napokban fog megtörténni 
és a versenyfeltételeket szerkesztőségünk még e 
hóban beadja a Királyi Magyar Automobil Club-
nak jóváhagyás végett. A megbízhatósági verseny 
valószínűleg egy hosszabb, circa 50—60 kilométeres 

etappe-ból fog állani, ami azonban erősen igénybe 
fogja venni úgy a versenyzőket, mint gépeiket. 
Büntetőpontok szerzésére bő alkalom fog nyílni a 
versenyben, úgy, hogy azok akik azt büntetőpontok 
nélkül végig tudják futni, elsőrangú teljesítményt 
fognak produkálni. Gyári team-díj, club team-díj 
és egyéni versenyek fogják érdekessé tenni az 
amúgy is rendkívül érdekes versenyt, mely iránt már 
most szokatlanul nagy az érdeklődés. Díjazás szem-
pontjából pedig egyenesen pazar lesz a verseny, 
mert már eddig is több mint 10 pompás tiszteletdíj 
van biztosítva. A verseny feltételei október 10-iki 
számunkban fognak megjelenni. Érdeklődni addig 
is lehet szerkesztőségünkben a hivatalos órák alatt. 



8 . AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1926 szeptember 25. 

Automobilon Svájc hegyei között 
Jó tanácsok az Alpokba ránduló magyar automobilisták számára 

Elmondja az „Automobil-Motorsport" olvasóinak: Dr. Nemes Dezső ügyvéd. 

Augusztus hó folyamán kis Fiat 501-es kocsimon 
felesegemmel, sógornőmmel és minden dicséretet meg-
érdemlő soffőrömmel közel egy hónapot töltöttem a 
gyönyörű Svájcban. Bár kocsimat, mint modern ember, 
csaknem mindig magam vezettem, ezúttal, miután egyes 
hegyi utak nehéz voltáról értesültem, mégis jónak láttam 
tapasztalt gépkocsivezetőimet magammal vinni, ami igen 
oó-szerű dolognak bizonyult. A jó pap holtig tanul és 
mégis csak más Budapesten vezetni napi 40—50 kilo-
métert, mint az Alpok sokszor teljesen elhagyatott vi-
dékein napi százakat. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogyha hasonló 
leírásokat, útbaigazításokat olvastam volna túrám 
előtt, úgy megkímélhettem volna magamat igen sok 
apró, néha kellemetlen incidenstől, valamint igen szép 
összeget tudtam volna megtakarítani, amire csak azt 
hozom példának, hogy a túrám elején személyenként 
300.000 korona kiadásunkat a túránk végén sikerült 
napi 200.000-re redukálni. Bátran állíthatom azonban, 
hogy e redukció semmiben sem változtatott a túra ele-
jén megkezdett életmódunkon ós tisztán a tapasztala-
tokon és a helyzetek ügyes kihasználásán alapult. Ezen 
napi átlagban természetesen nemcsak a szoba és ellátás, 
hanem a garage, valamint az üzemköltségek is benn-
foglaltattak. Kijelenthetem azonban azt is, hogy még 
ennél sokkal olcsóbban is ki lehet jönni, különösen 
akkor, ha abban a helyzetben vagyunk, hogy „soffőr 
nélkül" utazhatunk és ha azzal a -rezérgondolattal indu 
lünk el hazulról, ihogy inkább tovább maradni, többet 
látni, de minél jobban takarékoskodni. 

Mindenekelőtt, aki Svájcba akar utazni automobi-
lon, annak tudnia kell azt, hogy az Önálló rendelkezési 
joggal felruházott svájci kantonok (megyék) az auto-
mobilista részére igen sok kellemetlen korlátozó rend-
szabályt állítottak fel. Megtörténik például, hogy vasár-
nap délután beérsz egy kisvárosba, amikor a vámnál 
kisül, hogy a nevezett helyen vasárnap délután 2 és 1 
óra között tilos a gépkocsin való átutazás. Ugyanígy 
vannak útszakaszok, ahol egyáltalán tilos az automo 
billal való közlekedés. Hiszen jól tudjuk, a híres Grau 
bünden kanton, ahol a világhírű Davos, St. Moritz fek 
szik, alig egy éve szabadult csak fel hatalmas népsza-
vazások után és bizony még ma is vannak helyek, ahol 
a svájci lakosság csökönyösen kitart automobilellen-
szenve mellett. Mindazonáltal most már kezdik belátni 
a „schwitzgerek", hogy az automobilé a jövő és hogy 

idegenforgalmuk, amiből tulajdonképen élnek, csak 
akkor lesz igazán nagy, ha ezeket az apró-cseprő kor 
látozásokat egészen meg fogják szüntetni. Különösen a 
sebességkorlátozásokat építették erősen le az utóbbi 
hónapokban és ha ki is van írva a 10 kilométeres ma-
ximum, a gyakorlatban már a 40 kilométert is elnézik. 

Aki tehát teljes és pontos tudomást akar szerezni a 
svájci közlekedési rendről, az mielőtt kiutazna, hozassa 
meg a Svájci Automobil Club (Automobil Club der 
Schweiz. uení) által kiadón „Verkehr mit motor 
íahizeugen in der Schweiz- című kiadványt, melynek 
ára 2 svájci frank és azt jól tanulmányozza át, vegye 
meg a Fneytag-térképeket, amik Svájcra vonatkoznak 
és ezek mellett szerezze meg a Grieben-féle Reisebuchot. 
A Grieben-féle Reisebucli előnye a Baedecker felett 
togy egészen modern keletű, 1925-ös kiadás és külön 
foglalkozik az autúútakkal, az autókra vonatkozó rend-
szabályokkal, útbaigazítást ad nehezen járható útakról 
és feltünteti az életveszélyes utakat is (mert ilyenek is 
vannak). 

Ha tehát fel vagy szerelve a fentebb elmondott fü-
zetekkel, könyvekkel és jó térképekkel, úgy a lehető 
legpontosabban megcsinálhatod az utazási tervet. 

Útközben a szállodákban sohase végy „pensiot". 
még akkor sem, ha kimondottan az egész napot egy he-
lyen töltöd. Az automobilista szabad ember és nincs 
kötve a helyhez, tehát ott ebédelhet és ott vacsorázhat, 
ahol neki éppen a legkellemesebb. Egyébként 2—3 
frankért annyi sonkát, friss fehér kenyeret, sajtot ve-
hetsz odakünn, hogy a lehető legfőúribb ebédnél is job-
ban fog ízleni, különösen akkor, ha az Isten szabad ege 
alatt vagy, havasoktól körülvéve, ózondús fenyvesek 
árnyékában. Aki pedig szereti a frissen fejt tejet, az 
aztán dúslakodhat Svájcban. Bárhol megállhatsz a le-
gelők mellett és pár centimért azonnal kaphatsz igazi 
alpesi tejet, annyit, amennyi beléd fér. Egy egészséges 
ember, aki szereti a tejet, ami azután igazán táplál, az 
potom pénzért tudja fedezni napi szükségleteit. Je-
gyezzük meg még magunknak, hogy déli étkezésünket 
lehetőleg olyan helyen végezzük, ahol a kilátás is felsé 
ges. Ezáltal kellemessé tesszük az ebédünket és időt 
takarítunk meg. Fürdőhelyeken, városokban sohase 
menjünk nagy hotelekbe lakni. A kis szállodák éppen 
olyan jók, feltétlenül tiszták és emellett 30—40 százalék-
kal olcsóbbak. Kis hotelekben 2—4 frankért kapsz szo-
bát, míg a nagyobbakban 6 franknál kezdődik a szobák 
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ára. Ha kíváncsi vagy a nagy hotelek beléletére, úgy 
egyszerűen megállsz előttük és bemégy ebédelni, vagy 
vacsorázni egyszer és ezzel eleget is tettél kíváncsi-
ságodnak. 

Öltözködés szempontjából ajánlom a legnagyobb 
felkészültséget és óvatosságot. Az Alpesek között a plns 

Dr. Nemes Dezső budapesti ügyvéd feleségével (jobb-
oldalt ós sógornőjével) a Mere de Glace jegén Chamo-
nixban. Dr. Nemes Dezső, mint 'a békeévek kitűnő ma-

gasugró atlétája tünt ki. 

30 és minus 2 fok közötti hőmérsékletkülönibözetek még 
a legnagyobb nyárban sem ritkák, amellett az eső és 
hó szintén igen sokszor előfordul. Tehát elsőrangú 
szvetter, sál és esőköpeny álljon rendelkezésre. Ne vi-
seljünk vastag homespun-ruhákat, mert azok a nedves-
séget rendkívüli módon magukba szívják, hanem vagy 
burberry, vagy cowercoat ruhákat. Ezek feltétlenül a 
legpraktikusabbak. 

A benzinellátás Svájcban a lehető legtökéletesebb. 
Ne jusson azonban eszedbe benzinszükségletedet a Fur-
kapasson, vagy más hágó tetején beszerezni. Mindig 
legyen rezerv-benzined, hogy ha útközben kifogy, ne 
kellessen a magasan fekvő helyeken azt pótolni. A ná-
lunk is szokásos 725—730-as benzin Svájcban 56 
centknes, ami megfelel a mi árainknak. Ugyanez azon-
ban fenn a magasban 80 centimes, tehát majdnem a két-
szerese. Ugyanez áll az olajról is. Az autógondozás, ga-
rage egy éjjelre általában 3 frank, vagyis 45.000 korona. 
A mosás azonban már nagyon drága, 8 frankot kértek 

érte. Igazi sportember maga mossa a kocsiját és ezzel 
is takarékoskodik. A munka nem szégyen. Az előfor-
duló javításokat a svájciak uagyon méltányosan vég-
zik. Rablásról, vagy magyarul kifejezve „paliravétel-
ről" szó sincs. Általában a szállodai számlák tekinteté-
ben is a legnagyobb tisztességesség észlelhető. Ha szám-
lát kapsz, azt minden át- és felülvizsgálat nélkül bátran 
kifizetheted. 

Ami a hajtást illeti, nagyon vigyázni kell. A posta-
kocsik, ezek a hatalmas személyszállító autóbuszok a 
legkíméletlenebbül hajtanak. Privilégiumuk, hogy min-
dig a hegyi oldal felé kell engedni őket. Ezek a 30—40 
személlyel megrakott tűrista-autók azután nem igen 

nézik a velük szembejövő magánautókat és ha nem 
vigyázol, ugyancsak megjárhatod. A múlt évben posta-
kocsik 2 személyautót nyomtak le a mélybe. Az oldalt 
tehát a lehető legszigorúbban be kell tartani. Nagyon 
vigyázni kell még az olasz Svájcban, ahol, mint tudjuk, 
a vérbeli olasz vezetők a legvadabbul vezetik kocsiju-
kat. Ami a gyalogjárókat illeti, kitérés szempontjából 
nem vettem észre rosszakaratot. 

Ami az utakat illeti, kitűnőek. A legtöbb elég széles 
ahhoz, hogy nyugodtan haladhassunk rajtuk. Vannak 

Interlnkenből Mürren felé. Háttérben a Mönch-Eiger 
és a Jungfrau. 

Dr. Nemes Dezső Fiatjául Chamonix felé. Háttérben az A Furka hágón. Az automobilok a lavinába vájt alag-
örök hóval fedett Mont-Blanc. úton át közlekednek. 
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azonban hágókra, így a Grimselre, a Furkára felvivő 
útak, amik alig szélesebbek helyenként, mint két és fél 
méter, oldalukban többszáz méteres mélységgel. Ezeken 
a legnagyobb óvatossággal haladjunk. Most már itt is 
állandóan robbantanak, szélesítenek és remélhetőleg a 
jövő évre már a Grimselre is pompás műút fog vezetni. 

Hogy Svájcban mit nézzünk meg, azt, azt hiszem 
mindenki tudja, aki kiutazik. Semmiesetre se hagyjuk 

azonban el a bár Franciaországban fekvő, de Genftől 
alig pár órányira lévő Mont-Blancot. Cliamonix-t nyá-
ron feltétlenül meg kell nézni. Ne mulasszuk el a ta-
vakat és a hágókat, amik szépek és festőiek. 

Ez volna általában az, amit ki akartam emelni. Biz-
tos vagyok benne, hogy aki tanácsomat megfogadja, el-
olvassa, az sok apró-cseprő keliemetljDségtol és hiába 
való pénzkidobástól mentesíti magát. 

Maserati saját konstrukciójú Maserati-Speciálja. mintán feladta a versenyt, a monzai autodrom egyik ré-
szén. Mindkét Maserati-kocsi csütörtököt mondott és hajtókartörés következtében már a verseny elején 

ki kellett válnia a versenyből. 



r 

1926 szeptember 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 11 

Bourdon 1100 kcm. Salmson-ján. 
Megnyerte a Boulogneban rendezett 
448 kilométeres sebességi verseny 
kis kategóriáját. Bourdon 4:28:04 
időt futott és 100, 380 km. átlagsebes-
séget ért el. Képünk Bourdont abban 
a pillanatban mutatja be, amikor a 

depók előtt fut el. 

Maseratl. 

Mec Ccstantini, a legjobb európai autcmobilvezető. 
Costantini olasz származású és mint ilyen, a mols-
heinii Bugatti-gyár állandó versenyzője. 1925-ben, 
valamint 1926-ban megnyerte a Targa Floriót és 
íi latin áHlamofe bajnokságát. Győzött az idei Spanyol 
Grand Prixben és Milánó Nagy Díjában, második lett 
az Európa Grand Prixben és az Olasz Nagy Díjban. 

Seagrave (baloldalt) és BriIli Peri jobboldalt) a szep-
tember 12-én rendezett Milánó Nagy Díjának startjá-
nál. Seagrave, világhírű angol vezető ezúttal nemi 
állotta végig a távot, miig Brilli Peri egy Itailán meg-

nyerte kategóriáját. 

1 
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A monzai autodrom egyik részlete a szeptember 12-ón rendezett 24 órás Olasz Grand Prix lefutása alatt. 
A versenyt Rigai—Tattini-pár nyerte új rekord alatt francia Peugeot-kocsin. 

Lagaclie ós Leonard, a két kiváló fraincLa Chenai'd-Waileker-vezető a Boulogne sur-Merben rendezett sebességi 
versenyen. Leonard akkor előzi istállótársát. amikor az a nyilt pályán 'gyertyát szerel. 
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Megérkeztek a Bugattik 
Salm Hermán gróf a moisheimi gyárról, Ettore Bugattiról, a kocsikról és az ulról 

Vasárnap, szeptember 12-én délután 5 óra tájban 
hatalmas motorzúgás verte fel az óbudai vám környé-
két. Ekkor érkeztek meg Wien felől az első Bugattik. 
Elől lovag Haupt Károly a 8 hengeres 2 literes Grand 
Prix versenykocsin, utána Salm gróf egy 1.5 literes 
sportkocsin, ami sárhányók hiányában szintén egy ver-
senykocsi benyomását keltette, míg a menetet a fiatal 
Rózsahegyi István zárta be egy 2 literes alvázon. Szer-
kesztőségünk Salm gróf sürgönye folytán tudomást 
szerezve a Bugattik érkezéséről, teljes számban kivonult 

Ettore Bugatti 

a jövevények üdvözlésére, hogy elsőnek szemlélhesse 
meg az immár „világbajnok" Bugatti-gyár Budapestre 
hozott remekeit. 

A Zsolt uccai Garage kapubejárójánál nagy „Isten 
hozott Bugatti" felírás fogad fenyőgalyakból, amit az 
itthonmaradt Rózsahegyi Guszti, a MAC kitűnő bajnok-
sprintere készített a Molsheimből jövők fogadására. Le-
szállunk és megkezdődik a kocsik megszemlélése, míg 
Salm gróf és Haupt, dacára, hogy feketék a portól és 
piszoktól, nem tekintve az út fáradalmait, felelnek kér 
déseinkre. 

„Bizony minden összeköttetéseinket latba kellett vet-
ni, hogy meg tudtuk szerezni maeunknak a Bugatti 
vezérképviseletet Magyarország számára. Nagy tüleke-
dés volt érte és nem kevesebb, mint öt budapesti cég 
exponálta magát a kitűnő francia kocsikért." — beszéli 
Salm gróf. A Bugatti-gyár nagyon exeiusiv és maga 
Ettore Bugatti nagyon, de nagyon megnézi és meggon-
dolja, kinek adja képviseletét. Hiszen tudjuk, hogy 
rossz kezekben a legjobb képviseletek is megbukhatnak. 
Már maga az a körülmény, hogy a Bugatti-gyár ha-
vonta legfeljebb 70—80 kocsit készít és a kocsik legna-
gyobb részét rendelésre szállítják, a legtökéletesebb de-
taiilmunkát követel meg. így is van. Az a hihetetlen pre-
cizitás, amivel Molsheimben dolgoznak, minden elkép-
zelhetőt felülmúl. Miután a gyár 80 százalékban sport-
és versenykocsikat gyárt, kell, hogy minden alkatrész 
a legfinomabb anyagból a leggondosabban legyen elő-
készítve. Az olasz származású Ettore Bugatti egész dél-
előttiét a gyár munkatermeiben tölti, ahol minden mun-
kásnál tölt néhány percet és jaj annak, aki hanyag 
munkát produkál. 

Ettore Bugatti igen különös ember. Határozottan 
bogaras. Megesik például, hogy valakire, akit egyálta-

lában nem ismer, kijelenti, hogy „nem kap kocsit", más-
nál viszont a legnagyobb előzekenységet mutatja. Ne-
künk határozottan szerencsénk volt. A gyárban egyéb-
ként nemzetiségek szempontjából a legnagyobb össze-
visszaság uralkodik. Mégis a legtöbb a német, de igen 
sok a francia és olasz munkás is. Az igazgató-főmérnök 
például egy német herceg, Fürst von Urah, a kereske-
delmi igazgató szintén német, Pracht, akik mindketten 
a legkedvesebb emberek, ellentétben a gyár egy francia 
igazgatójától, aki elszászi létére letagadja, hogy néme-
tül beszél és csak akkor hajlandó felelni kérdéseinkre, 
ha fx-ancia nyelven szólítjuk meg. Semmiképen sem 
akartak három kocsit adni. A 2 literes Grand Prix és 2 
literes túra-alváz volt csak részünkre kikészítve. Haupt 
azonban mesterien operált és addig járt Urah, majd 
Pracht nyakára, míg végre megsokalták a dolgot és 
csakhogy szabaduljanak tőlünk, kiadták a kis 1.5 literes 
sporttípust is 

A gyárban állandóan hatalmas munka folyik. 
A „racing departement" vezetői az olasz Costantini és a 
francia Goux, míg harmadiknak a francia Marco műkö-
dik. A két spanyol testvér, Ferdinando és Pierre de 
Viscaya már nincs a gyár szolgálatában. Hauptnak 
volt alkalma Costantinivel egy hosszabb próbaútat 
tenni a most kipróbálás alatt levő 2 literes kompresszo-
ros versenykocsival. Haupt szédületes impressziókkal 
tért vissza útjáról. Hol előre, hol hátravágódott a kocsi 
belsejében. Costantini impozánsan vezet. Közel 200 kilo-
méteres sebességből fogja le lassan kocsiját, majd a for-
dulók előtt hirtelen fékez, minden csikorog, bevágja a 
kormányt és a másik pilanatban már mint a nyíl süvít 
ki a kis Bugatti. Egy alkalommal tanuja voltam, amint 
egy kompresszoros kocsi Marcoval elrohant előttünk a 
próbapályán. Hallottuk a hangját, de mire odafordul-
tunk, már messze járt Később tudtuk meg, hogy jóval 
200 kilométeren felüli sebességgel rohant el előttünk. 

Három nap előtt indultunk el Molsheimből. Sajnál-
kozva néztünk vissza a spanyolra, aki már két hete 
várja 8 hengeres Grand Prix-kocsiját, amiért direkte 

Costantini üdvözlete az .Automobil-Motorsport" olva-
sóinak. Aláírásából végre kitűnik, hogy neve nem Con-
stantini, mint sok helyütt olvassuk, hanem Costantini. 

Rio de Janeiroból jött fel Molsheimbe. Egész nap a 
gyárban ül és úgy várja a gépet, mint a Messiást. Nap-
jai ugyan nem nagyon unalmasak, mert egy gyönyörű 
kreol nő társaságában lesi, míg elkészülnek az aprósá 
gok a módfelett gyors kétliteresén. Marco szerint úgy 
sem fog továbbjutni a Riviéra egyik kanyarodójánál és' 
biztosra vesziík, hogy nemsokára visszakerül kocsija. 
Franciaországban egyébként már közmondássá vált hogy 
ha egy kocsi fekszik az árokban, az csak Bugatti lehet. 
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A szériában gyártott versenykocsik tudniillik éppen 
olyan gyorsak és éppen olyan jól akcelerálnak, mint 
akármelyik Targa Floriot, vagy Grand Prix-t nyert Bu-
gatti. Ezt sokan elfelejtik és csak akkor jönnek rá a 
dologra, amikor már benn vannak az árokban. Fölfor-
dulni egy Bugattival sima úton egy fordulóban, majd-
nem kizárt dolog, a legtöbb baj azonban úgy adódik 
elő, hogy a vezetők figyelmen kívül hagyják a motorok 
rettenetes akceleráló képességét. Egy sport-Bugatti 80— 
100 méter után már 100 kilométeren felüli sebességben 
van, ami aztán egy szűk országúton, ha nem vigyázunk, 
bizony könnyen végzetessé válhat. Egy Bugattin nem 
érezni a sebességet. Megtörtént velem a következő eset. 
— meséli Sahn gróf. — Egy szűk, de meglehetősen for-
gal nias franciaországi útszakaszon mentünk.. .A kecsi 
nyugodtan feküdt és én legfeljebb 80 kilométerre taksál-
tam a sebességet. Egyszerre, mint a szélvész, elrohan 
mellettem Haupt és rövid idő múlva lassítva, megállást 
int. „Az Istenért, miért rohanunk olyan nagyon, ebiből 
baj lehet", kiáltja feléin. Megállok. „De hiszen én legfel-
jebb 80 kilométerrel mentem!" felelek neki. „Te csak hi-
szed, feleli ő. Jóval 120 kilométeren felül mentél, mert 
nekem ugyancsak kellett gázt adnom, hogy a tempót 
tartsam és hogy figyelmeztethesselek, kénytelen voltam 
150 kilométerre felvinni a sebességet." Sebességmérő 
nem lévén a kocsin, a sebességet csak a fordulatszám-
mérő után lehet konstatálni, amit pedig nem igen 
néztem. , . . 

Útközben egyébként igen érdekes eseteken mentünk 
keresztül. Egy németországi sváb faluban, ahol Rózsa-
hegyi Pistára kellett hosszabb ideig várni, aki az alváz-
zal nem igen tudta az iramot tartani, megállottuuk és 
betértünk egy kis útszéli korcsmába, ahol ünnepnap 
lévén, egy egész sereg sváblegény mulatott. Nemsokára 
qgzrevettek minket, majd a francia számmal ellátott 
kocsikat és a helyzet-kezdett kellemetlen lenni. Egy-
szerre az egyik egy hosszú bicskával nekem jön, azt ha-
samnak szegezve, megszólít: „líhr seits Franzmannerf 
Nagynehezen megérttettem vele, hogy nem vagyunk 
franciák, ihanem magyarok. Nosza erre lett öröm. 
.Ungarn seits Ihr!" és már hozták is a félméteres sörös-
kancsókat. Hauptnak két tojásrántotta helyett egy egész 
lábassal hoztaik tojást és csak úgy tömtek bennünket. 

Stuttgartban éppen a Solitude hegyiversenyre ké-
szültek a versenyzők, mikor átfutottunk. Azonnal hatal-
mas tömeg vett körül. Mindenki azt hitte, hogy a Bu-
gattik Molsheimből jönnek a Solitudre. Némileg hason-
lítván Costantinire, mindenki annaík nézett cs mikor 
megmondtu)k, hogy semmi közünk Costantinihez, annál 
jobban erősítették, hogy ja, mi csak letagadjuk, de ők 
tudják, mikor pedig a rendőrnek sem akartuk magun-
kat igazolni, akkor aztán már mindenki tudni vélte, 
hogy én csak Costantini lehetek, de nem akarom el-
árulni inikognitómat. Egyébként megnéztük a Solitude-
tréninget. Legjobban Werner (Mercedes) és Isslinger 
(NSU) tetszett nekünk. Mindkettő hajmeresztően ment. 

Egyébként Németországban le a kalappal. Oly nagj 
fokú automobil-intelligenciát, mint ott, még sehol sem 
láttam. A versenykocsik előtt a rendőr is szalutál és 
helyet csinál mindenütt. Az egész út alatt, ahol csak 
megálltunk, mindenki mindjárt tudta, hogy Bugattik 
és hallottuk az elejtett szavakból, hogy Goux, Costan-
tini, Grand Prix, Molsheim stb. Bizony Németországban 
határozottan dédelgetik az automobilt, ellenszenvről, 
mint nálunk, szó sincs. Auszriában még hagyján. Ott 
azonban már az útak rendkívül rosszak. Magyarorszá-
gon, sajnos, aztán megkaptuk az üdvözlést. Alig hagy-
tuk el a határt, Imár az első faluban kövekkel fogadtak. 

Ami az útakat és a jelzést illeti, Franciaország és 
Németország vezet. A jelzések mindeniittt a lehető leg-
tökéletesebbek. Ha tudod az útirányt fejből, minden 

Hü!" 
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MICHELIN PNEU 
LEGVERSENYKÉPESEBBEN 

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

Telefon: 21-97 i 
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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 

fatárgyak, konyhaberende-
zések festését és lakko-

zását az amerikai 
(Duco, Glidden) 

pisztolyeljá-
rással. 

Hozza be kopott automobilját és pár 
nap múlva csillogó új kocsiján távozhat. 
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A legjobb motorkerékpár a 

31/s HP Light -So lo (499 k c m ) 31/2 HP Standard (499 k c m ) 

23/4 H P OHV. (347 kcm. ) 2V4 HP Standard (347 kcm. ) 

Sunbeam-hez csak 

WAKEFIELD 

olajat használjon! 

Vezérképviselet: 

Magyar Abroncs-és Kerékgyár rt. 
Budapest, VI., Gyár-utca 8. Telefon: 133-56. 
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GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRALYA 

SZILÁRD BELA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel , : Teréz 1 3 1 - 2 8 

nemű kérdezősködés nélkül haladhatsz, csak el kell ol-
vasni a táblákat, amik a kilométertávolságot, a legköze-
lebbi falut és a legközelebbi nagyvárost jelzik. Mikor 
leszünk mi már ennyire. Ausztriában ugyancsak tökéle-
tes a jelzés. Az utak Németországban talán még jobbak, 
mint a franciáknál, mert szélesebbek. Az osztrák utak 
rettenetesek kezdenek lenni, míg Magyarországon öröm-
mel látni a határozott igyekezetet és az utak némi javu-
lását. De azt igazán nem tudom megérteni, hogy miért 
kell a legrosszabb útszakasznak éppen Budapest székes-
főváros határában lenni. Az utolsó 20 kilométer, mi-
előtt az óbudai keramitra érkeznénk, rettenetes. Ez volt 
egész útunk legrosszabb vonala. 

Amit a rendőrök csináltak Budapesten, míg 
Óbudáról a Zsolt uccába kerültünk, az egész cirkusz 
volt Ügy emelgették a kezüket arra a kis hangra, amit 
motorunk adott, mintha egész Budapest léte függne 
^ttől a hangtól. így aztán lépésben beértünk a Krisztina-
városba és sikerült minden baj és Mosonyi ucca nélkül 
megúszni a beérkezést. 

Három kocsit hoztunk magunkkal. Leggyorsabb a 8 
hengeres 2 literes Grand Prix-típus. Furat: 60 mm. Lö-
ket: 88 mm. Hengerűrtartalom: 1992 kcm A gép sebes-
sége síkon megfelelő nekifutással 200 kilométer körül 
van. Érdekesebb adatai a következők: A kocsi hossza 
a két keréktengelyt véve alapul, 2 méter 40 cm., tehát 
meglehetősen rövid. A kocsi magassága a hűtőnél 78 cm., 
míg a legmagasabb részek a szélvédőnél elérik a 98 cen-
timétert. A kocsi nyomtávja 120 cm., míg a karosszéria 
legszélesebb pontja az üléseknél 85 cm., de a hűtőnél 
alig haladja meg a 30 centimétert. A kocsi legalacso-
nyabb pontja 21 centiméterre van a föüdtől. Bugatti 
patent aluininiumkerekek, nagy sebesség jellemzik még 
a kocsit. 

A második 1.5 literes sporttípus, de mivel nem bír-
tuk már kivárni a sárhányókat, úgy azok nélkül hoztuk 

haza a kocsit. Ez ugyanaz a gép, mint amilyennel a 
tavasz folyamán a prágai Junek asszony, a Königsaal-
ilovisti hegyiversenyen megverte Kinszky grófot 4.5 
literes Steyr-jóvel. Hasonlóan igen gyors gép és circa 
160—165 kilométer kifutására képes. M égy hengeres. Fú-
rata: 69 mm. Lökete: 100 mm. Hengerűrtartalma: 1496 
kcm. Alapjában ugyanazokkal a méretekkel bír, mint a 
Grand Prix-típus. Éppen olyan alacsony, mint az és a 
különbség a kettő között csupán a kerekekben nyilvánul 
meg külsőleg. A négyhengeresnek drótküllős Rudge-
kerekei vannak. 

A harmadik gép egy 8 hengeres 2 literes Type Tou-
risme. Kimondott túratípus. Hossza kerékvégtől kerék-
végig 4 méter, magassága a hűtőnél 1 méter, míg az al-
váz távolsága a talajtól 35 centiméter. Ezt a motort 
itt Budapesten fogjuk karosszáltatni. 

A svábhegyi versenyen a két első géppel indulunk. 
Célunk, hogy a Bugatti versenykocsikat bemutassuk a 
magyaroknak. Hogy valami különös eredményt el tu-
dunk-e érni velük, az még nagyon bizonytalan. Nézetem 
szerint alig hiszem, hogy négy percen belül fognak 
futni. Nem azért, mintha nem tudnának annyit, de mert 
őszintén szólva nincs hozzá kellő gyakorlattal biró ve-
zetőnk. A 8 hengerest Lovag Haupt Károly fogja ve-
zetni. ö régi rutinos automobilista, de saját bevallása 
szerint is bizony igen kevés gyakorlata van még ahhoz, 
hogy egy ilyen gyors kocsiból mindent kitudjon venni. 
Ö mindent el fog követni, de hogy milyen időt fog ki-
futni, azt majd a jövő fogja megmutatni. A kis 4 henge-
rest régi vezetőnkre, Csermely Károlyra biztam. Igaz 
ugyan, hogy ő is régea ült már hasonló gyors gépen, de 
mindenesetre emlékezetes még kitűnő szereplése hatal-
mas Benz-kocsijával és így remélem, ő is tud majd Íze-
lítőt adni a budapestieknek a Bugattikról. Természete-
sen arról, hogy az abszolút időkre pályázzunk a kitűnő 
Mercedes-vezetőfk és Kinszky ellen, aki a Svábhegyet 
már behúnyt szemmel is végigfutja, szó sincsen. Remé-
lem azonban, hogy úrvezetőink egy nagy százaléka 
meggyőződést fog szerezni a Bugattik kiválóságáról és 
a jövő évi versenyeinken már a magyar vezetők kellő 
tréninggel és fed készültséggel fogják várni a külföldie-
ket a gyors Bugattikkal. 

Késő este volt már, amikor elbúcsúztunk Salm gróf-
tól ós Haupttól. Ök mentek haza kipihenni az út fáradal-
mait, mi pedig még sokáig néztük az automobilok teli-
vérjeit, mint azokat odakünn nevezik „Le Pur-Sang des 
Automobiles", melyek sok évi munka és fáradságos 
küzdelem után eljutottak a legnagyobb sikerhez, amit 
elérhettek, megnyerték az 1926. évi automobil-világbaj-
nokságot. És azóta megindult a búcsújárás a kis budai 
Zsolt uccába. Mindenki a Bugattikat akarja ilátni. Ma 
minden vérbeli automobilista Budapesten Bugattiról 
álmodik. 

I Provideniia B i z / o s í / ó rí. I 
A Magyar Altalános Hitelbank alapítása 

B u d a p e s t , V g r ó f T i s s z a I s i v á n - u i c a 2 4 

Elvállal mindennemű biztosítást, automobilbiztosítást Is, 
a legelőnyösebb díjazás és feltételeit mellett 
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A Semmering- hegyi verseny 
Carraeiola (Mercedes-Benz) a versenykocsikategóriában a nap legjobb idejét futja, új pályarekordot 
állít fel — Ugyanő győz a túrakocsi kategóriában is az összes túrakocsik legjobb idejét futva — Merce-
des-Benz nyerte a semmeringi nagy vándordíjat és a „Grosser Bergpreis von Österreich"-et — A motor-
kerékpárok legjobb idejét Kari Gall futotta 490 ohv. New-Imperial-Jap gépen — Delmár Walter meg-

nyerte kategóriáját. 

A már-már elparentált, tavaly elmaradt, majd ta-
vaszról őszre halasztott Seinmering-verseny vasárnap 
mégis megrendezésre került, mégpedig a teljes siker je-
gyében. A verseny, mely óriási érdeklődést váltott ki, 
gyönyörű napos őszi időben került eldöntésre. Nem ke-
vesebb mint 2000 automobil, 3000 motorkerékpár és 5000 
keréíkpár helyezkedett el az útvonal mentén, míg a nézők 
száma meghaladta a 60.000-et. 

A verseny sportbéli értékre nézve is kitűnőét nyúj-
tott. A külföld mesterei közül nem kisebb nevek voltaik 
jelen, mint a kiváló svájci motorkerékpáros Franconi, 
a legeredményesebb Mercedes-vezetők egyike Rudolf 
Oai'acciola, továbbá több kitűnő nevű olasz motorkerék-
páros, minit Alfredo Panella, Nino Bianohi stb., akik 
azonban a versenyen meglepően gyengén szerepeltek. 
A magyar színeket a nagy osztrák versenyen ezúttal 
egyedül legkitűnőbb úrvezetőnk Delmár Walter képvi-
selte, aki a tőle megszokott elan-nal vitte győzeílemre 
kocsiját. 

Elért győzelmek szempontjából ezúttal ismét a ki-
váló unterthürkheimi Daimler-Mercedes-gyár vitte el a 
pálmát. Bár a Solitude-verseny miatt csupán Carraeiola 
startolt a gyár vezetői közül, startja mindkét esetben 
fényes győzelemmel végződött. Carracciola nem járt 
azelőtt sohasem a Semmeringen és csupán 3 tréningnap 
állott rendelkezésére, hogy a nehéz pályát kiismerje. 
Mindazonáltal a túrakocsik legjobb idejét futva győzött 
a. túrakocsikategóriában, majd bár alig volt ideje a 
cfltól a starthoz Visszatérni, röviddel utána a verseny-
kocsi kategóriában is, ahol a nap legjobb idejét futva 
Clhristian Werner 1924. évben felállított szintén Merce-
des rekordját (6:55,6) közül 14,8 másodperccel javította 
meg. Carraeiola megnyerte a nagy semmeringi vándor-
díjat ós a Grosser „Bergpreis von österreich"-et, mely 
utóbbi a leggyorsabb oldalkocsis gép, a leggyorsabb 
túrakocsi és a leggyorsabb sportkocsi vezetőjének bir-
tokába ikerült. Carracciola különleges klasszis, aki a 
hozzáfűzött reményeket a legteljesebb mértékben bevál-
totta. Már a tárakoesiikategóriában is remekül ment, 
a verse n y ik o cs ika teg őr i ába.n azonban egyenesen szen-
zációsat nyújtott. Előtte Kiriisky rohant feil a célhoz, aki 
5 literes Steyr-kocsiján megjavította a Semmering-
rekordot. Az izgalom a tetőpontjára hágott, amikor 
Carracciola kompresszora hallhatóvá lett a cél előtt, 
olyannyira, hogy az időmérők (nem az automatikusok) 
a versenyláztól elfogva, hangosan kezdték számolni a 

másodperceket. Nyilvánvaló volt, hogy Carracciola új 
rekordot teremt, mely a csak imént felállított rekordot 
másodpercekkel haladta túl. Miután célba ért, az Osztrák 
Automobil Club elnöke, báró Haymerle hozzásietett és 
szívélyesen gratulált fényes teljesítményéhez. Figye-
lemreméltó, hogy a Mercedes-gyár eddig 11-szer vett 
részt a Semmering hegyi versenyen és mind a 11 esetben 
ő aratta a főgyőzelmet. 

Fényes győzelmet aratott újból a versenyeken a 
3 literes kategóriát jóformán uraló Austro-Daimler-
gyár. Hayden Fritz, kinek merészsége és fenomenális 
vezetői képessége már közfeltűnést keltett, 7:19,95 szen-
zációs idővel megnyerte a 3000 kem-es sportkocsi-
kategóriát, egyszersmind az összes sportkocsik legjobb 
idejét futva. Így a sportkocsik számára kiírt „Grosser 
Bergpreis von Österreich" az Austro-Daimler-gyár 
megérdemelt zsákmánya lett. 

A versenyeken rég nem látott osztrák elite-márka 
Graf-iStift hosszas pihenés után újra megjelent a po-
rondon és mint az elért eredmények mutatják, teljes 
sikerrel. A gyár olyan kocsilkkal indult, melyeket alig 
5 hónapja konstruáltak és így teljesítményük különös 
figyelmet érdemel. A fiatal Griif mérnök által vezetett 
koosi ugyanabban a kategóriában, amelyben Delmár 
futott, alig 6/100 másodperccel került a második 'helyre 
és ha nem villamos órával mérik az időt, úgy való|-
szinüleg holtversenyt állapítottak volna meg. A Griif 
6 Stift koosiik másik kimagasló eredményét a nálunk 
is jólismert szimpatikus úrvezető, Fritz von Zsoluay 
érte el. iaki a versenykocsikategóriáiban harmadik lett 
és az általános osztályozásban is a harmadik helyre 
került. Elért eredményének jóságát emeli, hogy kocsija 
szintén teljesen új konstrukciójú versenykocsi volt. 

A motorkerékpár kategóriák szenzációja a svájci 
mestervezető, Franconi startja volt, aki a fennálló re-
kordot (Dirtl, Zenith-Jap 7:31.8. 1924) 4 másodperccel ja-
vította meg. de még így sem tudta a nap legjobb mo-
torkerékpár idejét futni, mely a már a Tauern, majd 
Klausenpass versenyen oly szenzációsan szerepelt Kari 
Gall zsákmánya lett. Kari Gall ezúttal egy 490 kem-es 
oliw two port New-Imperial versenygéppel indult és 
7:22,7 mp-es idejével a nap legjobb idejét és új útvonal-
rekordot futva, végleg a Concernának szerezte meg 
a motorkerékpárok számára kiírt Semmering ván-
dordíjat. 

Figyelemreméltó még a népszerű Luky Schmidt 

A belga 24 órás és spanyol 12 órás &26. évi típusok 
',3 üléses, 10-24 HP, 
» 5 üléses. 12-55 HP, 
18-65 HP, 7 üléses 

. 5-12 HP, 3 üléses, 10-24 HP, 4 üléses, 
TÚRAKOCSI GRAND PRIX GYŐZTES "-35HP'5J'í^ >i5£«».«««»* 

í j e u x j e o t 
Vezérképviselet és garage: 

LANDY ISTVÁN 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon: 973-43 
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kiváló futása, aki egy 980 kcm-es ohv. Brough-Supe-
rjorral szintén a régi rekordou belül ért a célba. így 
•ehát nem kevesebb, mint 3 menő döntötte meg az 1924. 
évi útvonalrekordot. 

Alábbiakban közlünk egy táblázatot a 10 leggyor-
sabb motorkerékpár a 10 leggyorsabb automobil és ve-
gyesen a 10 leggyorsabb jármű idejéről, kategóriákra 
való tekintet nélkül. A táblázatból kitűnik, hogy a mo-
torkerékpárosok leggyorsabbika sorrendben Kari Gall, 
Franconi és Luky Sohmidt voltak, akik mindhárman 
a régi útvonalrekordon belül futották végig a távot. 
Az automobiloknál a sorrend Carracciola, gróf Kinsky 
és v. Zsolnay volt. Az álta'Iános összosatályozásban 
Carracciola (Mercedes), Kinsky, (Steyr), Zsolnay, 
(Gráf-íStift) és Hayden (A. D. M.) következnek, 
majd a leggyorsabb motorkerékpáros Gall (New-lni-
perial-Jap), azután újból két automobil Delmár (Steyr), 
Gráf, (Gráf & Stift) és végül megint motorok (Moto-
>-acoche) Franconi és Luky Sohmidt (Brough-Superior), 
valamint Rupert Karner (Sunbeam), következnek. 

A részletes eredményeket az alábbiakban adjuk: 
Motorkerékpárok 175 kcm-ig: 
1. H. Sandller (Puch) 8:52,46. 
2. H. Sprung (D. K. W.) 9:27,79, 
3. Andoly (Alcyon) 10:21,76. 
Indult még: Runtsch (D. S. H.) gyertyadefekt. 
Motorkerékpárok 250 kcm-ig: 
1. J. Mülleger (Rex-Aome) 8:35,26, 
2. G. Gariner (New-Gerrard) 8:54,99. 
3. Turnowsky (Dunelt) 10:24 09. 
Indult még: Nino Biancbi (Moto Galloni) 10:3189, 

H. Hőbel (Puch) gyertyadefekt. 
Motorkerékpárok 350 kcm-ig: 
1. M. Gayer (Chater-Lea) 7:44,1. 
2. R. Runtsch (New-Imp.) 8:0 56, 
3. J. Swoboda (Omega) 8:09,92. 
Indult még: F. J. Meyer (Frera) 8:30,73, 

A. Rava (Moto Galloni) 8:32,18. 
A. Strohniayer (B. S. A.) 8:35, 

Ottó Putz (Sunbeaim) és F. Reiter 
(L. A. G.) buktak. 

Motorkerékpárok 500 kcm-ig: 
1. Kari Gall (New-Imperial) 7:22,7. Üj útvonalrekord, 

a nap legjobb motorkerékpár ideje. 
2. R Karner (Sunbeam) 7:34,92, 
3. R. Jeliinek (Sarolea) 7:48,09. 
Indult még: A. Panella (Moto Galloni) 7:51,5, 

F. Seelos (D.-Rad) 8:39.13, 
E. Hösch (A. J. S ) 8:43,30, 
H. Pribylsky (D.-Rad) 9:03,6. 

Motorkerékpárok 750 kcui.-ig: 
1. F. Franconi (Motosacoche) 7:27,08 egyedül. 
Motorkerékpárok 1000 kcm-ig: 
1. L. Schmidt (Brough-Superior) 7:29,21, 
2. R. Eberan-E-l>erhorst (Matcthless) 8:17,85. 
Oldalkocsis motorkerékpárok 350 kcm-ig: 
1. K. Orthuber sen. (New-Imperial) 13:48,20 egyedül. 
Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kcm-ig: 
Nincs befutó. 
Oldalkocsis motorkerékpárok 600 kcm fölött: 
1. Eddie Mayer (Brough-Superior) 8:18.07. 
Túraautomobilok 1100 kcm-ig: 
1. Max Hoffmann (Grofri) 9:5749. K. Pankl (Salm-

son) pneudefekt. 
1500 kcm-ig: 
1. Mahrisch-Schönberg (Bugatti) 9:25,94, 
2. F. Kraus (Fiat 501) 12:03,35. 
2000 kcm-ig: 
1. R. Gerin (Jean-Gras) 12:40,44 egyedül. 

l̂iiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiinlliiiiiilliiiiiiliiiiiiilliiiiiiU 
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AMICCA'R 
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Morei (AMILCAR-kompresszor) több mint 
100 automobil közül a nap harmadik legjobb 

idejét futja 

Delaunay-Belleville- és Amilcar-automobilok 
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3000 kcm-ig: 
1. Gróf Spiegel-Dleseniberg (ADM) 9:18,57, 
2. O. Fórbach (Lancia) 10:00,31, 
3. Kratky (Lancia) 10:00,44. 
5900 kcm-ig: 
1. W. Hessel (Peugeot) 8:58,73 egyedül. 
8000 kcm-ig: 
1. R. Carracciola (Mercedes-Koinp.) 8:02,26. A túra-

kocsiik legjobb ideje. 
2. dr. Filipp Freiherr von. Berckheim (Mercedes) 

10:1418 útközben guinmidefekt miatt kereket cserélt. 
Sportautomobilok 1100 kcm-ig: 
1. H. Mayer (Salumson) 9:07,71, 
2. P. Lewinter (Amiloar) 9:1042, 
3. K. Sarg (Grofri-komp.) 9:39,4, 
4. L. Lewit (Ami Ica r) 9:39,14. 
3000 kcm-ig: 
L F. Hayden (ADM) 7:12,95. A sportkocsik leg-

jobb ideje, 
2. Gróf Schlick (ADM) 9:07,11. 
5000 kcm-ig: 
1. Delmár Walter (Steyr-Sport) 7:23.78 
2. J. Gráf (Gráf & Stift) 7:23,84. 
Versenykocsik 1100 kom-ig: 
1. B. Kandi (Amiloar) 7:43,49. 
2. K. Pankl (Sattnoson) 8:22,79. 
3000 kcm-ig: Nincs befutó. 
5000 kcm-ig: 
1. Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) 6:40,79. A nap 

legjőbb ideje. Ütvonalreikord. 
2. Gróf Ulrich Kinsky (Steyr) 6:53 65. 
3. Fritz v. Zsolnay (Griif & Stift) 7:04.75. 
A leggyorsabb 10 motorkerékpár sorrendben-
Kari Gall (New-Imperial) 7:22.7, 
Francois Franconi (Motosacoche) 7:27,08. 
Luky Sebmid (Brougli Superior) 7:29.21. 
Rupert Karner (Sunbeam) 7:34,92, 
Michael Gayer (Chater Lea) 7:44,1, 
Róbert Jelűnek (Sarolea) 7:48.09. 
Alfredo Panella (Moto Galloni) 7:51,5, 
Rudolf Runtsch (New-Imperial) 8:00,56, 
A. Swoboda (Omega) 8:09,92, 
Róbert Eberan-Eberhonst (Matschless) 8:17.85, 
Eddy Mayer (Brough oldalkocsival) 8:18,07. 
A 10 legyorsiabb automobil: 
Rudolf Carracciola (Mercedes-Benz) 6:40,79. 

Ulrich Gráf Kinsky (Steyr) 6:53,65, 
Fritz v. Zsolnay (Griif & Stift) 7:04.75, 
Fritz Ha\ den (Admi 7:12,95, 
Delmár Walter (Steyr) 7:23,78. 
Ingenieur Josef Gráf (Griif & Stift) 7:23.84. 
Bernhard Kandi (Amilear) 7:43,49, 
Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz-túraauto) 8:02,06, 
Kari Pankl (Salmson) 8:22,79, 
Walter Hessel (Peugeot) 8:58.73. 

A 10 leggyorsabb jármű sorrendben: 

A = automobil, M = motorkerékpár. 
A. Carracciola (Mercedes-Benz) 6:40,79, 
A Kinsky (Steyr) 6:53,65, 
A Zsolnay (Gráf & Stift) 7:04,75, 
A Hiyrien (ADvt) 7:12 i 5 
M Gall (New-Imperial) 7:22,7, 
A Delmár (Steyr) 7:23,78, 
A Gráf (Griif & Stift) 7:23,84, 
M Franconi (Motosacoohe) 7:27.08, 
M Schmid (Brough Superior) 7:29 21, 
M Karner (Sunbeam) 7:34 92. 

A Semmeringi versennyel kapcsolatban meg-
interjúvoltuk dr. Kalledey Jenőt, aki maga is ver-
senyző lévén, kitűnő áttekintéssel bir. Kalledey a 
következőket mondotta a versenyről. A legnagyobb 
technikát feltétlenül az A ustro-Daimler-vezető Hay-
den Fritznél láttam. Három literes Austro-Daimler 
Sportjával, ami egyébként ma feltétlenül egyike a 
legszebb, leggyorsabb és legjobb kocsiknak a konti-
nensen, mesteri vezetést produkált. Vadság, reszki-
rozás és merészség tekintetében gróf Kinszky Ulrich 
áll hors concours legelői. Nézetem szerint, ha ő ve-
zetné azt a Koinpressor Mercedest, amivel Carra-
eiola a legjobb időt futotta és Carraeiola a Steyrt, 
úgy a különbség Kinsky gróf javára emelkedne. 
Carraeiola ugyanúgy vezet, mint annakidején a ná-
lunk járt Mercede-s-vezető Salzer. Majdnem semmit 
seni kockáztat. Nem is kell neki, mert kocsija min-
dent elvégez. A Mercedes a kanyarokban meg sem 
mozdul, farolni egy cseppet sem farol, ellenben úgy 
akcelerál, amit még eddig nem igen láttunk. Kinsky 
gróf kénytelen volt a maximumig kockáztatni, hogy 
a nyomába tudjon jönni a Mercedesnek. Nézetem 
szerint a Svábhegyen, ahol különben Kinsky a leg-
jobban otthon van, még nagyobb lesz a különbség 
Carraeiola javára, mert a Svábhegyi pályán nincse-
nek azok az időrabló fordulók, mint a Semmeringen 
és igy a Mercedes sebessége még jobban érvényre 

^ N 6 H E N G i ? ^ ^ 

Nash „Advanced Six" hatüléses túrakocsi I ^ T A O " t T N a s h " A J A X " négyüléses túrakocsi. 

Ára 176.000.000 X ^ Ára 115.000.000 

T E L E F O N : A U T O M O B I L O K T E L E F O N : 
Lipót 981-43 Lipót 981-43 

A m e r i k a i A u t o m o b i l k e r e s k e d e l m í R - T . 

BUDAPEST, V. KERÜLET, D O R O T T Y A - U T C A 3 A 
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fog jutni. Delmár Walter gyönyörűen ment, de saj-
nos, mint utólag kiderült a fékjei nem fogtak. Ezt 
mi azonnal észrevettük a verseny alatt. Láttuk, hogy 
Delmár minden fordulóban 10—15 méterrel hama-
rább fog ja le kocsiját, mint a többiek. Egyébként a 
Svábhegyen, mint hirlik Delmár meg akarja verni 
Hayden Fritzet, -aki most már másodszor verte meg 
ő t (Csudáljuk Delmár Waltert, aki most már X - ik 
versenyét adja oda csak azért, mert Steyren indul. 
Delmár nem azért kap ki, mert a másik jobb, hanem 
mert kocsija lassúbb. A Daimler 3 literes is gyor -
sabb, mint Delmár 4.5 literes Steyrje, nem is szólva 
egy 2 literes Bugatti sportkocsiról, ami félannyi 
hengerűrtartalommal lekenterezte a Steyrt a Klau-
senpasson. A szerk.) Roppant tetszett nekem még 
technika szempontjából a Peugeot-vezető Hessel. A 
bécsi Salmson és Amiloar-vezetőket, mint Kandi és 
Pankl semmivel sem tartom jobbaknak, mint Szmick 
Viktor és azt hiszem Szmick meg is veri őket a Sváb-
hegyen. Érdekes, hogy az összes versenyzők Discol-al 

futottak. A motorkerékpárok versenye kissé unalmas 
volt. Oly kiosi volt a vezetőkön és a motorokon lévő 
szám, hogy az ember sohase tudta ki megy el előtte. 
Egyébként, mint értesültem a motorverseny pikan-
tériája az volt, hogy a másodiknak helyezett Fran-
coni (Motosacoche) versenye alatt a vil lamos idő-
mérő készülék nem működött. Mi bizony szemre 
Franconit sokkal gyorsabbnak ítéltük a győztes 
Kari Gálinál, aki egy 490 ohv. New-Imperial-Japet 
vezetett. A verseny egyébként igen szép volt. K i kell 
még emelnem a Gráf & Sti ft kocsikat. A fiatal Gráf 
egész elsőrangúan vezetett, különösen ha elgondol-
juk, hogy a kitűnő Delmár Walter csak 6/100-ad má-
sodperccel tudta megverni. Az ú j Graf-kocsik na-
gyon szépek, alacsonyak, kitűnően fekszenek és tel-
jesen eltérnek a régi magas verseny- és sportkocsi-
jaiktól. Az osztrák közönségről megállapítom, hogy 
sokkal sportszerűbben viselkedik, mint a magyar és 
amellett kitűnően van informálva és határozottan 
ért az automobilizmushoz. 

Harminc világrekordot döntöttek meg 
az arpafoni rekordnapon 

Az automobilok között Benoist (Delage) 236.143 km. a motorkerékpárok közül Temple (O. E. C.) 195.386 km 
érték el a legjobb eredményt. 

Az évente kétszer, tavasszal és ősszel Arpajon-
ban (Manthléry mellett) rendezett kilométer és mért-
földversenyek szeptember 5-én zajlottak le a lehető 
legjobb út és időjárási viszonyok mellett. A kellemes 
őszi nap rendkívül jó hatással volt a motorokra és 
így nem kevesebb, mint 30 ú j világrekordot állítot-
tak fel. A nap szenzációja az angol Eldridge által 
vezetett amerikai 2 literes Miller-speciál megjelenése 
volt. A Miller-kocsi szinte hihetetlen teljesítményt 
ért el és egyszerre megmagyarázta előttünk a USA-
ban elért kitűnő átlagokat. Eldridge 2 literes Miller-
jével 224 kilométeres sebességet ért el, ami óriási 
eredmény. Nem kisebbre becsülendő Divó teljesít-
ménye 1500 kcm. Talbotján, aki ugyancsak 200 kilo-
méteren felül vitte. A nap legjobb idejét a francia 
Benoist futotta 8 literes Delage-kocsival, aki 236 ki-
lométeres sebességet ért el. 

A motorkerékpár-kategóriákban a már hónapok 
óta Monthléryben tartózkodó OEC-vezető Temple 
érte el a maximumot, aki kéthengeres királytenge-
lyes OEC-Temple motorján 195 kilométerig vitte. 
Kitűnő eredményt ért még el az angol Marchant 
(Chater-Lea), aki az 1923. év óta fennálló állóstartcs 
Geo Dance (Sunbeam) rekordokat adta át a múltnak. 
Fényesen szerepelt az angol nővezető Mrs. Stewart. 
Ezúttal egy 344 ohv. Terrot-Jap motorkerékpáron 
153 kilométeres sebességet ért el, de meg kellett ha-
jolnia Marchant Chater-Leaje e lőtt aki 160 kilomé-
teren felül vitte. 

A részletes eredmények a következők: Km. repü-
lő start. 

Motorkerékpárok 125 kcm. 1. Drúz (Dollár) 34.13. 
Sebesség: 104.479 km. (V.) 175 kcm. 1. Lemasson 
(Alcyon) 29.035. Sebesség: 123.988 km. (V.). 250. kom. 
1. Worters (Excelsior-Jap) 24.865. Sebesség: 144.781 
km. (V.). 350 kcm. 1. Marchant (Chater-Lea) 21.72. 
Sebesség: 165.745 km. (V.). 1. Mrs. Stewart (Terrot-
Jap) 23.495. Sebesség: 153.289 km. 500 kcm. 1. Emer-
son (HRD-Jap) 23.46. Sebesség: 153.452 km. 1000 kcm. 
1. C. F. Temple (OEC-Temple) 18.425. Sebesség: 195.386 
km. (V.). 

Sidecarok 350 kom. 1. Marchant (Chater-Lea) 
25.905. Sebesség: 138.969 km. (V.). 600 kcm. 1. Brew-
ster (Zenith-Jap) 26.095 Sebesség: 137.957 km. 1000 
kcm. 1. Temple (OEC-Temple) 21.485. Sebesség: 
167.558 km. (V.). 

Cyclecarok 350 kcm. 1. Renaud (Villard) 40.31. 
Sebesség: 89.307 km. (V.). 750. kcm. 1. Chauviere (D 
Yrsan) 28.99. Sebesség: 124.180 km. (V.). 1100 kcm 1. 
Döme (Morgan) 26.00. Sebeség: 138.461 km. 

Automobilok 500 kcm. 1. Doré (Sima-Violet) 
32.315. Sebesség: 110.718 km. (V.). 1500 kcm. 1. Divó 
(Talbot) 17.24. Sebesség: 208.818 km. (V.).2000 kcm. 1. 
Eldridge (Miller) 16.055. Sebesség: 224.230 km. (V.). 
8000 kcm. 1. Benoist (DeLage) 15.245. Sebesség: 
236.143 km. 

A fentieken kivül még számos mértföldrekord, 
valamint állóstartos rekord is megdőlt. 
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Akkumulátorok. 
Irta: Khayll István. 

BEVEZETÉS. 

Az akkumulátor energia elraktározására szol-
gál. Az akkumulátorba elektromos energiát veze-
tünk be, ez ott átalakul vegyi energiává és ilyen 
minőségben hosszabb ideig tárolható. Az akkumu-
látor szükség esetén ismét elektromos energiát szol-
gáltat. 

Eddig kétféle akkumulátor-fajta vált be a gya-
korlatban és pedig az ólomakkumulátor (Dinin, 
Pfalzgraf, Sirius, Tudor, Varta, stb.) és a lúgos-
akkumulátor (Edison, Nife, S. A. F. T.). 

Mindkét fajta akkumulátor lényeges alkotóré-
szei: a tartály, a lemezek és az elektrolit, amelyeket 
együttvéve cellának, több összekapcsolt cellát telep-
nek nevezünk. A cellában kétféle lemez van és pe-
dig pozitiv és negativ. 

Azt a műveletet, amikor elektromos energiát 
vezetünk be az akkumulátorba, töltésnek hívjuk. A 
töltés által a lemezek közt feszültségkülönbség jön 
létre, ami addig, amíg a lemezeket az elemen kívül 
vezetővel össze nem kötjük, nem egyenlítődhet ki. 
Ha a különnemű lemezeket a cellán kivül vezetővel 
összekötjük, a feszültségkülönbség a vezetőben 
elektromos áramot hoz létre, az akkumulátor ener-
giát szolgáltat. Ezalatt az előbbi vegyi folyamat 
fordítottja játszódik le, és ezt az akkumulátor kisü-
tésének nevezzük. 

A cellákat kapcsolhatjuk sorba, párhuzamosan 
és vegyesen. Soros kapcsolásnál a feszültség any-
nyiszor nagyobb, ahány cellát kapcsoltunk sorba. 
Párhuzamos kapcsolásnál a kivehető áramerősség 
nő. Vegyes kapcsolással mind a feszültséget, mind 
az áramerősséget növelhetjük. (Részleteket lásd a 
példáknál.) 

Az akkumulátor teljesítőképességének megítélé-
sére ismernünk kell a feszültségét, a kivehető áraih 
erősségét, a benne felhalmozható energiát (áram-
mennyiséget) és a hatásfokát. 

Egy ólomakkumulátor-cella feszültsége kere-
ken 2 volt, egy liigosakkumulátor-celláé kereken 
1,2 volt. 

Az ólomakkumulátornál a cellának előírt áram-
erősséget sem a töltésnél, sem a kisütésnél túllépni 
nem szabad, gyengébbet szabad használni. A higos-
akkumulátoroknál az áramerősség növelése 
nem árt. 

Az akkumulátor teljesítőképessége a benne fel-
halmozott árammennyiségtől függ, amit az akku-
mulátor kapacitásának nevezünk és amperórákkal 
fejezzük ki. 

A hatásfokot az értékesíthető és a befektetett 
munka hányadosa mutatja. Ez a szám mindig 
kisebb egynél és ezért százzal megszorozva szá-
zalékokban fejezzük ki. 

Minden vitán felül áll a g ^ L L O T 

S S : WILHEIM SÁNDOR BUDAPEST, V. JÓZSEF-TÉR 11. 



22 . AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1926 szeptember 25. 

A) Az ólomakkumulátor. 
I. TARTALYOK. 

Az ólomakkumulátorok tartályai üvegből, eel 
luloidból vagy kemény gummiból (ebonitból) ké-
szülnek. 

Az üveg átlátszó, a sav nem támadja meg, de 
nehéz és törékeny. Rendszerint bordázott üvegedé-
nyeket alkalmaznak. Ezeknek előnye, hogy az üveg 
edényr belső falán levő bordák az egymás mellett 
levő különnemű lemezeket kellő távolságra tartják 
egymástól és elmozdulásukat, összeérésiiket meg-
akadályozzák. Az üvegedényeket, hogy a sav ki ne 
ömöljék, rendszerint szurokkal fedik be, amely 
szurokrétegen egy-egy nyílás van a poziiiv ós nega-
tív kivezetéseknek és egy a sav utántöltésére. Ebbe 
szállításkor gummidugót kell tenni, hogyr a sav ki 
ne ömöljék. Fa- vagy parafadugó nem felel meg, 
mert egyrészt a sav szétmarja, másrészt meg a 
dugórészek veszélyeztetik a sav vegyi tisztaságát. 

A celluloid kemény, rugalmas, aránylag könnyű 
és könnyen megmunkálható, azonban drágább, mint 
az üveg, könnyen gyullad és 140 C.-foknál hirtelen 
bomlásnak indul, a savnak csak pár évig tud ellent-
állni. Legfeljebb 16 Volt fesziiltségü telepet szabad 
celluloid-celláktól összeállítani, mert a nagyobb fe-
szültségűnél esetleges rövidzár alkalmával kelet-
kező erős szikra a celluloidot könnyen meggyújt-
hatja. (Praxisomban több fakeretben levő, savval 
megtöltött celluloid-cella elégése fordult elő.) A 
celluloidtartályokba épített celláknál különösen 
kerülni kell a túltöltést, mert az ilyenkor keletkező 
gázok igen károsan hatnak a celluloidra, a megtá-
madott celluloid felülete elveszti esekély áttetsző-
ségét. 

Az ebonit rugalmas, nem törékeny, igen hosszú 
élettartamú és a belőle készült celláknál vajmi rit-
kán fordul elő üzemzavar, azonban nem átlátszó, 
jóllehet az ólomakkumulátoroknál nagy előny, ha a 
cella belső állapotát szemmel tarthatjuk. 

II. LEMEZEK. 

Az ólomakkumulátoroknál mind a pozitív, mind 
a negatív lemez két részből áll és pedig a keretből 
és az úgynevezett hatékony anyagból, aktiv masz-
szából. A negativlemezeknél a keret is, a hatékony 
anyag is ólom. A pozitivoknál a keret ólom, a haté-
kony anyag ólomdioxid, (ólomamperoxid), amely-
hez az egyes gyárak még más, a gyártási eljárások 
szerint különböző anyagokat kevernek hozzá. Az 
egyes gyártmányok főleg a pozitív-lemezek haté-
kony anyagának összeállításában és kikészítésében 
különböznek egymástól. 

A lemezek gyártását illetően megkülönbözte-
tünk még keret lemezeket, kent lemezeket és nagy-
felületű lemezeket. Az utóbbiaknál a keretet sűrű 
rács tölti ki és ebbe kerül az aktiv massza. A kent 
lemezeknél a rács ritkább, az aktiv massza nagyobb 
mezőkben nyer elhelyezést. A keret lemeznél rács 
egyáltalán nincs. 

Keret lemezekkel beépített cellák különösen 
akkor felelnek meg, ha a kisütés oly csekély áram 
erősséggel történik, liogy az újból való feltöltés 
csak hosszabb idő múlva válik esedékessé. 

Nagyfelületű lemezekkel beépített cellák akkor 
ajánlatosak, ha a kisütés aránylag nagy áramerős-
séggel történik, tehát az újratöltések hamar köve-
tik egymást. Az ilyen lemezekkel ellátott cellákat 
kell alkalmazni akkor is, ha a töltés aránylag erős 
árammal történik, mert pl. kevés idő áll rendel-
kezésre. 

Ezeknek az eltéréseknek az a magyarázatuk, 
hogy erős töltő vagy kisütő áram hatására az aktiv 
massza meglazul és kihull a kerettől, természeteden 
sűrű rács esetén kevésbé, mintha csak keret tartja 
a hatékony anyagot vagy a rács ritka. A sűrű rács-
csal rendelkező nagyfelületű lemezeknek viszont az 
a hátrányuk, hogy a hatékony anyag, az ólom 
dioxid nagy felületen érintkezik a tiszta ólomból 
készült sürü ráccsal és így a kénsavval feltöltött 
cellában a pozitivlemeznél az önkisülés gyorsab-
ban megy végbe, mint a másik két fajta lemeznél. 

A nagyfelületű elnevezés magyarázata. Az ak-
kumulátor kapacitása a hatékony anyag mennyi-
ségétől függ. Már pedig nyilvánvaló, hogy ugyan-
annyi hatékony anyag sűrű rácsos keretnél na-
gyobb felületű lemezt eredményez, mintha a rács 
ritka és az ólomdioxid nagyobb mezőkben nyer el-
helyezést. Ebből következik még a nagyfelületű 
lemeznek az a hátránya, hogy ugyanannál a kapa-
citásnál súlyosabb, mint a kent lemez. 

A kent lemez és keret lemez elnevezés magya-
rázatát már maga a név mutatja. A kent lemeznél 
a hatékony anyagot rákenik a ritka rácsra, keret 
lemeznél az aktiv masszát a keret tartja-

Az akkumulátor kapacitása egyenes arányban 
van az aktiv massza mennyiségével, azaz annál na-
gyobb, minél nagyobb a lemezeknek a savval 
érintkezésbe jutó felülete. Az ólomlapok méretei-
nek fokozása helyett egy cellában több, felváltva 
beépített pozitív és negativlemezt szoktak helyezni. 
A cellák" két szélső lemeze mindig negativlemez, 
hogy a drágább pozitivlemezek mindkét oldala ki-
használódjék, továbbá mert egyoldalú igénybevé-
telnél a pozitivlemez meggörbül. 

A hordozható akkumulátoroknál az egy cellába 

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

Saját csapágyjavító műhely 
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tartozó egynemű lemezeket úgynevezett lemez-
tömbbe foglalják össze, azaz a lemezeket közös ki-
vezetéshez hozzáforrasztják. A lemeztömbök sohasem 
állanak a cella fenekén, mert akkor esetleg lehullott 
anyag összeköttetést létesít a különnemű leme-
zek közt, és rövidzár keletkezik. Ezért a lemeztöm-
böket függő vagy álló helyzetben építik a cellába. 
Mindkét esetben a pozitív és negativlemezek közé 
gyakran helyeznek el szigetelőket, nehogy a leme-
zek összeérjenek, mert ekkor rövidzár jönne létre. 

A függő elhelyezés hátránya, hogy az össze-
kötővezeték a forrasztási pontnál kettészakadhat és 
ekkor a cella üzemképtelenné válik. A tapasztalat 
szerint célszerűbb a lemezeket álló helyzetben be-
építeni. Ilyenkor a tartály fenekén 1—2 cm. magas 
üveg vagy ebonittartókon állanak a lemeztömbök. 

A lemezek közti távolság mindenütt egyforma 
legyen, tehát a lemezeknek egymással és a tartány 
falaival párhuzamosan kell állaniok. A ferdén álló 
lemez ott, ahol a másik lemez közelébe ér, kapaci-
tását aránylag túl gyorsan adja le, ennek következ-
tében meggörbül, a hatékony anyag leválik és a 
tartályba hull. A leesett anyag munkát már nem 
végez ós így csökken a cella kapacitása. 

///. ELEKTROLIT. 
Az elektrolit elektromosságot vezető folyadék. 

Ez az ólomakkumulátoroknál kénsav, melyre maró 
hatása miatt különös gondot kell fordítani. 

A kénsav (H2SO4) színtelen, olajszerű folyadék. 
Tömény állapotban fajsúlya 1,85. Sűrűségét általá-
ban Baumé (bomé) fokokban bómémérővel mérik. 
A Baumé (bómé)-fok jele: Bé. 

A bómémérő teljesen önkényes beosztású folya-
dék-sűrűségmérő (areométer), melyet Baumé fran-
cia vegyész szerkesztett és beosztásait fokoknak ne-
vezte el. Ez az areométer akkor sülyed a null pont-
jáig, ha tiszta vízbe mártjuk. Tömény kénsavnak 
a 66-os, az akkumulátoroknál használatos hígított 
kénsavnak a 20—30-as osztályrészek felelnek meg. 

Az akkumulátorban használandó kénsavról hol 
a fajsúlyát, hol a Bé.-fokokban mért sűrűségét ad-
ják meg. Átszámításhoz használható az I. táblázat. 

Összehasonlító táblái at a kénsav sűrűségének meghatározásá-
hoz. (Lange és Isler.) 

Kénsav 
fajsúlya Beaumé-fok Kénsav 

fajsúlya Beaumé-fok 

1-000 0 1-210 25.0 
1050 6-7 1-215 25-5 
1075 ío-o 1-220 26-0 
1-100 13-0 1-225 26 4 
1150 18-8 1-230 269 
1-155 19-3 1-235 27-4 
1160 19-8 1-240 27-9 
1-165 20-3 1-245 28-4 
1170 20-9 1-250 28-8 
1175 21-4 1 255 29-5 
1-180 22-0 1-260 29-7 
1185 2-2-5 1-265 30-2 
1190 2H-Í) 1-270 30-6 
1195 23-5 1-275 311 
1-200 240 1-280 315 
1-205 24-5 1-300 33-3 

Ha a kénsavat akkumulátorsav előállítása végett hí-
gítanunk kell, csak desztillált vizet és vegyi szem 
pontból tiszta kénsavat szabad használni. Az úgyne-
vezett angol kénsav akkumulátoroknál nem alkal-
mazható. A kezelés közben is állandóan ügyölnünk 
kell arra, hogy se a vízbe, se a kénsavba ne kerüljön 
idegen anyag. A keverés arányszámát a II. táblázat 

láblázat meghatározott sűrűségű kénsav előállításához desztillált 
vízből és 185-1'86 fajsúlyú tiszta kénsavból. (Kivonat az 

Anihon-féle táblázatból.) 

Ha 00 rész 15—17 
C° vízhez . . . rész 
1-85 fajsúlyú kén-
savat keverünk 

. . lajsúlyú 
kénsavat 
kapunk 

Ha 100 rész 15—17' 
C° vízhez . . . resz 
1-85 rajsúlyú kén-
savat keverünk 

. . fajsúlyú 
kénsavat 
kapunk 

30 1165 50 1-248 
35 1187 55 1-265 
40 1-210 60 1-280 
45 1-229 

tünteti fel. A hígítás alkalmával előbb a -/izet önt-
sük lehetőleg széles nyílású edénybe és a vízbe csur-
gassuk a kénsavat vékony sugárban. \ víz nlíezben 
forrni kezd, ajánlatos tehát keverni és hűteni. 

Az akkumulátorba csak lehűlt (körülbelül 20 0 
fokú) savat szabad önteni. A betöltéshez pléh tölcsért 
használni tilos, ólom- vagy üvegtölcsért alkalmaz-
zunk. A cellában a sav egy centiméterrel c lemezek 
felett álljon. Időnként ellenőrizni kell, vájjon ?.i yel-
lában levő sav sűrűsége megfelel-e az előírásnak. Ál-
talában, lia a sav túlsűrű, desztillált vizet, ha túlhíg. 
a cella számára előírt sűrűségű kénsavat kell hozzá-
önteni. Töményebb kénsavat az akkumulátorba ön-
teni nem szabad. 

A savsűrűség megállapítása hordozható akku-
mulátoroknál a legkönnyebben szívóberendezéssel 
ellátott savmérővel eszközölhető. Ha ilyen nem áll 
rendelkezésre, szívjunk savat egy tiszta edénybe és 
ennek a folyadéknak a sűrűségét állapítsuk meg. A 
sav kiszívásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy 

sav fent ritkább, mint lent. Pontos mérés végett 
lehetőleg a középről kell a savat venni. Ez azonban 
a hordozható akkumulátoroknál vajmi ritkán lehet-
séges, mert a lemezek közé a savszívó nem fér be. A 
sav kiszívásához egyszerű üvegcsövet (lopót, pipet-
tát) használhatunk, de ajánlatos a felső végére gum 
micsövet szerelni, nehogy a sav a szájba jusson. A 
kiszívás után elegendő a cső felső végét befogni, 
mert a folyadék a kiilső levegő nyomása folytán nem 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirüE 

Az akkumulátorhoz szükséges megfelelő sűrűségű 
savat legcélszerűbb akkumulátorgyárból beszerezni. 

MOLLMOBIL ZstúTó 
Orvosoknak, ügyvédeknek és hivatásuknál 
fogva gyakran utazóknak nélkülözhetetlen 

STABIL, GYORS, ABSZOLÚT MEGBÍZHATÓ! 

Az 1926. évi 850 km es 
túr aula n a K. M. A. C. 
plakettjével kitüntetve 

Ára: 35,000 000 K 

Kedvező tizetési 
feltételek ! 
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folyik ki. Lent nem lehet az üvegesövet befogni, mert 
a kénsav mar. 

Ha a kénsav a test felületére jut, mivel maró ha-
tását csak bizonyos idő elteltével gyakorolja, ezalatt 
a test felületéről eltávolítható. Az eltávolítást leg-
célszerűbben száraz ruhával való letörlés után sok 
vízzel való leöblítéssel eszközölhetjük. Nedves ruhá-
val való letörlés a bajt csak fokozná, mert a kénsav-
nak kevés vízzel való érintkezésekor fejlődő hő a hő-
mérsékletet mintegy 140—150 C fokkal növeli. Ezál-
tal égésből származó sérülések járulhatnak a sav-
okozta sebesüléshez. 

A sav eltávolítása ruháról úgy történik, hogy a 
kénsavas helyet szalmiákszesszel megnedvesítjük 
(megtupfoljuk), majd sok vízzel kimossuk. 

Á padlót vagy egyéb főtárgyakat szintén mi-
előbb meg kell tisztítani a ráömlött savtól. Evégett 
a kérdéses felületet meleg szódaoldatba mártolt 
ronggyal megtöröljük, majd szárazzá dörzsöljük. Ha 
rézvezetéket von be a savpára, eltávolítása forrasztó-
lámpa lángjával •szkőzölheíő. A felmelegedett veze-
téket gondosan töröljük meg, hacsak lehet zsírral, 
vazelinnal kenjük be. 

Folyt. köv. 

FORG/ICM1 HÍREK 
Budapest olyan, mint egy kőhalmaz. örüljünk neki. 

legalább kijavítják a sokhelyütt rossz uccai kövezetet, 
sima lesz az ucca. Jó, jó, ez imind igen szép, de a mód, 
ahogy ezt csinálják, kétségbeejtő. Szolffáljon a követ-
kező eset. A szerkesztőségünk előtt javítják a villamos-
síneket. Nem cseréről van szó, egyszerűen arról, hogy 
a sínek közepén kiveszik a kockaköveket, úgyszintén 
jobbról-balról, majd újra visszarakják és a hézagokat 
kátránnyal kitöltik. Szeptember 9-én, csütörtökön reg-
gel kezdték meg a munkát. Reggel arra ébredtem, hogy 
a sínköz 20 méteren keresztül már fel van szedve ós a 
munka éppen a Margit-körút 64/a. számú házig haladt. 
Közben egy barátom érkezik motorkerékpárján. Egy 
órát beszélgethettünk, mire elakartunk indulni, a mo-
tort már teljesen elbarrikádozva találjuk és kénytelen 
nek vagyunk a járdára feltolva eltávozni. Ebből látjuk, 
hogy a munka lázas sietséggel folyik. Estélig újabb 50 
métert szedtek fel. tehát most már circa 70—80 méteren 
fekszenek kövek, földtömeg jobbról-balról és az amúgy 
is szűk ucca fele ismét- megszűnt a közlekedés számára. 
Eddig mind rendben volna, ha a munkát folytatták volna 
is. De mi történik. Elmúlik péntek, elmúlik szombat és 
természetesen vasárnap is, a lázas sietséggel felszedett 
sínrészek nyugodtan szellőznek. Úgylátszik, a villamos-
társaságnál előírás szerint az altalajnak előbb fel-
bontva három napig szellőzni kell. Hétfőn reggel, vagy 
is 13-án végre három egyén hozzákezdett a nagy mun-
kához és amidőn e sorokat nyomdába adom. írok szep-
tember 18-ikát, tíz nappal a megrkezdet.t munka után el-
készült 40 méter, de csak a felerészben, mert a járda 
felőli oldal még nyitott marad taktikai okokból. Ezalatt 
azonban már tovább szedik fel a Kövezetet, ahelyett, 
hoey betömnék a régit. És ez így megy mindenütt. 
Ajánljuk figyelmébe a villamostársaságnak! 

• 

Mohács!! Mohács, ez a nevezetes város most az auto-
mobilizmus történetébe is fekete betűkkel írta be a ne-
vét. Nem élünk a demagógia módszerével, egyszerűen 
leszögezzük, hogy a mohácsi vámsorompó éjnek idején 
le volt eresztve, de . . . , de nem volt kivilágítva. És 9609 
korona miatt egy automobil belerohant a sötét éjszaká-
ban a leeresztett vámsorompóba, három ember pedig az 
összeütközés pillanatában szenvedett sérülések követ-
keztében életét vesztette. Ez a tényállás. Hányszor 
írtunk már a kivilágitatlan vasúti és városi sorompók-
ról. Most íme itt a gyászos példa. Hogy ki a hibás, azt 
eldönti a nyomozás és a független magyar bírósásr. mi 
csak azt a szerény kérdést kockáztatjuk meg: Mikor 
lesz már egyszer rend a magyar közlekedésben? Mikor 
érjük meg azt az ideális állapotot, hogy ki lesz vilá-
gítva a sorompó, hogy jelzés lesz a fordulók előtt, hogy 
azt is tudni fogjuk, éinek idején hol járunk ós eltűnnek 
az országutakon a bukkanók, meg a lyukak. Kívánjuk, 
hogy minden főispánnak, alispánnak és polgármester-

nek, no meg a szolgabíráknak is legyen minél előbb 
autója, mert akkor azt hiszem lassan rendbe jövünk. 
Majd ha a főispán úr autójának eltörik a rugója egy 
országúti bukkanón, majd ha a polgármester úr fut 
neki saját kocsijával, saját városa vámsorompójának, 
majd ha az alispán úr ineg> túrázni idegen megyébe és 
nem tudja hol van. akkor talán a jelzésekre is kerül a 
sor, egyébként aligha. 

• 

Nem elvünk és nem is tartjuk ízlésesnek laptár-
saink dolgaiba avatkozni, most az egyszer azonban 
kénytelenek vagyunk szakítani ezen elvünkkel. Még a 
hála szent fogalmát is ki kell, hogy kapcsoljuk ez alka-
lommal, pedig rólunk valamikor a Nemzeti TJjság igen 
szépen írt. Ők írták i ólunk azt, hogy ha néha támadunk 
is, szavunkhói az automobilizmus iránti szeretet szól. 
Most is. Mi független automobilszaklap vagyunk és 
minden erőnkkel az automobilizmusért küzdünk, ol-
vasóink, előfizetőink és az összes automobilisták és 
motorkerékpárosok helyzete fekszik szívünkön Jelen 
sorainkkal a Nemzeti Újságot támadjuk meg. Ezen köz-
kedveltségnek örvendő újság, melynek egyébként elis-
merten kitűnő állandó automobilrovata van. egy olyan 
vezércikket hozott nyilvánosságra a napokban, ami 
egy modern újságtól szinte hallatlan. Vezércikk a mo-
torkerékpárok ellen, mert egy szerencsétlen oldalkocsi 
vezetője elgázolt egypár embert. Hát uraim, a vonat 
nem gázol, a villamos nem gázol, csak éppen a motor-
kerékpárgázolás képez abnormális tényt, amiről vezér-
cikket kell írni. Uraim, az autó és a motorkerékpár a 
a világ modern újítása. Az autó és a motorkerékpár el-
len írni bizony ma már abszolúte nem aktualitás. Az 
automobil és motorkerékpár halad a maga útján és 
akik ma még ellenszenvvel nézik a benzinerejű jármű-
veket, lassan-lassan kivesznek a jelenkorból. Vigyáz-
zunk kérem, ha a lap belsejében fejlett motorrovatunk 
van, amely a legélénkebb propagandát fejti ki az autó 
és a motorkerékpár érdekében, hogyan történhet meg. 
hogy ugyanakkor a vezércikk a lehető legmotorellene-
sebb kirohanás, amit elképzelni lehet. Talán van más 
témája is a Nemzeti Újságnak. 

* 

Az öntözés életveszélyessé teszi az uccai közlekedést. 
Budapest városának érdekes spe«ialitása a folytonos 
öntözés. Ha szép az idő, ha esőre áll, a város főbb útvo-
nalait és melléküccáit egyaránt egy síkos réteg fedi, 
mely nem más, mint az ucca piszka, melyet a víz felol-
dott. Az öntözés esetleg szükséges is, de mértékkel. Ná-
lunk a helyzet már kezd tűrhetetlenné válni. A piszkos, 
felöntözött uccákon az autóbuszok, automobilok, oldal-
kocsis és szóló-motorkerékpárok számára a közlekedés 
rendkívül veszélyes. A síkos uccák következtében külö-
nösen az utóbbi napokban számos baleset is történt. A 
már régebben is sokszor hajmeresztően faroló nagy 
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autóbuszok egyike elütött egy kis taxit, egy rendes me-
netsebességgel haladó automobil fékezni akart, amikor 
három vigyázatlan kislány elébe szaladt, de a felöntö-
zött ucca miatt egyidejűleg tengelye körül megfordul-
va, kettőt elütött stb., stb. Az uccákon csúszkáló, fa-
roló, fékezni nem tudó járművek számtalan halesetnek 
lehetnek előidézői hibájukon kívül. Egyenesen tűrhetet-
len kezd azonban a helyzet lenni ott, ahol az egész útvo-
nalat javítják és ahol a forgalom egy egészen kis 
szűk helyre van korlátozva. Ezeket a helyeket is bőven 
fülöntözik úgy, hogy a már amúgy is szűk helyre kor-
látozott forgalom egyenesen életveszélyes. Állítjuk, 
hogy a lucskos aszfalton a 10—15 kilométeren felüli se-
besség veszélyes minden gummikerekű járműre nézve, 
mert ha a mi fegyelmezetlen közönségünk közül valaki 
a jármű elé ugrik, akkor az vagy nem állítható meg, 
vagy keresztbe áll, kitéve magát annak, hogy akár egy 
vele szembe jövő, avagy őt előzni akaró másik jármű el-
üti, vagy amint arra a közelmúltban is volt példa, őütel 
valakit. A széles uccákon esetleg még van menekvés, de 
a felbontott kövezetű uccákon azonban csak a legrit-
kább esetben. Egy percig sem gondolunk azokra az 
ideális állapotokra, amelyek oly messze nyugaton, mint 
például Bécsben vannak, ahol nem látni felöntözött 
uccát, mert azokat éjjel mossák és így nappal tiszták, 
hanem csak arra kérjük az illetékeseket, hogy azokon a 
darabokon, ahol a szűk uccák forgalma a felbontott kö 
vezet miatt már amúgy is életveszélyes, ne emelje ezt a 
veszélyt azzal, hogy a megmaradt kis útrészletet jég-
pályává alakítja az automobilista és motorkerékpáros 
számára. 

* 

Elkészültek a legújabb és legfrissebb bukkanok. 
Halló automobilisták, jól figyeljetek, rugóitok veszély-
ben vannak, Budapest székesfőváros kedveskedni akar 
nektek és ellát frissen készített és frissen ásott bukka-
nókkal. Hát uraim, ami itt, Budapesten történik, az 
egyenesen vérlázító. Ma még a legnyugodtabban ha-
ladsz tegyük fel a budai Fő uccán, holnap ugyanott 
egyszerre olyant röpülsz, hogy utasaid leharapják a 
nyelvüket és ha autód rugói épek maradnak, imádkoz-
hatsz egy Miatyánkot. Ugyanis javítanak, mindent ja-
vítanak, felszedik az aszfaltot, a kövezetet, mert a tele-
fonvezetéket, a gázt, a vízvezetéket, egyszóval miudent 
javítanak. Ma egy nagy gödör tátong és elzárja a közle-

kedést, holnap pedig egy friss, de alig látható bukkanó 
jelzi az áldásos munkát. A keresztben felszedett köve-
zetet ugyanis csak amúgy hevenyében rakják vissza es 
így rendszerint magasabb, vagy mélyebb lesz a kiásott 
részen a talaj, miáltal máris készen van a bukkanó. Fel-
hívjuk az illetékesek figyelmét az új, frissen ásott buk-
kanókra. A jövő számunkban hiteles, pontos adatokat 
hozunk az új bukkanok pontos helyét illetőleg. 

• 

Vannak időszaki bukkanok és állandó jellegű buk-
kanok. Az állandó jellegű bukkanókba bele kell nyu-
godni, Azok már csak megmaradnak az automobilisták 
állandó bosszantására. Budapest legszebb és legna-
gyobb, egyszersmind iegbőszebb állandó bukkanója az 
Erzsebetuidon van. Itt éppen úgy a budai, mint a pesti 
befutónál kiáll egy vaspántszerű emelkedés. Előtte, 
utána mélyedés. Itt aztán mehetsz három kilométeres 
sebesseggei, ugyanolyat ugrasz, mintha 25 kilométerrel 
mennél. Állítólag azért nem csinálják meg, mert óriási 
munkaba kerülne és mert le kellene zárni miatta a 
hidat. Máshol az efajta apró-cseprő dolgot egy éjjelen 
át kijavítanak nálunk három ember elpiszmogna rajta 
két hétig. Keudszert és munkát, uraim. Tanuljunk a 
villamostársaságtól. Az felszedeti egész Budapest sín-
hálózatát, illetve a sínek melletti kövezetet ós nem-
sokára azon vesszük magunkat észre, hogy az automo-
bil számára megszűntek az utak. Tesselk villamoson 
járni. 

# 

Mind sűrűbben érkeznek panaszok automobilisták 
és motorkerékpárosok részéről szerkesztőségünkbe a 
Székesfőváros hihetetlenül rossz uccai kivilágítása el-
len. Nem is szólva a meliékuocákról, de még a főutak 
is sötétek, olyannyira, hogy a vezetők kénytelenek szá-
mos esetben a vakító fényszórót használni, különösen 
manapság, ahol csaknem az ucca fele fel van szedve, 
ha nem akarják, hogy valami árokba fussanak, vagy 
nekimenjenek egy frissen felszedett kőrakásnak. A pa-
naszos levelek tárgya rendszerint az, hogy „kénytelen 
voltam fényszórómat a város belterületén használni, 
mire a rendőr felirt és megbüntettek". Természetesen, 
a városban a fényszóró használata tilos, de kérdezzük, 
mit csináljon az a kocsivezető, akire egy 100—200 milliós 
automobil van rábizva? Tessék kivilágítani az uocákat, 
akkor nem fogjuk használni a fényszórókat. 

• 

Automobilista erkölcsökről irtunk a minap. Újabb 
érdekes esetek. Az út mentén szerel egy motoros, vagy 
autós. Kérjük a vezetőket, ha már nem állanak meg 
megkérdezni, hogy mi a baj, legalább lassítsák le ko-
csijuk sebességét, hogy az út mentén szerelő bajtárs 
ne kapjon abból a vastag porból. Legyen már egy 
kis emberség az emberekben. Hátha karburátort tisztít 
az az útszélen álló, nyitva mindene. Milyen kellemes 
lehet neki, ha a bajtárs vígan elrobog mellette és 5 
kénytelen perceikig dolgozni a vastag, sűrű porfelhő-
ben. Uraim mikor lesz már megértés közöttünk. Egy 
jó soffőr, egy igazi úrvezető akkor tűnik ki, ha kedves, 
ha előzékeny, ha segít bajtársán, nem pedig, ha kímé-
letlen, durva és fölényes. Tanuljuk meg, hogy mi auto-
mobálistáik és motorkerékpárosok egy ma még nem 
nagyon kedvelt család tagjai vagyunk, akiknek a szó-
szoros értelmében össze kell tartani. 

Jlutórui)ászat Wesxeiy István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Hudapesl, IV. Kerület, Váci-utca 9 
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Motorosok! Mi hasábjainkon már hónapok óta ki-
kelünk azok ellen, akik a motor ellenségei. Mi azt gon-
doljuk, hogy ti már mindent megtesztek a rend és béke 
érdekében. Tévedtünk. Még ma is akadnak motorosok, 
akik mindennemű szabályt félretéve, csak azért, mert 
a motorjuknak szép hangja van, azt teljes gázzal 
túráztatjáik. Magától, egy lelkes motorostól kaptuk 
ma a következő levelet. „Mint motoros, lelkes híve a 
motorsportnak, élénk érdeklődéssel figyelem harcukat 
a. motorosok érdekében. Egy ma látott eset következté-
ben azonban indíttatva érzem magamat, hogy becses 
figyelmüket felhívjam a hangos motoros kollégákra. 
Tudjuk, hogy ezt komoly motoros nem teszi, azonban a 
komolytalanok által elkövetett csínyek visszahatnak 
az összes .motorosokra. Ellenünk hangolják ezzel, mind 
a hatóságokat, mind a nagyközönséget, amelynek szim-
pátiájára pediig szükségünk van. Ezek után szükségesnek 
tartom közölni, hogy ma délután egy ifjú motorkerék-
páros a csendes és jól visszhangzó IV. kerületi Szép-
nccában vonta magára az ucca figyelmét, olyannyira, 
hogy az emeletről kellett őt figyelmeztetni és csendre 
inteni. (41—699. rendszámú gép volt) maradtam köszö-
netem kifejezése mellett. Aláírás. 

Az i f jú motorost figyelmébe ajánlljuk az Állam-
rendőrségnek. Nagyon köszönjük a beküldő sorait és 
a motorosok érdekében ehben az ügyben nemcsak la-
punk hasábjain, hanem az illetékes hatóságoknál is 
eljártunk. Kérjük olvasóinkat, hogy hasonló eseteket 
nekünk írásban megírni szíveskedjenek. 

A Wienbe ránduló automobilisták figyelmébe. K<-
csimmal két napig Wienben tartózkodtam. Ezalatt a 
Sacher Hotel mellett lévő Albertranipc Garage-ban 
tartottam kocsimat. A Garage-dij 4 shilling, azaz 40.000 
korona. A mosás fejeben szintén 4 shillinget kérnek. 
A Semmering-verseny előtti estén figyelmeztettem a ga-
rágemestert, hogy kocsimat nem szükséges megmosni, 
hiszen holnap korán reggel megyek a Semmeringre. 
Másnap fizetem a számlámat, amikor is felszámítanak 
2 nap és 2 mosást, holott csak egyszer mostak. Rekla-
mációmra kijelentették, hogy nekik mindegy mosatom-e 
a kocsimat vagy nem, de a7 már be van kombinálva. 
Figyelmébe ajánlom ezt a helyet a Wienbe ránduló 
magyar automobilistáknak. Kalledey Jenő dr. 

* 

Egy nő kíséretében kifelé igyekeztem kocsimmal 
az új rákosi temetőbe. A gyönyörű Maglódi-úti kera-
miton bizotiy kiengedtem kocsim, a vámon kívül lévén, 
és 50 km.-ig szaladt fel a sebességmérő. Az ott posz-
toló rendőrőrszem megfenyegetett és mikor visszafelé 
igyekeztem, természetesen leállított. Eddig rendjén. 
Azonban abban a. pillanatban, amikor megállottam, 
„Majd mi magát"! e lap hasábjain nem 
éppen reprodukálható orvosi műtétet helyezett kilá-
tásba számomra. Tekintettel azonban hogy én autó-
tulajdonos vagyok és nem a méntelep lakója, vala-
minthogy Budapest Székesfőváros határában történt 
az eset és nem Kutyabagoson, nem is szólva arról, hogy 
egy m. kir. államrendőr szájából hangzott el a repro-
dukálhatlan kifejezés, holott, mint tudom rendőrköz.e-
géinket kioktatják ezirányban, tehát megtettem az 
illető Jbiztos úr" ellen a feljelentést. Tisztelettel. 

Aláírás. 
# 

„Mert porzott!" Az egyik oldalkocsis motort a Hii-
vösvölgyből visszajövet leállít egy rendőr. Ma kifelé-
menet gyorsan hajtott. Honnan tudja biztos úr? kérdi 
a megszeppent delikvens. „No, mert. porzott!" feleli a 
rend őre. 

A 

MÉRAY-GÉPEK 
SOROZATOS . 

GYŐZELMEI 
1926-BAN 

K M A C téli motorkerékpárversenye. 
We in Levente ( M é r a y ) a so lo -
gépek legjobb idejét futja. 

K M A C első pályaversenye az Ügetö -
pályán. Wein Levente (Méray) nagy 
fölénnyel győz a kis gépek f ő -
versenyében. 

K M A C második pályaversenye az 
Ügetőpályán. — Méray - Horváth 
Lóránt ( M é r a y ) nagy fölénnyel 
első a kis gépek főversenyében. 

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

Gilly—Burtigny hegyiverseny. (Svájcz) 
ifj. Kienaszt Ferenc ( M é r a y ) f ö -
lénnyel győz a 250 kcm. kate-
góriában. 

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

Mielőtt gépet venne, 
tekintse meg az új 
Mér ay-típusokat • 

• 

M É R A Y 
Motorkerékpárgyár R-T 

Budapest, V. ker., Doroltya-utca 3 
Telefon: Teréz 26-65 
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Miután a m. kir. belügyminisztérium elrendelte 
az egyöntetű átjelzések felállítását, időszerűnek 
tartjuk, hogy mégegyszer foglakozzunk ezzel a kér-
déssel. A Párisban székelő „Elismert Automobilclu-
bok Nemzetközi Szövetsége'' (A. 1. A. C. R.) tavaszi 
kongresszusán a következő nemzetközi jelzésekben 
állapodott meg: Elsősorban elfogadták a háromszög-
jelzést. Színek tekintetében nem lesz egyöntetűség és 
azt minden ország elismert automobilclubja fogja 
meghatározni, lehetőleg saját, avagy a nemzeti szí-
nek alapján. 

Megmarad az eddig is szokásban lévő négy álta 
lános jelzés. A hullámvonal vízmosás (2. ábra), a 
kanyarodó (3. ábra), az útkereszteződés (4. ábra) és 
a sorompójel, ami a vasútátjárót jelenti (5. ábra.). 
A fentiekhez egy ötödik jelet létesítettek, az úgy-
nevezett felügyeletnélküli átjárók jelzését. (6. ábra). 
Ez a jelzés villamosvasutak, fogaskerekűvasutak, 
iparvasutak átjáróihoz fog kerülni. 

Az Automobil Club Suisse beadványára elfogad-
tak egy hatodik jelzést, egy a közepén átlátszó há-
romszöget (1. ábra), ami általában a veszélyes helye-
ket fogja jelenteni. Jelentősége különösen az alpesi 
utakon jut érvényre. 

Eltérően a háromszögtől, még egy hetedik jelzést 
is felvettek a figyelmeztetőtáblák közé. Ez egy vas-
úti „Ál l j " tábla rajza alapján készülne és csupán 
városok, illetvé falvak belterületén nyerne elhelye-
zést. A tábla egy vörös körbe elhelyezett fehér vo-
nalat ábrázolna (7. ábra) és főleg a tilos utak bejá-
ratát mutatná. Tekintettel arra, hogy ez a jelzés min-
dennemű járműre vonatkoznék, a háromszögtől, a 
közérdekre való tekintettel, eltértek. 

TÖTH GYULA Huszonhatévi tapasztalattal, 
a l e g r é g i b b elvállal minden speciális mo-
mechanikai túr- és kerélcpárjavílást, me-
U z e m ehanikai és esztergályos mun-

kálatokat, versenygépek spe-
ciális előkészítését. Használt 

motorkerékpárok vétele és el-
adása, bizományi raktár 

VI., Gróf Zichy Jenő-utca 36. sz. 

Piieumctíik 
a bevált 

vilá a m árit a 

Most építik a balatoni híres műutat. Balatonalmádi 
és Kenese között Vörösberénynél történt az érdekes 
eset. Az elágazásnál az autók nem tudták az építés miatt 
merre menjenek. Megkérdezték tehát az ott álló em-
bertől, lehet-e a régi úton menni. Hogyne, felelte az 
illető. Erre a vezető nyugodtan elindult. Alig tett azon-

Ö é n e s és Friedmann Hl. 
Budapest, VI., "Dessewlly-ulca 29 sz. 

Telefon : 89-86, 144-71 

NER-A-CAR 
a legstabilabb motorkerékpár 

Vezérképviselet: 

Székely Ignác 
Budapest, VI., PodmaniczUy-ulca 18. sz. 
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ban 3 kilométert, feneketlen sárba került és kénytelen 
volt megállani. Sem előre, sem hátra. Ekkor előkerült a 
véletlenül éppen ott tanyázó vándorcirkusz egész ké-
szültsége és lovai szépen kihúzták a megfeneklett gép-
nui»ii. fjZ eddig hagyján volnai, de mint később kisült, 
az elágazásnál szereplő egyén a cirkusz egyik embere 
volt, aki a gépkocsikat hivatásszerűen csalta be a rossz 
útra, hogy aztán segítőtársai megmentsék. Mint érte-
sülünk, a több napig sikerült trükkel a cirkuszosok egé-
szen jól kerestek. Siajnos, az út közben elkészült és így 
a keresetforrás megszűnt. Hogy most hol vannak, azt 
nem tudjuk. 

• 

Útépítési hírek. Hivatkozással a kereskedelmi 
m. kir. miniszter úr 70.666/11. 1926. számú rendele-
tére, értesítem, liogy Szentes és Kun&zentmárton 
községek között a baja-csongrád-erdőhegy áll. köz-
úton a 164—165 km. között a Korogy csatornán át 
egy 12 m. nyílású vasbetonhíd fog építtetni. Az épí-
tés megkezdésével az allami közútnak mintegy 
300 m. hosszú szakasza a közforgalom elől el lesz 

zárva és innen egy községi közdűlő útra fog ráterel-
tetni. 

Az ideiglenes forgalom lebonyolítását szolgáló 
községi közdűlő út hossza 700—800 m. Ezen ideigle-
nes községi közdűlő út egy kiépítetlen földút, mely 
kisebb esőzéseknel nehezen, nagyobb esőzésekkor 
pedig gépkocsival egyáltalán nem járható. 

Ezer. útforgalmi korlátozás f. évi augusztus hó 
28-ával kezdődik és előreláthatólag f. évi október hó 
közepéig tart. 

Tudattuk, hogy a Budapest—ceglédi állami 
közút 1—17 km. szakaszán építés miatt az út rész 
letekben el lesz zárva. 

Az előző átiratunk a 10—13.800 km. szakaszának 
lezárását jelezte, amely lezárás még f. évi szeptember 
5-én megszűnik. Az útvonal hátrábblévő szakasza a 
13.800—16.370 km. között szintén lezáratott. A sza-
kasz előrelátható lezárása f. évi október hó 15-ig 
tart. A forgalom lebonyolítására kitérő útvonal 
szolgál. 

A MAC a Mátrában és Párádon 
A minden vonatkozásában kiválóan sikerült 

600.000 m-es, felülbélyegzéssel 600 km-es, dunántúli 
ót iorró emlékeit a motorosainknál is jobban rohanó 
idő még nem ért rá elfátyolozni sútéües griffeseink 
tanyáján már egy újabb vándorút tervét latolgatják. 
Nem soká. A tervet nem lepi el a bürokratizmus 
ismert patinája, a tárgyalások — elvégre a MAC-ban 
vagyunk — bajnoki tempóban haladnak. A tervből 
csakhamar valóság lett, kemény, biztató, ujjongás-
sal fogadott valóság. 

Tudtul adatott mindenkinek, akit illetett, hogy 
a MAC motorsport-osztályának 2—3—4 keréken járó 
tagjai Budapest—Párád—Budapest közötti egynapos 
túrára indulnak. 

Az indulás reggelén — mit nem tesz a hagyo-
mány — pazar az idő. Hogy a starthoz szép szám-
mal gyültünk egybe, hogy a hangulat kitűnő, hogy 
mindenki rekordidőt akar beállítani, hogy pokoli a 
zaj és dübörgés, hogy kattognak a fényképezőgépek, 
mintha egy Rodolf V&lentino volna közöttünk, ön-
ként értedődik. 

.Tön az indítás hivatalos aktusa. A starter, Iványi 
barátunk, a testet öltött tekintély (festőien szép, dió-
héjnagyságú klnbsapkájától ma sem vált meg), érces 
hangon osztogatja utasításait. Figyelmünkbe ajánlja 
a libákat, az úton korzózó egyéb baromfit, Hatvant, 
ahol nem lehet hetvenkedni s ahol, ha továbbra is 
limitálják a menetsebességet a motorosjárműveket 
ökörrel fogják vontani. 

Útvonalunk: Gödöllő—Aszód—Hatvan—Gyön-
gyöst—Párád. 

Az út ismert, hires is, hírhedt is — legalább 
egyes részei. Amilyen álmos vasárnap reggelén a 
rosti utca, oly élénk, nyüzsgő élettel teli az utunk. 

Pest határán, az út mentén, az emberek élősö-
vénye. Ha nem látnám a fűbe, az út árkába fektetett 
kerékpárokat, hanem csak a toiletteket, úgy azt 
hinném, hogy egy eddig nem ismert strandra buk-
kantam. 

Az úton kerékpárosok és kerékpározó nők hosszú, 
szinte végtelen libasora. A bajnoksággal kacérkodik 

mindegyik, úgy csendesen, önmagában. Mindegyik-
nek a hátán valami. Messziről egy végnélküli hen-
testermék, közelről egy tartaléktömlő. 

Mátyaslöld . . . Kistarcsa. . . Kerepes . . . és a ke-
rekesek elmaradnak. Minden el- és lemarad, csak a 
rossz út tart ki alattunk. Jő a híres patkó . . . utána 
Góuönő. Az út kezd javulni, a kilátások kevésbbé. 
Besnyőn búcsú van. Kígyózó koosikaravánok az 
úton. Tengernyi nép gyalog. Mind Besnyőre tart. 
Hosszú ideig csak egy pesti rendőr ízlésének is meg-
telelő sebességgel (?) haladhatunk. Vigasztalódunk, 
részben azzal, liogy majd csak kijutunk a patkókból, 
kátyúkból, batyukból, részben néhány vásárfiával. 
Egyik, dudáját vesztett barátunk igen jó hasznát 
vette az ijesztően rekedthangú vásártrombitájának. 

Aszód után általános lellélekzés. Szabad az út, 
sőt kihalt, mintha minden élet elmenekült volna 
róla, múló pillanatokban üressége ijeszt. A kocsi 
rohan, liheg, száguld, ha lett volna 5. sebességünk 
arra is bekapcsolhattunk volna, Hatvanig, melynek 
határán, titkárunk bölcs tanácsára sebességet teme-
tünk. Menetünk beillett volna egy lassúsági verseny-
nek is. I ly versenyek bajnokjelöltjeinek Hatvan egy 
melegen ajánlható trainingterep. Szerencse, hogy 
Hatvan csak egy van s hogy ennek az egynek hossza 
mellett vége is van. 

Feltámadt sebességgel folytatjuk utunkat Gyön-
gyösnek. Ideérkeztünkkor a „Belvárosban" fürge az 
élet. Tart még a piac. Abba is hagyja mindenki a 
vásárlást, a kofák ájt-atos szóförgetegével kisórt 
megrökönyödésére s a jövevényeket nézi. Nosza 
megindul az érdeklődés, fürkésző szemmel, majd 
pergő nyelvvel. Baj is lesz belőle, mert amint meg-
tudják, hogy Parádra tartunk, őszinte bámulóink 
közül ketten parázs mód hajbakapnak azon, hogy az 
út hol kanyarodik el Parádnak, a templom előtt vagy 
a mögött. 

Igaza volt mindkettőnek — ha hajbakaptak. 
Hiába, magyarok! 

Bucsuztatásunk hatalmas éljenzéstől hangos tün-
tetés volt, melyen — a sok cérnahangról ítélve — 
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A Magyar Atlétikai Club motor osztályának kirándulásáról. A MAC-motorosok egy csoportja elindul az Ezre-
des-utcából. 

Gyöngyös bakfisszoknyás gyöngyei is résztvettek. 
Gyöngyös nevezetességével, a Gyöngyös és X kö-

zött döcögő HÉV-al (Helyi Érdekes Vasút) csodál-
kozást, ámulást kiváltó, Baedeckerbe kívánkozó si-
nenjáró különlegességével, a városon kívül találkoz-
tunk. Köhögő mozdonyával őskori „pullmann" kocsi-
jaival már régen a múzeumban volna a helye. 

Az embrionális kis vasútszörnnyel történt ver-
senyfutásunkban hamar felértünk a Mátra lejtőjére. 
Az út egy szép, de kellemetlen patkógyüjtemény. 
Tán nem is mérnök, hanem kovács munkája. És 
milyen takaros ez az út! Állandóan söprik. Nem a 
köztisztasági hivatal emberei, óh uem s nem is sep-
rővel, dehogy is. Történik a söprés szekerekre rakott 
lombos galyakkal. Errefelé is söpörnek és — négy-
kerékfék hiányában — így fékeznek. Ajánlatos volna 
az efajta fékezést megfékezni, mert az elsöpört útnak 
maholnap nyoma sem lesz. 

Fent a vízválasztón megállás. Felsorakozunk, 
várjuk a lemaradottakat. Riasztó hírrel jön az egyik 
barátunk. Az egyik résztvevőt baleset érte, a gyön-
gyösi kórházba szállították, további részletek isme-
retlenek. A következő Höfer-jelentés helyett a szár-
nyaszegett griffes személyesen jelent meg. Fején egy 
hatalmas turbán, azaz kötés, az anyaföldnek adott 
csók következményeképen szabályosan megdagadt 
orcáján egy duplakereszt, leukoplasztból. Vigan és 
frissen mondja el, hogy mi történt. Hogy „hogyan" 
történt, nem tudja. Mellékes is, fontos, hogy az eset-
nek nem lett végzetes következménye. 

Megállásunk közben bőven ráértünk a minden-
kor, de Trianon óta különösképen értékes Mátránk 
csodás tájrészleteit élvezni. De itt a határ közelében 

az örömben üröm is van. Fojt, kínoz, szivet tép a 
tudat, hogy a trianoni országbörzén kalmárok Isten-
adta bérceinkkel, földünkkel kufárkodtak, hogy a 
messzi láthatáron a kék éggel ölelkező hegyormokat 
csak címerünkben mondhatjuk a magunkénak. 

Amint a csapat felzárkózott, folytatjuk a mene-
tet, le Parádnak. A hegytető nemcsak víz-, de rit-
választó is. A hegy egyik oldalán gumitfaló, rugót-
törő, útra emlékeztető kő-, kavics-, törmeléksáv, a 
másik oldalán sima, középeurópai igényeket is ki-
elégítő út. 

A távolság Párádig rohamosan csökken, a kí-
váncsiság nő. A pazar látványt nyújtó völgyteknŐÚ 
végighúzódó, kiváló úton percek alatt Parádfürdőn 
vagyunk. 

Jöttünkre nagy lett a sürgés-forgás, az érdeklő-
dés. Érthető. Elvégre ma délután méreteiben hatal-
mas, változatosságokban, meglepetésekben (legalább 
programul szerint) gazdag kertiünuepélyt rendeznek 
s így a Lohengrinek, ha nem is jöttek egy hattyún 
— hanem több lóerővel —, szívesen várt és látott 
vendégek. 

Parádfürdő timsós vize kiváló. Kár, hogy a lyu-
kas gumikat megfüröszteni nem lehetett. 

Fürdés után következett a nevezetességek meg-
tekintése, ide számítva a parádi Vénuszokat is. Sok 
volt a nevezetesség s kevés az idő, mely rohan s de-
fektust nem kap soha. Ezt tudomásul kellett ven-
nünk, pedig h a j . . . mennyivel különb lett volna az 
esti garden party izzó hangulata, mint az országút 
éjszakai hideg lehelete. 

Volt is nagy szomorúság, hogy a kertiünnepé-
lyen nem maradhattunk. Az ebéd is alig ízlett, pedig 
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a gasztronómia szempontjából kifogástalan volt, 
pedig Iványi barátunk ebéd közben — megállapítom, 
hogy súgás nélkül — egy talpraesett klasszikus íve-
lésű dikcióval lepett meg bennünket. Mondanivaló 
ját széles gesztusokkal kíséri s külsőjével szoros liar 
moniában „kerekded" mondatokba fűzi. 

Alig hagytuk el patkóalakú asztalunkat — ma 
kijut a patkókból — pihent motorjaink iide berregése 
jelzi, hogy a parádi séjournak vége. Adieu charmant 
pays! 

Az eredeti útiterv szerint vissza kellett volna 
fordulnunk arra az útra, amelyen jöttünk. Bősz he-
vesi lokálpatrióták és útra éhes bajtársak többségi 
indítványára a Sirok—Eger—Kerecsend—Kápolna 
Gyöngyös útdarabbal hurkot raktunk az utunkba, 
amint kitűnt, elég kiadósat. 

Egerig van min legeltetni szemünket. Az utun-
kat kísérő hegy- és dombvidék minden fordulónál 
más és más, de egyformán szép köntösben pompáz. 
Egerben rövid pihenő. Roham a cukrászdára és 
unnak fagylaltkészletére. Csak természetes, hogy a 
"Ukrász hideg fagylaltja mellett melegen ajánlja 
Egert és környékét, mint autótúrákra felette alkal-
mas vidéket. 

Egert elhagyva, búcsút mondunk a kedves táj-
képektől tarka hegysávnak, előttünk a végelláthatat-
lan róna. 

A kiváló úton pompásan haladunk.. . ismerős 
tornyok, fák, bukkanok.. . Gyöngyösön ismerős 
arcok, délelőtti conaissanceok . . . Hatvanban pompes 
funebre tempó . . . utána ütemrenaissanee . . . Bes-
nyőn ismét sirásótempó. Gödöllőn dudánknak Jazz-
band fe le l . . . jő a patkó, ma az utolsó Kistarcsa . . . 
Nyolcat harangoznak, mikor a Stefánia úti vízto-
rony mellett haladunk, útban a Szigetre, a MAC pá-
lyára. 

A Szigetre tartó csillogó, tükrös, nárcisse noirt 
lehelő kocsik között szegényesen festünk a hosszú út 
porával megrakottan. 

A klubházban peregnek a színes riportok, pereg 
a 80Ö km-es út filmje. 

Griffesek! Tovább a megkezdett úton. Kemé-
nyen, férfiasan. Mögöttetek a klub félszázados biz-
tató múltja, előttetek a jövő, mely ha akarjátok, a 
tiétek. MAC! Előre! Kétheljj. 

A Steaua kőolajkereskedelmi rt. által felállított benzin 
töltökutak egyike. Budán a Délivasút előtti térségen. 

|Hengerekhez, i i l l |\ A ^ Fogaskerekekhez, 
csapágyakhoz i / | | < | / / l l | hajtóláncokhoz | | K K D / I | | | 

|a helyes és gazdaságos grafitos Kenés! — Minden jobb garázsban és auióüzletben kapható .1 
Kun Sándor, Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 18. Tel.: J. 61-23.1 
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Az Ulster Grand Prix győztese Graham Walcker 
(Sunbeam) — Handley (Rex Acme) nyerte a 350 
kcm-es kategóriát. Nagy mezőnyök, kiváló menők 

a startnál. 
Szeptember 4-én került lefutásra az ír Ulster által 

évenkint rendezett országúti gyorsasági verseny 
Belfast mellett, egy 20.5 mérföldes (32.9 km.) három-
szögön. A versenyzőknek, a 250 kcm.-es kategóriától az 
KíOO kcm.-es kategóriáig bezárólag 10-szer kellett meg-
kerülniük a kört. A versenyen az idei angol TT. csak-
nem valamennyi hőse megjelent. így a 250-es kategória 
favoritja C. W. Johnston mellett J. Porter nevével 
találkozunk. A 350 kcm.-es kategóriában a kiváló Sun-
beam-vezető Dodson, továbbá Burney (Royal-Enfield) 
és Handley (Rex-Acme) indulása képezett szenzációt. 
Az 500 kcm.-es kategóriában pedig egy angol TT.-hez 
méltó nevezési listát láttunk nem kisebb nevekkel, mint 
<T. Craig (Norton), az idei szenior TT. győztese Stanley 
Woods (Norton), A. Benett (Norton), a repülőember 
Simpson (A. J. S.) stb. A nevezettek száma összesen 79 
volt, amelyek közül 76 starthoz is állott. A versenyző-
ket hasonlóan a TT.-versenyekhez, páronkint indították 
10 másodperces időközökben. 

Az érdeklődés mindjárt a start után a leggyorsabb 
(500-as) kategória menőire irányult, akik közül jófor-
mán a verseny feléig Stanley Woods vezetett Norton 
ján, mígnem váztörés miatt a versenyt feladni kény-
szerült. Az élen ezután is a Norton-vezetők feküdtek, 
akik aznap fatális balszerencsével küzdöttek. Így Ben 
nett az utolsó körökben bukott és a Woods után az élre 
került Craig (Norton) pedig pneudefektje folytán szo-

rult a negyedik helyre, utolsó köreit a puszta abron-
cson téve meg. Az 500-as kategória győztese így az 
egyébként is elsőrendű versenyt futó G. Walker lett, 
aki Sunbeam-jével kitűnő átlaggal abszolválta a nehéz 
távot. 

A 350 kcm.-es kategóriában ezúttal Handley végre za-
vartalanul futott és nyerte meg versenyét. A 250 kcm.-es 
kategória favoritjai kivétel nélkül különböző defektek 
miatt kiálltak, úgyhogy mindössze ketten értek a célba. 
Itt a saját vázzal kísérletező Crabtree aratott meg-
érdemelt győzelmet, aki után közel 10 perccel futott be 
a második és egyszersmind utolsó W. A. Colgan 
(Cotton). 

A részletes eredményeket a következőkben adjuk: 
250 kcm.-es kategória: 1. S. A. Crabtree (Crabtree-

•Tap) 3:23:31, átlag: 97.247 km., 2. W. A. Colgan (Cotton) 
3:25:51. 

350 kcm.-es kategória: 1. W. L. Handley (Rex-Acme) 
2:58:31, átlag: 110.844 km., 2. T. Stewart (Royal-Enfield) 
3:11:33, 3. C. J. P. Dodson (Sunbeam) 3:12:47. 

500 kcm.-es kategória: 1. G, W. Walker (Sunbeam) 
2:54:23, átlag 113.482 km., 2. T. Spann (Sunbeam) 3:03:46. 
3. S. Ollerhead (Rudge) 3:09:24. 

500 kcm.-en felüli kategória: 1. J. Craig (Norton) 
3:11:15, átlag: 103.474 km., 2. T. E. Olliver (Scott) 3:12:20. 
3. T. Blamire (Norton) 302:50, 4. Cuhnllffe (Brough-
Superior) 3:26:57. 

Graham Walcker, a kitűnő angol Sunlteam-vezető. Walcker egyike a legjobb angol versenyzőknek, aki nem-
csak pályán, országúton, hanem a megbízhatósági versenyeken is elsőrangú szerepet játszik. A múlt hónap-
ban benn volt a Six Days Trial győztes angol csapatban, a minap pedig megnyerte az Ulster Grand Prix-t 

115 kilométeres átlagot futva ki. 



Herbert Le Viadk új pompás New-Hudson motorkerékpárjával a Brookland-autodromban. íve Vaek a tél folya-
mán megvált a JAP-gyártól és azóta a New-Hudsonnel működik. Hosszú ideig sikertelenül működött, mígnem 
a múlt héten több ríj világrekord felállításával ismét brillírozott. Képűnk azt a jelenetet mutatja be, amint 

Le Vackot megtolják a montőrök. 

Rekordnevezések és gépek nagy megbízhatósága jellemezte 
a Terézvárosi Torna Club őszi motorkerékpárversenyét 

64 induló a startnál 
A TTC ezidén is megrendezte őszi motorkerék-

pár megbízhatósági túrautját. Bár a versenyfeltéte-
lek, amikre később még vissztérünk, most sem fedték 
a verseny valódi célját, a TTC hatalmas sikert köny-
velhetett el magának. Hatvannégy induló még Ma-
gyarországon eddig egyetlen egy versenyen sem volt, 
de még nevező sem. E tekintetben a TTC elérte cél-
ját, új embereket nyert meg a motorsport számára 
és dacára, hogy kimondott speedman-jaink köziil 
egyik sem jelent meg a startnál, a verseny határo-
zottan érdekes volt és jól sikerült. 

A megbízhatósági túraút, ezúttal 165 kilométeren 
tényleg lefutásra került, az a mód azonban, ahogyan 
a rendezők a vei-senyzök teljesítményét értékelték, 
semmiképpen sem volt reális. Nézetünk szerint mind-
azok, akik végigfutották a távot és behozták gépiiket, 
egyformán megfeleltek a követelményeknek. Gépük 
a „megbízhatósági" feltételeknek eleget tett. Azon-
ban aszerint helyezni, illetve értékelni, hogy ki tud 
jobban számolni, nem lehet. Jelen esetben pedig tisz-

tán ez és nem a motor megbízhatósága, illetve a 
vezető tudása volt mérvadó. Ha már egyszer ponto-
zunk, akkor legyenek jó pontok, legyenek rossz pon-
tok és ami a fő legyen bő alkalom a jó és rossz pon-
tok szerzésére. A TTC verseny „lélektana'' a követ-
kezőkben foglalható össze. Indulok egy 500 kcm. 
hengerűrtartalmú solo géppel. A kifutandó átlagom 
165 kilométerre: 40 kilométer 4:40 160, vagyis 4 óra. 
az 5 kilométerre esik még 7 perc 30 mp. Ha tehát a 
165 kilométert 4 óra 07 perc és 30 mp. alatt teszem 
meg, akkor a lehető legjobbat produkáltam. Mármost 
mit tesznek azok, akik gondolkoznak. A táv elején 
sietnek, megfutják a 160 kilométert, ahogy tudják, 
azután a cél előtt 5 kilométerrel leülnek, enni, kár-
tyázni, vagy cigarettázni. Ha közeledik a fent jelzett 
idő, beindítják gépüket és 50—100 méterrel a cél előtt 
ismét leállanak, majd mikor órájuk közeledik a 
4:07:30-hoz, akkor sebesen, mint szélvész átfutnak a 
célon. És ezzel eleget tettek a ..megbizhatóság" fogal-
mának. 
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Voltak, akik igen ügyesen táblázatot készítettek 
maguknak átlagjukról és a befutandó időről és haj-
szálnyi pontossággal futották meg a nekik kiszabott 
időt. Megtörtént azonban az is, hogy egyesek csekély 
egy órával rohantak előbb be a célba, mint a nekik 
előirt menetsebesség ezt megengedte volna. Magáról 
a versenyről nem sokat Írhatunk. Elindult 64 gép, 
köztük feltűnően sok sidecar és befutott a célba 58, 
ami igen szép teljesítmény és azt mutatja, hogy a 
modern motorkerékpár a szó szoros értelmében egy 
üzembiztos és megbizható közlekedési eszköz. Ami a 
személyeket illeti, erről nincs sok feljegyezni valónk. 
Ki többet, ki kevesebbet ült az árokszélen, sőt akad-
tak olyanok is, akik pneudefektjiiket szerelték. 

Ami a gépeket illeti, csaknem minden Budapes-
ten képviselt gyár megjelent a startnál. Feltűnést 
keltettek a szép alacsony építésű Guzzik, amelyeknek 
Budapesten ez volt első debüjük. Láttunk végre 
HRD-t, az új 348 sv. Douglast, sok Ner-a-cart, In-
diánt, Puchot, Ariéit. AJS-t, BSA-t. Képviselve volt 
még a Harley-Davidsoai egy hatalmas sidecarrai, 
könnyen futván be az előirt átlagot. A New-Hudson, 
a Quadrant, a Sunbeam, a Scott, a Frera, a Terrot, a 
New-Gerrard, a Rex Acme, a New Imperial és a 
D-Rad. Mindkét magyar gyár: a Méray és a Nova 
tömegesen jelent meg a startnál, nemkülönben a cél-
ban bebizonyítván, hogy üzembiztosság, munkabírás 
és sebesség tekintetében is teljesen egyenrangú a 
külföldről importált gépekkel. 

A verseny rendezése jó és gyors volt. A kora 
reggeli start dacára minden rendben folyt le és a 64 
gép a lehető legsimábban 22 perc alatt elhagyta a 
megyeri csárdánál lévő startvonalat. A rendezés ne-
héz munkáját Hauser Simon a TTC társelnöke veze-
tésével, Vágh Marcell, Rauch Géza, Winter László, 
Sereghy Alfréd végezték mintaszerűen, míg az elő-
készítésben különösen Biró Jenő és Zajácz József 
vették ki részüket. Feltűnést keltett, hogy a Királyi 
Magyar Automobil Club, mint motoros fennhatóság 
nem jelent meg a startnál. Úgy tudju<, hogy a „mo-
toros fennhatóság" szó egyenlő a más sportokban 
„szövetségnek" nevezett szervvel- Szövetségi képvi-
selő nélkül pedig más sportokban nincs verseny. A 
versenyen semminemű zavaró incidens, vagy egyéb 
szerencsétlenség nem történt, ami motorkerékpár-
sportunk hatalmas és jóirányú fejlődését mutatja. 
A verseny részletei a következők: 

Solo kategóriák. 175 kcm. Előirt átlag: 25 km. 
Betartandó idő: 6:36:00. 1. Puch János (172 Puch) 
6:36:20 — 59 pont. 2. Petrovits Géza (172 Donnám-
Villiers) 6:30:28 — 49 pont. 4 induló. 

250 kcm. Előirt átlag: 30 km. Betartandó idő: 
5:30:40. 

1. Zajácz József (248 Radco) 5:30:40 — 58 pont. 2. 
Becskey János (247 Ariel) 5:32:12 — 55 pont. 6 induló 

350 kcm. Előirt átlag: 35 km. Betartandó idő: 
4:42:50. 

1. Szász Károly (349 ohv. AJS.) 4:42:40 — 60 pont. 
2. Wilheim Arthur (348 Frera) 4:43:05 — 59 pont. 3. 
Fodor Endre (348 Douglas) 4:43:10 — 59 pont. 4. 
Grozdits Antal (347. ohv. Sunbeam) 4:43:05 — 59 pont. 
5. Puklavecz László (Indian-Prince) 4:43:10 — 57 
pont. 17 induló. 

500 kcm. Előirt átlag: 40 km. Betartandó idő: 
4:04:30. 
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Caspar Oil 
Amerikai különleges autó-

és motorkerékpárolaj 
N i n c s o l a j o s g y e r t y a , 
n i n c s b ű z ö s k i p u f f o g á s ! 

Háromszor 
annyi ideig tart, mint 

bármely közönséges olaj 

Indianapolísi Grand Prix győztese 
Lockhardt (Miller) 

Caspar Oil-t használt 
Turaút: Majláth (Harley-Davidson) 

Turaút: (5 Indián-győzelem) Guggerhegy 
(Urbach L., A . J. S.) 

Caspar Oil Corporation New York ü, S, A, 
Központi eladási iroda 
Magyarország részére: 

Budapest , IX, Ferenc-körút 19-21, Telefon J. 1 3 3 - 9 4 

Városi raktárak: 
Angol Motorkerékpárok képviselete, Budapest, 

IV., Ferenciek-tere 3 (udvarban) 
Halmos Testvérek, Budapest, V., Nádor-u. 5 
Haltenberger Vilmos (Ford Motor Co.) VI,, 

Nagymező-utca 19 
Hoffer István és Társa, VI., Podmaniczky-u. 59 
Indián Motorkerékpárok képviselete, Landau 

és Fábry, V., Vilmos császár-út 66 
Lőrincz Béla, IX., Mester-utca 40 
Majláth Mihály, VI., Hunyadi-tér 12 
Szilárd Gyula, V., Mária Valéria-utca 17 
Wirth Emil, VI., Lázár-utca 7 
Zárai Samu, VI., Podmaniczky-utca 17 
„Felake" festék, lakk, kence és vegyszerárú-

forgalmi társ., Újpest, Árpád-út 40 
„Automobilia", Kemény és Krausz, VI., Liszt 

Ferenc-tér 4 
Szilárd Béla, VI., Lázár-utca 14 
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1. i f j . Harsányi Jenő (499 sv. Guzzi) 4:05:30 
56 pont. 2. Sdhwartz Géza (490 sv. Norton) 4:02:30 
50 pont. 3. Streitmann Kornél (498 Motosacoche) 
4:22:30 — 30 pont. 15 induló. 

1000 kcm. Előirt átlag: 45 km. Betartandó idő: 
3:39:00. 

1. Biró Jenő (980 C'oventry Eagle-Jap) 4:20:30 — 
34 pont. 2 induló. 

Oldalkocsis kategóriák: 350 kcm. Előirt átlag: 30 
km. Betartandó idő 5:30:00. 

X. Székely Ferenc (348 ohv. Ner a car-Blackburne) 
5:29:10 — 58 pont. 2 induló. 

<500 kcm. Előirt, átlag: 35 km. Betartandó idő: 
4:42:07. 

1. HorVáth János (490 Méray-Jap) 4:42:50 — G0 
pont. 2. Tóth -József (596 Scott) 4:41:30 — 59 pont. 3. 
Szentléleky László (D-Rad) 57 pont. 4. Stumesz Lipót 
(D-Rad) 56 pont. 13 induló. 

1000 kcm. Előirt átlag: 40 km. Betartandó idő: 
4:07:30. 

1. Holtversenyben: Stier Árpád (980 Harley-Da-
vidson) és Müller Árpád (700 AJS) 4:07:30 — 60 pont. 
3 induló. 

A. verseny legtöbb résztvevője erősen az előirt 
átlagon belül érkeztek. í g y különösen feltűnést kel-
lett Kedvessy Jenő (498 ohv. AJS) , valamint dr. Be-
zsila Nándor (680 New-Imperial-Jap), aki oldalkocsi-
jában fiatal feleségével futotta végig a versenyt. 
Mindketten jóval 60 kilométeren felüli átlagot futot-
tak. Mikor megkérdezték őket, hogy miért tették ezt, 
nem tudtak érdemleges választ adni. Észrevettük ál-
talában, hogy a versenyzők 50 percentjének fogalma 
sem volt, mikor kell befntni és milyen átlagot kell 
betartani. • 

HÍREK 
Kheineck—\\ alzenhauseni hegyiverseny. A. közel-

múlt napokban zajlott le 6 cs V* kilométeres útvonalon 
a svájciak egyik legnépszerűbb hegyi versenye a Rhe-i-
neck—Walzenhauseni hegyiverseny. A 43 benevezett 
versenyző közül 40 jelent meg a startnál és 36 érte el 
a célt. A versenyen súlyosabb szerencsétlenség is tör-
tént, amennyiben a zürichi vezető Schneider, túlgyor-
san hajtott bele egy fordulóba és kocsija kivágódott, 
majd felfordult. Schneider és mechanikusa súlyos sérü-
léseket szenvedtek. A versenyen egyébként újra, a 
Bugatti-kocsik érték el a nap legjobb idejét. Részletes 
eiedmények: Sportkocsik 1100 kcm-ig: 1. Frau Reutter 
(Amilcar) 8:43:2. — 1500 kcm-ig: 1. W. Escher (Bugatti) 
6:57:4. — 2000 kom-ig: 1. Dr. ,1. Karrer (Bugatti) 6:39:4. 
(A sportkocsik legjobb ideje.) — 3000 kom-ig: 1. H. Hür-
limanin (Sunbeam) 7:07:6. — 5000 kom-ig: 1. W. Stocker 
(Lorrain—Dietrich) 7:32:2. — 8000 kcm-ig: 1. Veladini 
(Packard) 6:48:4. — Verseuykocsik 2000 kcm-ig: 1. H. 
Kracht (Bugatti) 6:11:4. (A verscnykoosik és ai nap leg-
jobb ideje.) 

Ford Európában. Ed-.se! Ford, az automobilkirály, 
Henry Ford fia a közelmúlt napokban, miután európai 
tanulmányozó körútját befejezte, Parisban rendkívül 
érdekes módon nyilatkozott a Ford-művek jövendő 
terveiről. E. Ford szerint az amerikai piac felvevő-
képessége megcsappant, olyannyira, hogyha a Ford-
gyár óriási üzemét továbbra is fennakarja tartani, 
akkor az európai piacra kell a súlypontot áthelyezni. 
Ezen célból bejárta E. Ford Angliát, Franciaországot, 
Ausztriát, Németországot és az északi országokat. Az 
ízen országokban a jövőben felállítandó gyárakban 
azonban nemcsak a k-özponti telepből szállított alkat-
részeket szerelnék össze, hanem teljesen önállóan 
gyártanák — európai izíésnek megfelelő külsővel — a 
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U SUNO Tekintse meg javítóműhelyünket i 
Olcsón és precízen dolgozunk kitűnő és hozzáértő szakmunkásokkal. 

Gépét a beígért időre pontosan készen találja. 
Rendelésre „SUNO-JAP" motorkerékpárok I75-IOOO kcm. iff. 

I 

1 

99 
Budapest 
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I VIII., József-körút 65. (Csepregi-u. 1.) I 
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Automobil Qütök "WTs* Hütö és Fémáru R. T. 
BenxintartányoK . . f | l ű l U S S f S S S S & & c a ze z>. 

lelefon: C. 914-17 és C. 9 7 8 - 93. Javítások 00 
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Ford-koosikat. Tervbe vette a Ford-gyár olesó kis 
repülőgépek gyártását is, melyek ára 900—1000 dollár 
között volna. Természetesen e kis repülőgépeket is 
gyártanák a kontinensen az új telepeken. E. Ford 
saját kijelentése szerint reméli, hogy jövő esztendőre 
készen lesz az első, teljesen Európában gyártott Ford-
kccsi és az első kis repülőgép. 

141—139 km. A két szám igen érdekes összehasonlí-
tást mutat. Az egyik sebességet Delmár Walter érte el 
a Magyar Túraút sebességi versenyében Steyr-kocsiján 
míg a másikat Caracciola futotta a Batschari-Fahrt 
sebességi versenyében Rastatt-Ettlingen között Meree-
des-kompresszorral. Hogy melyik út volt jobb állapot-
ban, arról azt hiszem, kár csevegnünk. Az eredmény 
mindenesetre igen hízelgő mireánk, magyarokra nézve. 

Maharadzsák kedvtelése. A gwaliori maharadzsa 
egy angol mérnök által építtetett magának egy luxus 
automohilvonatot. A luxusvonat mely a „Flatavan" 
nevet viseli, két egyenként 50 Hp-és-motorral ellátott 
gépkocsiból és két pótkocsiból áll. Az első motor-
kocsiban nyert elhelyezést a rendkívüli fényűzéssel 
kiállított fogadóteremj míg a másodikban a szolga-
személyzet. lakik. Az első pótkocsiban 16 kényelmes, 
sülyeszthető ágyhely van. A másik pótkocsiban van a 
konyha és a esomagok elraktározására szánt helyiség. 

Az ismert francia pilóta, Peletier D. Oisy testvére, 
de La Fargue bárónő, nemrégen egy széria 6 lóerős 
automobillal átkelt a Szaliara-sivatagon. Kíséretében 
csupán egy 15 éves mechanikus tanonc volt. Kiviláglik, 
hogy egy Szahara-utazás manapság már nem tartal-
maz olyan váratlan veszélyeket, mint ezelőtt egy-
néhány esztendővel. 

Hogyan vesztett el De Paolo fiOOO dollárt? Hojrv 
mekkora fontossággal bírnak egy versenyben apró té-
vedések, látszólag mellékes dolog, az a következő eset-
ből, mely a május elsejei Atlantic-City autódrom meg-
nyitóversenyen játszódott le, világosan látható. A 300 

mértföldes A'ersenyben De Paolo feküdt elől, egészen 
a délelőtti egynéhány körig. A finisben azonban — 
amint a lapok írták, benzinvezetékzavarok miatt — 
lemaradt és csupán a második helyre tudott befutna. 
De Paolo később elmesélte, hogy mi volt lemaradása 
nak tulajdonképeni oka. Főbenzintartálya, melyben 
250 mértföldiig elegendő benzin volt, a verseny végén 
kifogyott ós így szüksége volt a pótbemzintartályra, 
melyet azonban eddig sohasem használt. Amikor u 
pótbenzintartályt ki akarta nyitni, ijedten vette észre, 
hogy nem tudja, hogy merre van annak a csapja és 
keze céltalanul járkált ide-oda a szerelékfalon. Ter-
mészetesen ezidő alatt teljes figyelmét nem tudta a 
vezetésre fordítani és így körülbelül másfél kört egé-
szen lassú tempóban volt kénytelen megtenni. Mire a 
benzincsapot megtalálta és kinyitotta. H. Hartz meg 
előzte és elsőként futott be a célba. De Paolonak azon 
ban ez a tréfa nem kevesebb mint 6(KK) dollárjába 
került, anert ennyi volt az első és a második díj között 
a különbség. 

Az osztrákok is vettek villanyórát. Az órát először az 
idei Semmering hegyi versenyen próbálták ki. Az agya-
fúrt osztrák sógorok azonban új trükköket alkalmaz-
nak az indításnál, amiknek semmi értelme sincs ez 
esetben. Amikor a versenyző a starthoz áll, circa 5 mé-
ternyire a lefektetett gummiszalagtól, kigyullad egy 
kék villanylámpa!, ami azt jelenti „Vigyázz!". Tekintve 
a nagy zajt, a motorberegést, ez hagyján. A startjelet 
egy vörös lámpa kigyulladása adja meg, ugyanekkor 
egy ember rálép a gummiszalagra és az óra megindul. 
Hát ennök már semmi értelme sincs. A gummiszalag 
azért van lefektetve a földön', hogy az autó, vagy motor-
kerékpár kerekei menjenek rá. Az osztrákok itt azzal 
érvelnek^ hogy ellenkező esetben repülő start adódna, 
ami pedig irreálissá tenné az eddigi rekordokat. Hát 
bizony az az 5 méter semmi különösebb előnyt nem biz-
tosít és az egésznek szerintünk semmi értelme sincs. 
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T.T. C. 168 kilométeres megbízhatósági versenye 

1000 kcm. kategória 
Győztes : B I R Ó J E N Ő 
Coventry-Eagle-Jap motorkerékpáron 

AMAC karburátorral 

LODGE gyertyával és 

JOHN BULL gummival 

Az angol A M A C - , Lodge- és John Buli-alkatrészek magyarországi vezér-
képviselete: BIRÓ JENŐ, Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 10. 
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Motorkerékpártúra 1904-ben 
l Első motorkerékpárom saját gyártmányú gép 
volt, mely a motorok minden jó tulajdonságával fel 
volt ruházva, csak egy baja volt, hogy nem ment. 
Ekkor 1904-ben végleg elhatároztam, hogy veszek 
magamnak egy legújabb típusu gépet. Végig men-
tem a bécsi körúton, ahol akkoriban engem külö-
nösen két cég, a Puch és a Laurin—Klement kira-
kata vonzott. Mivel a Puch olcsóbb volt, ezen 
márka vételére határoztam el magam ós mindjárt 
fel is kerestem a gyár akkori igazgatóját, Igó Bel-
litz urat. Súlyos 900 korona leszurkolása után tu-
lajdonosává váltam e gépnek, mely minden elkép-
zelhető kényelemmel és — leszakító gyújtással volt 
ellátva. A meghajtás laposszíjjal történt, mely ten-
gersok hátrányával szemben semmi előnyt sem tu-
dott felmutatni. Mindennek dacára ez volt az első 
gépem, melynek segítségével Bécsből a Semme-
ringre jutottam. Hogy hogyan, azt talán ne firtas-
suk. Akkoriban ez a sport iránti rajongás bizonyí-
téka volt — manapság több száz kilométer tehető 
meg mindennemű defektus nélkül. (Ezért mondják 
a régi motorosok: Manapság már nem „kunszt" mo-
torozni.) Így aztán minden vasárnap kirándulásra 
iszántuk el magunkat, mely mindannyiszor pokoli 
kínokkal ment végbe. 

Hol a remek laposszíj szakadt el, hol a por-
lasztó dugult be, hol a megszakító állítódott el, 
vagy más ezer kisebb-nagyobb baj adódott elő. Rö-
viden mindig volt valami defektus és igazán a sze-

rencse fiának nevezhette magát az, aki 30—10 kilo-
métert baj nélkül tudott megtenni. 

Testvérem egy 2*/« lóerős Laurin—Klementet 
vásárolt magának, mely az akkori fogalmakhoz ké-
pest szinte mesebeli teljesítménnyel bírt. Így pl. ez 
a gép írd és mondd 35 kilométer óránkénti sebes-
ség kifutására volt képes, míg az én Puchomat szél-
csendes időben a 40 kilométerbe is bele lehetett ker-
getni. 

E modern gépek mindegyike felületi gázosító-
val volt felszerelve. Mármost, ha a szél oldalról 
fújt, úgy a porlasztóból minden gázt kifújt és a 
motornak nem hagyott semmit. Nagy ellenségei 
voltak a felületi gázosítónak az akkori jó utak is, 
mert, ha ezek folyvást nem rázódtak, úgy nem ju-
tott elegendő benzinmennyiség a tartályból a felü 
letre és a motor nem kapott keveréket. A Laurin— 
Klement emellett még azzal az előnnyel is bírt, 
hogy télen a gázosítót körülvevő burokra forró vi-
zet kellett önteni, ami a motor megindulását nagy-
ban elősegítette. 

1910-ben történt, amikor útra keltünk, hogy a 
Semmeringi versenyt megtekintsük. Csupa óvatos-
ságból, már szombaton délután kettőkor, nagy eső-
ben elindultunk. Laposszíjainkat rövid néhány 
kilométer után elintéztük úgy, hogy a pótszíjakra 
került a sor. A munka végeztével folytatni akartuk 
utunkat, de bátyám Laurin—Klementjének mág-
nese rövidzárlatot kapott. Most azután kábeleket 

AMERIKAI 

H a r l e y - D a v i d s o n 
az ideális túra-motorkerékpár 

K e d v e z ő r é s z l e t r e 
Minden alkatrész 

raktáron 

Mag,aror,z*g, vezér- | \ / | A « J L . Á T H 
VI., H U N Y A D I - T É R 12. f< 
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cseréltünk és tisztítottuk a mágnest, míg a gépet 
újra üzembe tudtuk helyezni. 

Este hétkor, mikor már a Semmeringen kellett 
volna lennünk, szerencsésen kikötöttünk Traiskir-
chenben. Elhatároztuk, hogy ott meghálunk és más-
nap folytatjuk utunkat. Már reggel 5 órakor szor-
galmasan dolgoztunk gépeink megindításán, ami 
2 órai megfeszített munka után sikerült is. Fortuna 
istenasszony azonban nem soká tüntetett ki min-
ket kegyeivel. Ismét defektust kaptam. Mágnesem 
ismeretlen úton-módon eltíint. Gyalog indultam ke-
resésére. Nem messze meg is találtam az útszéli 
árokban, szörnyűségemre azonban minden csavar 
kiszakadt belőle. Hosszas kísérletezgetések után si-
került végre mágnesemet valahogyan olykép fel-
drótozni, hogy utamat újra folytathattam. Midőn a 
neunkircheni fasort elértük, a nap már delelőn állott. 
A neunkircheni déli pihenő végeztével a versenyről 
már hazajövő automobilistákkal találkoztunk, kik 
kérésünkre a legnagyobb szívességgel tudatták ve-
lünk az eredményeket. Csak később tudtuk meg, 
liogy a többi motoros okosabb volt, mint mi. ők 
ugyanis vasúton utaztak oda és így bizonyára pon-
tosan érkeztek. 

Ezekután egyetlen gondom volt mesebeli gé-
lemen túladni. Még aznap hirdetést tettem közzé 
a lapokban. Már hétfőn jelentkezett egy komoly 
vevő, egy derék cipészmester a X X . kerületből. Egy 
megbízható motorkerékpárra volt szüksége. Előad-
tam neki gépem előnyeit és mint vételárat 110 ko-
ronát és egy pár cipőt kértem. Mivel mindig szeren-
csés fickó voltam, úgy elérteni, hogy gépem a próba-

Autóhaube, vezetőkesztyű, 
köpeny, motorcipő 

Teljes ruházat l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n . 

Plökl és Haas-nál 
VI, A n d r á s 8 y • u t 13 

út alkalmával azonnal elindúlt, ami a derék cipész-
mesternek módfelett imponált. Bizonytalan érzések 
közepette sikerült nagynehezen egy utcán kétszer 
végigmenni. Motorom el volt adva. 

A szerencsém azonban nem tartott soká. Két 
nap múlva a cipészmester eljött hozzám, de nem 
motoron, hanem gyalog és előadta, hogy a gép nem 
működik, dacára, hogy a kerekei könnyen forognak. 
Halálmegvetéssel indultam el vevőmmel a XX- ik 
kerületbe. 

Vevőm lakására megérkezve, annak neje a kö-
vetkező szives szavakkal fogadott: 

„Á, maga az a csaló, aki a férjemnek eladott 
egy masinát, ami nem jár." Erre megnéztem a gépet 
és észrevettem, hogy nincsen semmi baja, csak a 
kábel esett le a megszakítóról és ezáltal a motor 
nem kapott szikrát. Két perc múlva ismét zötyögött 
a Puch és a cipészniesterné a következő szavakkal 
fordult hozzám: „Ezer bocsánat, hogy önt megsér-
tettem, de hogy a férjein egy trotli, azt rég tudtam; 
inkább vett volna magának egy hintalovat, ha eh-
hez nem ért". 

Kedves olvasóm, sokszor eljött még a cipész 
hozzám, de én hála Istennek sose voltam otthon. 

( l l l l l 

CVllEIMEI I91C-EAN 
Olasz motorkerékpárbajnokság s Targa Florio + Magyar 

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

KMAC: Guggerhegyi verseny. 

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

k&zpdont! EUD/lIEf I TI/ Mf XT f KKSNf=TÍR 9 
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Iszapképződés a karterben 
A Vacuum Oil Company A.-G. Wien technikai osztályának dolgozata 

Az Európa Motorban olvassuk a következő érdekes 
dolgozatot. 

A legtöbb automobilista azt hiszi, liogy a karter-
ben levő olaj még használható, jó állapotban van, 
ha próbánál elég nehezen folyónak és tapadónak bi-
zouyult. Ha a motor karterében levő. használt olaj 
nehezebben folyó, mint ugyanezen olaj használatlan 
állapotában, úgy bizonyosra vehető, hogy iszapkép-
ződés okozza azt. Ezen karterben képződött iszap, víz, 
olaj, üzemanyag és por keveréke. Víz és olaj nem ké-
pez maradó emulsiot, csak üzemanyag és por jelenlé-
tében. Ha kissé népszerű is, de mindenesetre jól vá-
lasztott példája a maradó és nyúlós emulsionak a — 
mayonnaise. Ecet és olívaolaj általában nem keve-
rednek, csak tojássárgája, só és borsó hozzáadásával 
sikerül a mayonnaiset elkészíteni. 

Ha az iszapképződés fellép, akkor valamilyen 
módon víz kellett a karterbe jusson. Egész kis meny-
nyiségű víz a karter lélekző nyílásain gőzalakjában 
jut be és a hideg fémen lecsapódik. A nagyobbik rész 
azonban nem így jut be, hanem a következő módon. 

A benzin, mely ma majdnem kizárólagos üzem-
anyaga az automobiloknak, oly vegyületek keveréke, 
melyeknek alkotórésze a hidrogén (H) és a szén (C). 
Elégésnél ezek vegyülnek a levegő oxigénjével (0). A 
szén az oxigénnel széndioxidot (C02) alkot s e z a k i -
puffogásnál távozik. A hidrogén azonban az oxigén-

nel gőznlakú vizet (H20) alkot. Ameddig a motor hi-
deg, ez a gőz érintkezve a hideg fém felületekkel, 
finom cseppek alakjában lecsapódik ezekre. A du-
gattyú mozgása ezen vízcseppeket összekeveri a ben 
gerfal finom olajbevonatával. A hengerfal olajrétegét 
állandóan felfrissíti a karter olaja és így a víz bejut 
a karterbe. Itt az utcaporával idővel vastag sötét 
iszapot alkot. Ezt az iszapképződést szóróolajozásnál 
a hajtórúdfej, midőn az olajba merülve felkorbá-
csolja a karterolajat, még sietteti. Ez az iszap különö-
sen kis olajtartalmú karter és sűrű olajszita esetén 
igen komoly bajokat okozhat. Ilyen szitára az iszap 
könnyen lerakódik s ha nem elég hatásos az olajszi-
vattyú, megszakad az olajozás. Ez pedig a hengerfal 
berágódását, dugattyú beszorulást, csapágykiolva-
dást okozhat. 

Merevrendszerű kormányozható léghajóknal a 
fent leírt módon képződő vízgőz egy részét kondenzál-
ják és felhasználják arra, hogy a léghajó súlyát ál-
landó értéken tartsák. Hogy itt tekintélyes vízmen.v-
nyiségről van szó kitűnik abból, hogy egy liter ben 
zin elégésénél egy liter víz képződik., 

Ha iszapképződés fellépett, az egész olajmennyi-
séget le kell engedni, a kartert és a motor minden el-
érhető részét tiszta, szálmentes ruhával gondosan ki 
kell tisztítani. Tisztító gyapotot semmi esetre sem 
szabad használnunk. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-űt 95. Autórűgők, autóalkatrészek 

Úrvezetők részére * * s t o | | á r József 
automobilvezetői tanfolyam! AU,omobí"Sza,<íroda 

Hölgyek részére külön oktatás! 
Budapest, 
V., Mária Valéria-u. 10. 
Telefon: Lipót 999-15. 
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Különleges sajátsága ezen iszapképződésnek az, 
liogy ha egyszer már a legkisebb mennyiségű iszap 
képződött, friss olp.jadagolás csak növeli az ísaapKép-
ződést. A dolog olyan, mintha az iszap inficiálta 
volna az olajat. 

A gépjárműmotorok egy fajtája különösen haj 
lanios iszapképzésre: ezek a tűzoltóautók motorjai, 
különösen olyan városokban, ahol a tüzek aránylag 
ritkák. Ezeket a motorokat napjában egyszer-kétszer 
begyújtják és néhány perces próba után leállítják. 

Természetesen ezen rövid próbafutás nem elég 
idő arra, hogy a motor rendes üzemi hőmérsékletére 
melegedjék és így ezen próbák — amelyeket pedig az 
állandó készültség feltétlenül megkövetel — nagyban 
elősegítik az iszapképződést. 

Lehetőleg magas üzemi hőmérséklet a legjobb 
eszköz az iszapképződés megakadályozására. Ha a 
motor elég meleg, úgy az összes fémrészek annyira 
felmelegednek, hogy a vízgőz nem tud lecsapódni, ha-
nem eltávozik a kipuffogásnál. A karterben lévő olaj 
is elég meleg lesz, meleg olaj nem tart vissza vizet és 
a karterbe jutó üzemanyagot is kiszorítja elpárolog-
tatással. Tehát látjuk, hogy különösen hideg évsza 
kokban külön gondot kell fordítani arra, hogy a mo-
tor üzemi hőfoka bizonyos érték alá ne sülyedjen. 

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

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

Budapesti és vidéki vevők 
legjobb beszerzési forrása 

GMEHLING ÜLŐBÚTORGYÁR 
VII. KERÜLET, DAMJANICH UTCA 6 :: Telefon: 8-43 
Ebédlőszékek, garnitúrák bőrből és szövetből kedvező 
fizetési teltételek mellett :: Külön javítási osztály 

Jlutóböröndöl* 
P a p e k Lajosnál 
Budapest, IV., Váci-utca 65 

Egymozifelvétel-25ezerK 
a zseniális kis Pathé-Baby mozigéppel 
K é r j e a „ P . A . " prospektust i n g y e n ) 

Vízhatlan motorkerékpárfedő-
ponyvákat és mindennemű auto-
ponyvát a legolcsóbban készít 

Sugár S. Utóda 
Budapest, VI, Kuály-u 6 (az udvarban) Jel.: 56-70 

NEW-GERRARD 
Angol világmárka 
A legkényesebb igénye-
ket kielégítő túra- és 

V E R S E N Y G É P 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

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

BALÁZS, WOLFNER 
és a nagy angol menők csak a 

ZENITH-JAP 
M O T O R K E R É K P Á R T SZERETIK 

Y T T 
175 kcm-töl-1000 kcm-ig 15 milliótól 

Képviselet: VII., Akácfa-utca 7 

Első Magyar 

Motorkerékpár-és Alkatrészgyár 
111 |l"l| IN l"l IPlfPlf 

Lőrinci Béla 
Budapest, IX., Mester-utca 40 

Magyarország legrégibb és legmodernebbül felszerelt motor-
kerek párjavitótelepe. Gyártja a< összes, bármely rendszerfl 
motorkerékp iraKatreszeket logas és lanckerekek'et. rtugatiyú-
kat; végez pre -Ulós liengerturásokat és köszörüléseket. Minden 
llpusu két- és négytitemü motorkerékpár gondos Javítása; 
versenygépeknek versenyekre való szakszerű előkészítése. 

IV, FERENCIEK-TERE 2 
V, TISZA ISTVÁN (FÜROÖ)-UTCA 7 SZ. L á t s z e r é s z 
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350 kcm. E. W. DOUGLAS 
AZ ANGOL MOTORKERÉKPÁRIPAR 1926. ÉVI SZENZÁCIÓ J A 

VEZÉRKÉPVISELET: 

B A L A S S A ÉS R E I C H A R D B U D A P E S T , VI., P O D M A N I C Z K Y - U . 19. T E L . : L. 985-27. 

m 
Autóműszaki 

oktató falitáblák 

Soffőriskolák számára 

Egy sorozat — 26 darab 2 —3 m2 nagyságban 

Ara: 

1,500.000 koiona 

KIADJA A „MOTORSPORT" 

Kívánatra bemutatjuk vételkényszer nélkül 

Megrendelhetők: 

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

Magánjellegű 

^ r a u r ö 

városi, köl - és belföldi túrahasználatra 

rendelhetők. 

.ZSOLT BÉRAUTÓFUVAROZÁS" 
BUDAPEST 
— Telefon : 

ZSOLT-UTCA 9. 
ó z se f 1 4 2 - 86. — 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

motorkerékpárok 
Ö s s z e s t í p u s a i 350 kcm.-től — 1200 kcm.-ig 

ál landóan raktáronl 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Landau és Fábri 
Budapest, V. kerület, 

Vi lmos császár út 

66 

Telefon : 
66-40 

4 
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Távolság: 250 kilométer. 

Győztes: Casse 

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

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

M I M I I N C R I N B 4 I 0 R T 
automobilon második. Gróf Károlyi Ferenc negyedik. 

K. M. A - C. Guggerhegyi verseny, 1926. 
l'l literes kategória sportkocsik számára. 

Szmick Viktor győz 

f l I M S I N 
CiRANlHU'CRI-o Vadász Miklós második. 

TELEFON Salmson-vezérképviselet: TELEFON 
75-58 VELOX AUTOMOBIL R.-T. 75-58 

BUDAPEST, V.f DOROTTYA-UTCA 7. SZÁM. (HITELBANK-PALOTA) 
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a világ legszebb, 
leggyorsabb, és legmegbízhatóbb 

túra~, sport- és versenykocsis 

m c 
/ / 

MNUAR I4=I«L-S2EIIEMIEI ál=IC 
-- fV m •' i 

44É Ktfté l í l A I NYKRY 
Minden napra két győzelem 

45 rekord 

Automobilvilágbajnokság 1926 
Latin Államok bajnoksága 1926 

Targa Florio 1926 (Szicilia) 
Római kírálydíj (1926) Róma 

Grand Prix d'Alsacc (Strassburg) 
Francia Grand Prix (Miramas) 

Európa Grand Prix (San-Scbastian) 
Spanyol Grand Prix (San-Sebastian) 

Grand Prix d'Italie (Monza) 
Milánó nagy díja (Monza) 

Grand Prix de Boulognc 
Klausenpass hegyiverseny 

M I I I I I I I S X A i l l l l I T T H K l E R K E V f l f E l E I : 

GMÍSMM SSiSSIM/iNNKfoti-CARASg 
Telefon J. 142-86. Budapest, I., Zsolt-utca 9. 

STÁDIUM SAJTÓ VÁLLALAT RT. 


