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TELEFON: 
L 994-38 és 994-39 / / IIEIII 44 IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

KOOLAJKERESKEDELMI RESZV.-TARS. 
V., N Á D O R - U T C A 8 . T E L E P : CSEPEL, P E T R O L E U M K I K Ö T Ő . T E L E F O N J 9 - 8 6 . 

Budapesti töltőállomásaink : 
I. ker., Déli-vasút: Nyilvános utcai benzinkút. IV. „ Mária Valéria-utca 3. 

III. „ Margit-sziget: (Sziget Club épülete mellett) V | „róf Zichv lenö utca 8 
nyilvános benzinkút. V l » s r o t z , l c n y J e n o u l c a 8 

IV. „ Cálvin-tér: Nyilvános utcai benzinkút. VIII. „ Astoria garage: Madách-utca 15. 

/C^Sk Vidéki benzinkutak és töltőállomások: 
B u d a k e s z i : Töltőkút Gratl Anlal raktára előtt. 
Csorna: Sopronmegyei mezőgazdák rt. 
D e b r e c e n : Töltőkút az Arany Bika száll, elölt 
D é v a v á n y a : Guttmann Gyula. 
Dunultfldvár : Borovitz testvérek. 
FUzesabony : Fakereskedelmi rt. telepén az 

országút mellett. 
G j ö r : Töllőkút a Magyar Mezőgazdák szövet-

kezeténél, Teleki-utca 59. 
G y u l a : Töltőkút Schillinger Lipót vaskeres-

kedese előtt. 
H a j d ú n á n á s : Fried Adolf. 
HévizIUrdő: Töltőkút Hévizfürdó aulóiizeme. 
Kuloesu : Beikovits Lipót. 
K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-tér 5. 
Keszthely : Töltőkút az Amazon szálloda előtt. 
K i s k u n f é l e g y h á z a : Schweiger Mór fia. 
Kispest -Szent lönc : Herz és Mautner. 
Kisvúrdu: Levlte Mózes. 
L e p s é n y : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
Makó : Ehieníeld és Spitz rt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Rt. 
Miskolc : Töltőkút a Korona-szálloda előtt. 

Miskolc : Töllőkút a Szemere- és Arany 
János-utca sarkán. 

Nagvkanizsu : Nyitrai József és Teulsch 
Gusztáv, Fő-tér 1. 

Nyírbátor . Pollacsek FUlöp és Fia. 
Nyiregyházu : Töltőkút a Kossuth-téren. 
O r o s h á z a : Töltőkút a Csertőy-garage előtt. 
P á p a : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
PurádlUrdö: Töltőkút az Erzsébet-szálloda 

előtt. 
Pásztó : Griinfeld Miksa. 
P é e s : Trtitőkút a Rákóczi-út sarkán a Hungária 

kávéház előtt. 
Pées Töltőkút Varga Gyula garage-ában 

Rákóczi-út 34. 
S z e n t e s : Töltőkút Wellisch Vilmosné műszaki 

kereskedése előtt. 
Szikszó : , Sleaua'1 szikszói kirendeltsége, 

Grosz Ernő. 
S z o l n o k : , Steaua' szolnoki raklára, Gorove-u. 
Szombathely : Töltőkút a vármegyenáz mel-

leit, Hollán Ernő-utca 1. 
Tupolca : Töltőkút Kaszás Soma kereskedése 

előtt. 
Z a l a e g e r s z e g : Töltőkút Mayer József üzlete 

előtt, „Bárány" étteremmel szemben 

Használja 

„REX" 
töltőállomásainkat! 

Ön lát.ja a mennyiséget! 
Ön látja a minőséget! 

„REX" autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján 

keresse ki a magának 
megfelelő minőséget. wr 

Gróf Kinsky, Delmar Walter, Josef Grál uj rekordjaikat „ R E X 1 1 benzinnel állították t e l ! 
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Mielőtt 
motorkerékpárt 
venne, tekintse 
meg a legújabb I I I > | ] 9 f l ) K / l I « M I I / I I 

Kérjen árajánlatot angol JAP és Villiers-
motorokkal beépített „solo'- vagy sidecar-tipusokra 
és az onn al belátja, hogy a 

M I I I I 
motorkerékpárok stabilitásuk, jóságuk és 
tartósságuk mellett a legolcsóbbak és a legelőnyö-
sebb fizetési feltételeket nyújtják. 

M I K I I M O T O R K K R E K V / W f l i V / I R 
Budapest, IV. kerület, Dorottya-utca 2. szám. Telefon: Teréz 26-55. 
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Svábhegyi verseny 1926. 

/ / 
f 

C H T O I ^ 
induló 

/ / 
f 

fli/III01// 
g y ö x i e s 

Fritz Hayden ADM sportkocsin győz rekordidő alatt, Hugó 
Höbl Puch-motorkerékpáron győz rekordidő alatt, Hans 
Sandler P u c h - m o t o r k e r é k p á r o n győz rekordidő alatt 
C/ILTOI, benzinnel; Jj vitéz Kaszala Károly Harley-David-
son oldalkocsis motorkerékpáron, vitéz Kaszala Károly 
Harley-Davidson-motorkerékpáron C/ll/fOl, olajjal győz 

rekordidő alatt. 
Galtol Oil és benzin a legkiválóbb Üzemanyag, k a p h a t ó : 

Pannonia-Petra Ásványolajipar Bt., Szabolcs-utca 23-25. szám 
a K. M. A. C. hivatalos szállítója. 

T ö l t ő á l l o m á s o k : Petra-Uránia-garázs (Rákóczi-út 23), Petra-Cíty-garázs (Dohány-utca 30) , Petra-Club-garázs (Köztelek-utca 4) . 

w w w ü 
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SVÁBHEGYI VERSENY 1926. 

I i V I I E l E M 

( I I I I V K 
|HI0= t l M I V I I I t K I C I l á l 

I B K I N l f S I l 
Első dijat nyertek: Dietl Hubert, Gaál Andor, C. C. Frie&e, 

Neumayer István, Martinék István, Jeney László. 

JÁNOSHEGYI VERSENY 1926. 

Urbach László 

motorpneuvel a motorverseny 

abszo lú t győztese . 

Delmár Walterné a túrakocsik abszolutjgyöztese. 

További győzelmek: C. C. Friese, Dénes Imre, Heteés Sándor, 
hr. Wolfner András, Lyka István, Neumayer István, Szász 

Károly, Hild Károly, dr. Hajós Imre, Kühek József. 

Mind CORDATIC pneumatikon. 

Főelárúsítás: Budapest VI., Mozsár-utca 9. 
Telefon: 76-02 és 99-02. 



I. évfolyafú. Budapest, 1926. november 10. szám. 

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

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

Megjelenik minden hó 10-én és 
25-én. 

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

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

Előfizetési ára Budapesten és vidéken: egész évre 20 pengő, fél évre 10 pengő 

A hősi halált halt magyar gépkocsizok emlékműve 
Ha sorravesszük a közelmúlt ünnepélyeit, megdöb-

bentő mérleggel állunk szemben. Halmoztuk az elisme-
rés szuperlativuszait, szóval és írásban, hogy tömjénez-
zük a ma embereit s konok nemtörődömséggel fizettünk 
a mult hőseinek, akik vérükkel, életükkel váltották meg 
— nem a szívességet — hanem a jogot, hogy róluk meg-
emlékezzünk, azt a jogot, mely becikkelyezve csak a 
szívekbe van, melyet szankcionált minden társadalom, 
mely az elanyagiasodás tébolyával lelkét menthetetle-
nül meg nem fertőzte. 

A sok tarka, dicshimnuszoktól, pohárcsengéstől han-
gos ünnepély után a Canossátjárók benső vádjával 
mehettünk el egy ünnepélyre, mely kivételesen nem a 
ma hőseinek, hanem a nemzet sorsdöntő harcában el-
esett bajtársainknak, azok emlékének szólott. 

Október 12. volt. Egy őszi nap. Mintha a tetszhalott 
természet is feléledt volna, hogy megfelelő keretet ad-
jon a kegyelet ünnepének, hogy legszebb díszében, az 
élőkkel együtt hódoljon a hősi halált halt magyar gép-
kocsizok nak emelt s ezen a napon leleplezett emlékmű 
előtt. 

Az ünnepély színhelye a kereskedelemügyi minisz-
ter fenhatósága alá tartozó m. kir. Állami Autóüzem-
nek a Hűvösvölgy elején fekvő telepe volt. Ahol máskor 
dübörög, zúg, kattog a gép, ma áhítatos a csend. A lük-
tető munkának, hétköznapi sürgés-forgásnak ma nyoma 
sincs, a zászló- és virágdísszel átvarázsolt telep várja 
ünneplő vendégeit. Jöttek is, sekan. A gépkocsizok szé-
les táborának színe-java megjelent, hogy leróhassa ke-
gyeletét azokkal szemben, akiknek önfeláldozó köteles-
ségteljesítés közben a gépkocsi lett koporsójuk, akiktől 
gyilkos golyók záporában a leselkedő halál vette át a 
volánt. 

A nagyszámú és előkelő ünneplők között láttuk 
Csáky Károly gróf honvédelmi minisztert, aki a kor-
mányzót. képviselte, .Tánky Kocsárd honvédfőparancs-
nokot, Álgya Sándor altábornagyot, Dessewffy Aurél 
rir. kereskedelemügyi, Schandl földmívelésiigyi állam-
titkárt, Múzsa Gyula udvari tanácsost, Tomcsányi Kál-
mán dr. belügyi, Markhot Jenő dr. kereskedelemügyi 
miniszteri tanácsosokat, a honvédség több magasrangú 

tisztjét, motorsprvrtklubjaink képviselőit, gépkocsiipa-
runk sok vezéralakját. 

A kormányzó képviselőjének a Himnusz hangjai 
mellett történt fogadtatása után az ünnepélyt 
tábori mise vezette be, melyet Nemes Antal c. püspök 
celebrált s a folyamőrség zenekara egyházi zenével 
kísért. 

Mise végeztével Desseffy államtitkár mélyenszántó 
beszédben méltatta az ünnep jelentőségét, majd a kor-
mányzó képviselőjének hozzájárulásával megadta a jelt 
a leleplezésre. A lepel hullásával szembenállottunk a 
magyar szobrászművészet kőbefaragott remekével, a 
hősi halált halt magyar gépkocsizok első emlékművével, 
mely egy stílusos talapzatra helyezett éber, őrködő 
oroszlánt ábrázol. 

Elsőnek Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter 
koszorúzta meg az emlékművet. Koszorúval fejezték ki 
hódolatukat a keresekdelemügyi, honvédelmi és bel-
ügyminisztérium, a in. kir. honvédgépkocsizócsapat. 
mely küldöttségileg képviseltette magát, a Magyar 
Athletikai Club, a Királyi Magyar Automobil Club, az 
Állami Autóüzem igazgatósága, a Magyar Gépkocsi-
vezetők Lapja és sokan mások. 

A koszorúkkal ellepett emlékművet Markhot Jenő 
kereskedelemügyi miniszteri tanácsos adta át az Állami 
Autóüzem igazgatójának, Dömötör Józsefnek, aki azt 
a hallgatóságra mély hatással volt szavakkal vette át. 

A Himnusz Hiszekegy elénekléséve] zárult a gép-
kocsizótársadalom nagy ünnepe. 

Magyar gépkocsizok! Szent ügyünkért életüket áldo-
zott bajtársaink vére nem azért folyt, hogy nemzetünk 
a nagy koporsóban — a Csonka országban — dicstelenül 
kimúljon. Áll a szobor, hív benneteket zarándoklatra, 
fogadalomra, esküre, bogy nem felejtünk. Sem ma, 
sem holnap — soha! És ha eljő a hősök napja, legyetek 
ott minldannyian, szegények, gazdagok — de magyarok, 
hogy testvérek legyünk mi élők is, amint már testvérek 
azok, akiknek a szobrot emeltük, testvérek ama szent 
akaratban, hogy darabokra tépett Hazánk istenadta 
egységéért ma kitartó munkával, s ha üt az óra, vérünk-
kel áldozzunk, mint Ök, akikért annyi könny hullott 
Hungária palástjára. Kétliely. 

B izlo&ílsa magái balesetre 
és autóját törésre, tííxre és szavatosságra 
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Az „Automobil-Motorsport" megbízhatósági motorkerékpár-
versenye 

Már mult számunkban megemlékeztünk, hogy a 
beállott nedves időjárás, valamint a versenyzők ré-
széről észlelt fáradság arra kényszerítette a Szer-
kesztőséget, hogy beharangozott versenyét elhalasz-
sza. Őszintén szólva tévedtünk. Az érdeklődés oly 
nagy volt, hogy bátran nekivághattunk volna a ver-
seny rendezésének. Maga Delmár Walter, Hild Ká-
roly, dr. Feledy Pál, Puch János, Martinék István és 
még számos elsőklasszisú menőnk jelentette be részt-
vételét, nem is szólva a kb. 30—40 ismeretlen motorke-
rékpárosról, akik versenyünket startjukkal megtisz-
telték volna. A fentiek mellett maga a Hadsereg is a 
legmelegebben érdeklődött a verseny iránt és csak-
nem valamennyi katonai gép és csapat indult volna. 
A felette nagy érdeklődés tehát arra az elhatározásra 

birta lapunk szerkesztőségét, hogy a versenyt a ter-
vezettnél nagyobb méretekkel 1927 április havának 
utolsó vasárnapján, esetleg két napon (szombat dél-
után egy rövidebb etappeval és vasárnap) tartisa 
meg. Az előkészítés munkálatai már most kezdetüket 
veszik, úgy hogy versenyzőink a kora tavaszra mái-
kész térképeket és a leggondosabban elkészített ver-
senyfeltételeket kapják kezeikhez és ezáltal a ver-
senyre kellő mértékben elő is tudnak készülni. Addig 
is azt ajánljuk, keressék fel minél gyakrabban, külö-
nösen nedves időben a Kármashatárhegy környékét, 
amely terep egyik igen fontos részét fogja képezni 
versenyünknek. A fentnevezett dátumot már a Ki-
rályi Magyar Automobil Clubnak, mint motoros fen-
hatóságnak be is jelentettük. 

Akkumulátorok. 
Irta: Khayll István. 

III. közlemény. 

VII. AZ AKKUMULÁTOROK HIBÁI. 

Ha egy akkumulátorból nem tudjuk teljes sza-
vatolt kapacitását megkapni, az akkumulátor elrom-
lott. Ennek külső és belső okai lehetnek. 

A) Külső okok. 
A hordozható akkumulátor tartálya könnyen 

megsérülhet, ami vagy magának a tartálynak, vagy 
a befödésre használt anyagnak (szurok, stb.) meg-
rongálódásában nyilvánul. Következménye lesz, 
hogy a sav a tartályból kifolyik, tehát egyrészt ke-
vesebb lesz bent a cellában, másrészt a vezetéket 
megtámadja, a fémrészek (csavarok) oxidálódnak. A 
tartályok sérülésének kiküszöbölése végett üvegtar-
tálynál a tartályokat befödő anyagot gondosan tisz-
togassuk meg és melegítsük gázlánggal, mire az 
anyag meglágyul, összeáll és a rések, repedések meg-
szűnnek. Ha az üveg repedt meg, új tartályt kell be-
szerezni, melynek megérkezéséig a lemezek desztil-
lált vízben, álljanak. A celluloidszekrény sérüléseit 
celluloidragasztóanyaggal kell megjavíttatni. 

B) Belső okok. 
1. túlsűrű sav; 2. piszkos sav; 3. rövidzár; 4. hi-

ányos töltés; 5. túlságos töltés; 6. átformálódás; át-
sarkítás; 7. túlságos kisütés; 8. többévi használat. 

1. Túlsűrű sav. a) Keletkezés: Igen meleg helyi-
ségben vagy állandó napsütés esetén az akkumulá-
torsavból a víz elpárolog, a savsűrűség nő. A kezelő-

személyzet utántöltés előtt nem állapítja meg a cel-
lában levő sav sűrűségét, hanem az előírásos sűrű-
ségű savat önti be a cellába. Ezáltal apránként túl-
sűrű lesz a sav. Vagy tévedésből az előírtnál sűrűbb 
savat töltenek az akkumulátorba. Továbbá, ha egy 
cella rövidzárban állott és még nem töltötték fel, a 
benne levő sav igen ritka, mert a töménysavat az 
ólomszulfát köti le. Előfordul, hogy újratöltés előtt 
a cellában levő savhoz annyi előírásos sűrűségű sa-
vat öntenek, hogy sűrűsége a töltés utáninak felel 
meg. A töltéskor bevezetett elektromos áram befo-
lyása folytán azonban a cellában levő sav sűrűsége 
emelkedik és így az előírt mértéket tetemesen meg-
haladja. b) Következménye: Minthogy az előírásos 
nál sűrűbb savban az ólomszulfát nehezebben oldó-
dik, az akkumulátor töltésekor nem megy át vala 
mennyi a lemezeken levő ólomszulfát a kénsavba, 
hanem egy része a lemezen marad. Ezt még az is 
előmozdítja, hogy a sűrűbb sav hamarabb habzik, 
tehát ennek folytán esetleg hamarább kikapcsolják a 
töltőáramot. A következő kisütés alkalmával a le-
mezekre lerakódó ólomszulfát elsősorban a már meg-
lévő szulfátréteget gyarapítja. Az ezt követő töltés-
nél ezek a vastag rétegek oldódnak elsősorban és egy 
részük ismét visszamarad a lemezeken. Ez a folya-
mat fokozatosan a lemezek elszulfátosodásához vezet, 
c) Kiküszöbölése végett a savat desztillált víz hozzá-
öntése által az előírt sűrűségre kell hozni. 

2. Piszkos sav. a) Keletkezése sokféle okra vezet-
hető vissza, amelyeknek részletezésébe nem bocsát-

'Dán b ő r k a b á t o k , A u t o & a u b é K , 

Wesxely István Budapest, IV., Váci-utca 9. sxtim 



1926 november 10- AUTOMOBIL — MOTORSPORT 
. 7 

Automobil vezérképviseletek 

A M + t G A R 

Halmos Testvérek 
Budapest, V.f Nádor-utca 5 

gróf Salm Hermann 
Budapest, I., Zsolt-utca 9 

Telefon: 142-86 

BALLOT 
Wilheim Sándor 
Budapest, V., József-tér 11 

kozhaitunk. Célszerű óvintézkedések: a cellák befö-
dése (ez a hordozható akkumulátoroknál úgyis meg-
van), tiszta kénsav és desztillált víz alkalmazása, b) 
Következményei: A savban levő fémrészecskék a töl-
tőárammal a negatív lemezekre jutnak. Itt számos, 
igen kicsiny rövidrezárt elemet képeznek, amelyek a 
fémből, a savból és az ólomból állanak. Minthogy 
ezen kis elemek által hidrogén fejlődik, fennállásuk 
a negatív lemez mentén való gázképződésben jut ki-
fejezésre. H a az akkumulátorsav vegyi szempontból 
tiszta, a töltés befejezése után a gázképződés pár perc 
múlva megszűnik. Ha a savba idegen fémrészek ju-
tottak, a gázképződés a töltés után tovább tart. 
Sőt az idegen fémrészecskék által létrehozott kicsiny 
elemek már a töltés folyamán is fogyasztanak ára-
mot, ami esetleg megakadályozhatja az előírt fe-
szültség elérését, cl Kiküszöbölése csak a sav kicse-
rélése által eszközölhető. 

3. Rövidzár, a) Keletkezése. Rövidzárban van a 
cella, ha megfelelő ellenállás közbeiktatása nélkül sül 
ki. A rövidzár oka legtöbbnyire az. hogy a hatékony 
anyag letöredezik, különböző nemű lemez közé esik 
és ezeket vezetőileg összeköti, b) Következménye: Az 
érintett lemezek túlgyorsan kisülnek és rövid időn 
belül elszulfátosodnak. c) Kiküszöbölése: A cella 
gyöngéd megrázása gyakran elegendő arra. hogy a 
lemezek közt fennakadt és a rövidzárt okozó anyag 
lehull ion. Előfordulhat, hogy a cella alján olv sok 
hulladék gyülemlett össze, hogy a lemezek aljáig 
felér és a rövidzár ezáltal jött létre. Hyenkor a meg-
rázással nem lehet célt érni. hanem a cellát a gyárba 
kell küldeni. Ha a cella rövidzárban volt, az újratöl-
tést gondosan kell eszközölni. Tudniillik a töltőáram 
a túlságosan elszulfátosodott pozitív lemezeket néha 
nem tudja átalakítani és a gázbuborékok rövidesen 
felszállanak, miből a töltés befejeződésére szoktak 
következtetni. Hogy ez az eset be ne következhessék. 
a rövidzártól megszabadított cella savsűrűségét meg 
kell állapítani, maid minél előbb újra tölteni és a töl-
tés után a savsűrűségét ismét megmérni. Ha a töltés 
megfelelő volt. akkor a lemezek szulfátrétege felol-
dódott és a sav sűrűsége tetemesen növekedett. Ezt 
a megmért savsűrűségek közti nagy különbség mu-
tatja, illetve, liogy a töltés utáni mérték megköze-
líti-e az előírásost. Ha azonban a töltés által a sav 

sűrűsége csak csekély mértékben emelkedett, a cel-
lát az elszulfátosodott lemezek jókarba való helye-
zéséről írt fejezet szerint kell eljárni. 

4. Hiányos töltés, a) Keletkezése. A kellően ki 
nem oktatott kezelőszemélyzet a töltéskor csak a mű-
szereket (voltmérő, stb.) figyeli és nem gondol arra, 
hogy ezek pontatlanok, rosszak is lehetnek. Ha a sav 
forrását (a gázbuborékok felszállását) be is várja a 
töltőáram kikapcsolása előtt, legtöbbnyire nem gon-
dolja meg, hogy a negatív lemezen előbb keletkez-
nek a gázbuborékok, mint pozitivon, b) Követ-
kezménye: A töltés nem felel meg a céljának, mert 
a lemezeken nem oldja fel teljesen a szulfátrétege 
ket. c) Kiküszöbölése szakszerű kezelés és pontos mű-
szerek alkalmazása által történik. 

5. Túlságos töltés, a) Keletkezése a pontatlan mű-
szerekre és arra vezethető vissza, hogy az akkumulá-
torokait felügyelet nélkül töltik, tehát a töltőára-
mot nem szabályozzák előírásszerűen, b) Következ-
ménye: a hatékony anyag aránylag rövid idő alatt 
nagy mértékben leválik, a lemezek közé hull. c) Ki-
küszöbölése végett az akkumulátorokat felügyelet 
mellett, előírásszerűen kell tölteni és az akkumulá-
tornaplót rendesen vezetni. 

6. Átformálódás (átsarkítás). a) Keletkezése a 
következő módon jöhet létre. Valamely akkumulá-
tortelep egyik cellája eredeti kapacitásának mér 
csak egy kis részével rendelkezik. Ennek oka a nega-
tív lemezek önkisülése lehet, vagy az, hogy a liosz-
szabb időn át rövidrezárt cella újratöltése nem volt 
elégséges. Hogyha ezután a telepből a szavatolt tel-
jes kapacitást ki akarjuk venni, akor a kérdéses cella 
a teljes kapacitását elveszti és a lemezei közt nem 
lesz feszültségkülönbség még mielőtt a telep egész-
séges cellái a megengedett legkisebb feszültséget el-
érték volna. Azonban a kisütőáram a beteg cellán is 
áthalad és a negativ lemezét pozitívvá, a pozitivot 
negatívvá átformálja, b) Következménye: A negativ 
lemezről lehull a hatékony anyag, a pozitiv lemezek 
pedig meggörbülnek, c) Kiküszöbölése. Ha lehet, a 
cellát ki kell kapcsolni a telepből és a gyárba kell 
küldeni. Ha a telepet nem lehet megbontani, akkor 
az egészet ki kell adni javítás végett. 

8. Túlságos kisütés, a) Keletkezése. Túlságos ki-
sütés következik be, ha az akkumulátort igen gyenge 
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A z „ A u t o m o b i l - M o t o r s p o r t " k l i s é i 

FREUND J. 
cinkografiai m t t i n t é z e t é b e n készülnek. 

Budapest V., Kálmán-u. 15. V. em. 

árammal többszöri pihenők közbeiktatásával sütik 
ki. A kisütés megszakításakor az akkumulátor egy 
kissé felfrissül (regenerálódik), tehát a többszöri 
szünetek által a kapacitása fokozódik, b) Következ-
ménye: Ha ilyen módon használják ki az akkumulá-
tort a megengedett legkisebb feszültségig, különösen 
a pozitív lemezek megnőnek, hamarosan tönkremen-
nek. e) Kiküszöbölése végett vagy ampereóraszám-
lálót kell az áramkörbe kapcsolni, vagy a kivett am-
perórákat megszakítások alkalmával feljegyezni és 
ezek összegét az akkumulátor kapacitásával összeha-
sonlítani. 

9. Több évi használat. Nincs gép, amely több évi 
használat után javításra ne szorulna, illetve a gyárt-
mány minősége szerint előbb vagy utóbb üzemképte-
lenné ne válnék. E g y gondosan, szakszerűen kezelt 
hordozható akkumulátor élettartama átlag három 
év, de a túlságosan kihasznált, felületesen kezelt ak-
kumulátor már egy-két év alatt tönkremegy. 

VIII. ELSZULFÁTOSODOTT LEMEZEK JÓ-
KARBA HELYEZÉSE. 

A tapasztalat szerint az elszulfátosodott lemezek 
megjavítására fordított munka és idő nem térül meg, 
mert a lemezek csak vesztenek kapacitásukból és ha-
marosan ismét megrongálódnak. Célszerűbb az el-
szulfátosodott lemezekét a gyárnak visszaadni, amely 
a nyersanyag árának bizonyos %-a értékében meg-
veszi. Akik azonban mégis házilag akarnák leme-
zeiket megjavítani, azoknak az alábbi eljárást ajánl-
juk. 

A bármi okból elszulfátosodott lemezek (lásd 
VII . B) fejezet 1., 3., 4. pontjainak b) alpontjait) jó-
karba való helyezése végett a következő eljárást al-
kalmazzuk. Először a fehér szulfátréteget a lemezek 
felületéről gyökérkefével eltávolítjuk, majd a leme-
zeket pár napig, legfeljebb egy hétig desztillált viz-
iten kiáztatjuk. Ezáltal a porusok közé lerakódott 

oldható sók feloldódnak és a töltés rövidebb ideig fog 
tartani, olcsóbb lesz. Utána rendesen feltölt jük a cel-
lát, majd az áramot egy negyedórára kikapcsoljuk. 
Ezután ismét megkezdjük a töltést a maximális árain 
értékének egytizedével. Az áram erősségének és a 
szulfát mennyiségének megfelelően, rövidebb-hosz-
szabb idő múlva mindkét lemez mentén megkezdő-
dik az élénk gázképződés. Ha a savsűrűség megköze-
líti az előírt értéket, a szulfátosodást kiküszöböltük. 
Gyakran alkalmazzák azt az eljárást, melynél szüne-
teket kell közbeiktatni, azonban az előbb vázolt mód-
szer jobbnak bizonyult. 

IX. AKKUMULÁTOROK ELRAKTÁROZÁSA ÉS 
SZÁLLÍTÁSA. 

A hordozható akkumulátorok elraktározása szá-
raz, körülbelül 15 C fokú helyiségben történjék. A 
cellák vízmentes alapon álljanak, nehogy egyes le-
mezek a savból kiálljanak. A cellákat a gyár i utasí-
tás szerint 6—8 hét múlva akkor is újra kell tölteni, 
ha üzemben nem voltak. Ha ezt az időnkénti újra-
töltést ki akarjuk kerülni, a cellákat töltsük fel, a sa-
vat öntsiik ki és töltsünk helyébe desztillált vizet. 
Ezt a vizet 4—5 napon át naponkint ki kell cserélni, 
hogy a lemezeken visszamaradt legcsekélyebb szul-
fátrészeket is eltűntessük. Az elraktározásnak ezt a 
módját azonban csak akkor alkalmazzuk, ha az elő-
írásos újratöltés kikerülhetetlen nehézségekbe ütkö-
zik, vagy például olyan szállításoknál, amikor a cel-
lákat kívánatos sav nélkül továbbítani. Ennek az el-
járásnak t. i. az a hátránya, hogy míg a pozitív le-
mezek számára jobb a felTöltött állapotban való rak-
tározás, addig a negativ lemezekre nézve előnyösebb, 
ha előzően 1.8 voltig kisütjük őket. A kényesebb, rö-
videbb élettartamú pozitív lemezekhez alkalmazko-
dunk. 

A gondatlan kezelés, főleg túlságos töltés által az 
aktív massza nagyon meglazul és könnyen kihull. 
Tehát a nem lelkiismeretesen g jndo^o ' t akkumulá-
torra károsan hat bárminemű rázkódás is. Az akku-
mulátorok szállítása tehát elsősorban emberek által, 
azután málhás állatok által történjék. Járműveken 
való szállításnál még rúgós-szekereken is kívánatos 
hogy az akkumulátorokat sok szalmára tegyük és 
í gy kíméljük meg a rázástól. 

(Folyt, kör.) 

MINDEN 

AUTÓ-, 
FELSZERELÉST, 

PNEUMATIKOT 
a legolcsóbban kaphat Automobil és Pneumatik R I • Budapest, VI., Jókai-tér 5. 

Telefon: 88—36, Lipót 975—98. — Kérjen katalógust. 
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Az 1927. évi 
automobil versenytermínusok 

Interjúik és más cikkek keretében igen jryakran 
halljuk ma a jelszót, miszerint sok gyár a jövőben fel-
hagy a versenyzéssel, mert annak szerintük semmi ér-
telme sincs és csupán egy költséges passzió, mely a 
széria-gépek kiválóságának rovására megy. Ebben a 
formában tökéletesen igazuk van a gyáraknak. Ha 
tudniillik a versenyzéshez szükséges pénzt elvonom a 
szériagépek gyártásától és ott silányabb anyagot adok. 
ezzel akarván behozni <a néha •horribilis költségeket fel-
emésztő Grajnd Prix-kísérleteket, úgy inkább hagyjuk 
abba a versenyzést. A hiba azonban ott van, hogy egyes 
gyáraik nem tudják összeegyeztetni a versenyzést a 
gyártással és megesik, hogy egy-egy nagy verseny 
előtt a kis gyár egész -személyzete a versenyre dolgozik 
és minden mást elhanyagolnak. Grand Prix-versenyek-
re esak nagy gyárak dolgozzanak, akik elbírják azt a 
költséget, amit a kísérletek felemésztenek, anélkül, 
hogy ezzel ia szériagyártásukban a legesekélyebb elto-
lódások történjenek. Az azonban el sem képzelhető, 
hogy egy Bugát ti, Delaige, Sunbeam, Talhot, OM, Fiat, 
Peugeot Mercedes-nél a versenyzés annyira éreztesse 
hatását, hogy azt a széria gyártmányoknál meglehes-
sen érezni. A versenyzés éppen olyan szükségessége az 
automobilizmusnak, mint a kiállítások. Mindkettő éle-
tet és forgalmat ad. A nagy gazdag gyárak a nemzeti 
Nagy Díjakban, a kisebb gyárak hegyiversenyeken, 
kisebb jelentőségű sebességi versenyeken és túra-
útakon állanak starthoz, hogy gyártmányaik kiválósá-
gáról bizonytságot, tegyenek. Mi tette naggyá az olasz 
Fiat-ot, az Alfa-Romeót? Mi adta meg a kitűnő német 
Meroedes-nek a patinát? Nem-e az 1914-es Francia 
Grand Prixben aratott pompás győzelme'? Miért lett 

nagy a francia Renault, Peugeot. Ballot, Delage, Tal-
hot? A Bugialtti-gyár nem-e az utóbbi évek szenzációs 
eredményei folytán lett világhírű! De nem kell messze 
mennünk. Nézzünk körül a szűkebb környezetben. Az 
osztrák gyárak versenyzési harca a legfényesebb bizo-
nyíték. Ök azonban pár év előtt túllőtték a célon. Az 
Austro-Daimler pompás külföldi eredményei után a 
versenyzésben nagy reakció következett. Viszont a 
Gráf & Stift egy évi szünet után hamarosan belátta, 
hogy versenyzés nélkül márkájáról alig esik szó. Ver-
senyezni feltétlenül kell, meg kell azonban válogatni a 
helyet, hogy hol. A Steyr például elégedjen meg a 
Svábhegyi versennyel, a Königisaal-Ylovistevel, az 
Ecce-Homoval, de ne vágyjon Targa Florio babérokra. 

Ha végigtekintünk a Párisban lefolyt Association 
terminusegyeztető ülésén és az ott bejegyzett dátumo-
kon, úgy a versenyzési alkalmak terén nem hogy csök-
kentést, hanem határozott emelkedést látunk. Európa 
nagyjelentőségű versenyei: a Francia Grand Pirix, a 
San Sebastiani Nagyhét (Spanyol Grand Prix), az 
Angol Grand Prix (Brookland), a híres monzai verse-
nyek (Európa Grand Prix), valamint az immár szintén 
biztos Német Grand Prix (AVUS) éppen úgy program-
mon maradnak, mint annakelőtte. Sőt határozott sza-
porulat áll be. Üj nagy verseny a Monza Grand Prix 
és a Belga Grand Prix, mindkettő szabad formulára, 
alkalmat adván olyan gyáraknaik is, hogy életjelt ad-
hassanak magukról, akik még nem rendezkedtek be a 
1.5 literes formulára, avagy anyagi okokból egy időre 
szünetelnek új versenytípus konstruálásával. A többi 
világverseny (beleértve az Indianapol isi Nagy Díjat 
is), mind az 1.5 literre- van -bazirozva. A fentiek mellett 
ott látjuk a nagyjelentőségű Mont.hléry-, Miraimas-, 
Sitges- és Brookland-autodrom nagy versenyeit, a 
Targa Floriót és a most Franciaországban először le-
futandó Coppa Floriót, a Rómában rendezendő Király-
Díjat, a bouloguei meetimget, a híres olasz Circuiteket, 
egyszóval minden niaraxl a régiben. 

Szaporulat észlelhető a kilométerversenyekben és a 
hegyiversenyekben, különösen hosszabbtávú hegyi-
versenyekben. Az idén már Ausztria is rendez 
„Klausent" az Arlbergen, míg a „Rekordnapokat" 
Arpajou mintájára csaknem valamennyi nemzet fel-
vette prograimnijába. Különösen nagy a versenyszapo-
rulat Csehországban, ahol, úgy látszik, nagydobbal hir-
detik a civilizációt. A nagy nemzetközi túrautak szin-
tén hatalmas programniot adnajk, azokról azonban 
külön cikkben számolunk be. 

Itt adjuk az 1927-es esztendő nevezetesebb verseny-
terminusait: 

Március 6. Ki 1 ómét ervereeiiyok, Genf. 
Március 19. Brookland. 
Április 18. Brookland. 
Április 24. Targa Florio. 
Április 24. Grand Prix de Provence, (Miramias). 
Május 1. Kiilométerverseny, Brescia. 
Május 8. Königsaal-Yloviist, (Prága). 
Május 29. Grand Prix de Frontieres, (Belgium). 
Május 30. Indianapolis Grand Prix, (USA). 
Június 5. Brüum-iSobesice (cseh) hegyiverseny. 
Június 6. Brookland. 
Június 12. Schöberberg hegyi ve meny, (cseh). 
Június 12. Királydíj, Róma. 
Június 18— 19. 24 órás francia Grand Prix. 
Június 19. Grand Prix Penya-Rhin, (spanyol). 
Június 26. Fanö szigeti versenyek, (Dánia). 
Június 26. Monza Grand Prix. 
Július 2. Brookland. 
Július 3. Francia Grand Prix. 
Július 9—10. Belga 24 órás Grand Prix. 
Július 17. Német sportkocsi Grand Prix. 

5PB 
E L S Ő R A N G Ú T E L I 

S P O R T F E L S Z E R E L É S E K 

S K A B A ÉS P L Ö K L 
BUDAPEST 

VI, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 33 
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Július 24. Belga Grand Prix. 
Július 28—31. Spanyol Grand Prix. 
Augusztus 1. Brookland. 
Augusztus 7. Kilométerverseny, (néniét). 
Augusztus 13—14. Klausenpass hegyiverseny. 
Augusztus 24. Kilométerrens^ La Baule, (francia). 
Augusztus 27. Coupe de Meran, (olasz). 
Szeptember 4—8. Grand Prix, Milánó. 
Szeptember 4—8. Európa Grand Prix, Monza. 
Szeptember 4—8. Olasz 24 órás Grand Prix. 
Szeptember 10—11. Coupe Boillot, (Boulogne). 
Szeptember 17. Brookland. 
Szeptember 18. Kilométervers., Ostmalle, (Belgium). 
Szeptember 18. Ecce Homo hegyiverseny, (cseh). 
Szeptember 25. Arlberg hegyiverseny, (Ausztria). 
Október 1. Angol Grand Prix, Brookland. 
Október 8. 200 Miles Brookland. 
Október 9. Circuit de Garda, (Italie). 
A magyar versenyterminusokról külön számo-

lunk be. 

EGYESEKNEK! 

Szókimondó lapnak tartjuk magánkat. Jelen eset-
ben sem tartjuk szégyennek, ha megírjuk az igazságot. 
Csak egy tipikus jelenséget irunk meg. Nem nagy-
zolunk, körülbelül 700 előfizetőnk van és ez a szám 
állandóan és szabályosan növekszik. Voltak, kik szó-
ban, voltak, kik írásban rendelték meg lapuilkat. 
Voltak, akik ki is fizették az előfizetési dijakat (Isten-
nek hála, ezek voltak többen), voltak, akik nein. Mi 
azért küldtük a lapot. Volt olyan előfizetőnk, aki még 
az első félévi előfizetési díját sem küldte be, mi ennek 
dacára küldtük neki a lapot. Végre most október végén 
köriratot bocsátottunk ki, melyben felkértük előfizetési 
dijakkal hátralékos előfizetőinket, hogy küldjék be 
azt a mondhatni kis összeget, ami nekünk sok, de az 
egyeseknek talán semmi. Erre aztán megmozdultak a 
sötétben bujkálok és azóta naponta kapunk vissza 
újságokat „Vissza! Címzett nem fogadta el!" jelszóval. 
Van olyan is köztük, aki 17 számot nyugodtan zsebre-
vágott és mos-t, amikor ellenértéket kellene adni, a 
legnyugodtabb lelkiismerettel visszaküldi. Szerencsére, 
nem sokan vannak, de éppen elegen, lehetnek eddig 
vagy húszan, de éppen eléggé demonstrálják a nem 
reális alapokon nyugvó emberek kasztját. Akinek nem 
inge, ne vegye magára, csupán azért írtuk meg, hogy 
tudják a z emberek, hogy ilyen is lehetséges. Kérjük 
azokat az előfizetőket, akik nem óhajtják lapunkat 
tovább járatni (ingyen), tudassák velünk egy levelező-
lapon, hogy megkíméljenek minket a mai nehéz idők-
ben felesleges kiadásoktól. A propaganda időn már 
túlvagyunk. 

Pneumalik 
a bevált 

világmárka 

Dénes és Frieámann Rt. 
Budapest, VI., O e s s e w f f y - u f c a 29 s z . 

Telefon : 89-86. 144-71 

Habán-Delmár 
A modern motorkerékpár 

Most j e l e n t m e g ! 
K i v á l ó k é z i k ö n y v , m i n d e n m o t o r 

k e r é k p á r o s r é s z é r e 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n ! 

Ára tartós egész vászonkötésben 62.500 korona. 
Vidékre postaköltséggel, a pénz előleges 

beküldése mellett 70.000 korona 
Kapható az „Automobil Motorsport" kiadó-
hivatalában Budapest, II., Margit-körút 64/a., V. 2. 

SZŐNYI LAJOS 
MŰSZAKI FÉNYKÉPÉSZETI MÜINTÉZET 

Magyarország legjobban felszerelt fotoműintézete, 
speciális belyszini fényképfelvételekre. Felvételeket 
készítek gyári üzemekről, (automobil, motorkerékpár) 
ipartelepekről, poi tálokról, valamint épitési, mér-
nöki és mindenféle műszaki berendezésekről. Ké-
pes árjegyzékek, sokszoiositások. A felvételeket a 
legélesebben és legplasztikusabb kivitelben készitem. 

Budapest, V., Visegrádi-utca 23. szám 
Telefon: L. 918-44 Reggel 8-V210-ig és d. u. 2—4-ig. 

Alapítva 1912. évben. 

„TEVES" 
dugatty úgy űr ük, 

zsirzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugattyúcsapok edzve 
és köszörülve. Nyersszelepek, 

zsirzópresek. 
N a g v r a k t á r ! 

Vezérképviselő: Balogh Arthur oki . gépész-
mérnök, Budapest, V . , Lipót-körút 27. sz&m. 

Te le fon : 9 5 - 3 9 . 
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Az 1926. évi Olympia Show 
Irta: Gyöngy Pál igazgató. 

Minden évben egyszer az egész világ érdeklődése 
Angáa, illetve London felé irányul. Az érdeklődés 
középpontjában a világ legtekintélyesebb és messze-
menően legnagyobbszerű kerékpár- és motorkerékpár-
kiállítása, az Olympia Show áll. A kiállítás immár tör-
ténelmi jelentőséggel bír, mert 1910 óta minden évben 
rendszeresen megrendelik. Az idei kiállítás volt a 
12-dik, amennyiben a háború alatti idők folyamán, 
1914-töl 1918-ig nem tartották meg. 

De térjünk a tárgyra. Célom röviden ismertetni 
kedves olvasóimmal mindazt^ ami szépet, különösen 
érdekeset és a rendestől elütőt vagy furcsát én ezen a 
kolosszális kiállításon láttam. Azért szorítkozom csu-
pán a fentemlítettek leírására, mert ellen esetben nem 
egynéhány, hanem egynéhányszor száz oldal sem volna 
elegendő cikkem befogadására. 

A város középpontjától nem messze, az ú. n. Ham-
mersmith „külvárosban'' emelkedik az óriási két — 
egy új és egy régebbi — teremből álló pályaudvarhoz 
hasonló kiállítási épület. Pesti embernek szokatlan 
nagyméretű forgalom, tömegek, színek össze-visszasága, 
zsivaj, kiabálás kábítja el a csarnok felé közelgőt. A 
kótpercenkint közlekedő emeletes autóbuszok példásan 
látva el a közlekedést, ontják a szűnni nem akaró 
embertömegeket. Nem hiába, Anglia a motorkerékpáro-
zás igazi őshazája. Szegény, gazdag, boldog, boldogtalan 
nem mulasztja el, hogy legalább egyszer meg ne te-
kintse majdnem mindenik titkos vágyát, a kedvenc 
motorkerékpármárkát, standján. 

A reklám eszközeit nemcsak az amerikaiak, hanem 
az angolok is bőven kihasználják. Igen hatásos volt a 
kiállítási épület előtt röpködő sárkányok sora, amelyek 
zsinórján egy-egy föleresztett zászló hirdette a „John 
Bull" gummiárúk, C.' -gyertyák stb. jóságát. A rek-
lám meg is tette a hatását, amennyiben az autóbuszok 
utasai és a gyalog közlekedő közönség egyaránt igye-
kezett elolvasni a röpködő zászlók feliratait. 

Belépve az első — aa új — terembe, mindjárt fel-
tűnik a kiállított tárgyak célszerű elrendezése. A föld-
szinten csak motorkerékpárok, oldalkocsik láthatók, 
míg az ú n. „galériákon" nyertek elhelyezést a külön-
féle alkatrészek és tartozékok. Az egyetlen tartozék-
cég, amely a terem földszintjén kapott helyet, az immár 
angol licencben is gyártott Anton Gazda rúgóskormány. 
Az immáron Angliában is nagy feltűnést keltő kormá-
nyok teljesen azonosak az osztrákokkal, eltekintve a 
kiviteltől, amely az angoloknál szokásos egyedülállóan 
elsőrendű. Ügy nikkelezni és zománcozni, mint az ango-
lok, bizonyára semmilyen más nemzet iparosai sem 
tudnak. 

Végigtekintve a sok különféle motorkerékpár-
márkától nyüzsgő termen, az első jelentékeny válto-
zás, ami feltűnik, a borzalmasan megnövekedett hang-
tompító. Nem is olyan régen, sőt még a tavalyi kiállí-
tás alkalmával a gyárosok gépeik hangjára voltak 
büszkék és egyik-másik pokolian zakatoló szörnyetegre 
enyhén mosolyogva jegyezték meg: pedig kérem, ezen 
hangtompító is van, tessék csak meghallgatni, hogy 
anélkül milyen, „aranyakat érő hangja" van. Hát meg-
elégedéssel állapítom meg, hogy itt is nagyot haladt a 
motorkerékpárkonstrukció. Talán műszaki szempontból 
nem is volt olyan nehéz a csöndesen járó imotor meg-
oldása, de a hangosan járó divat volt és az ellen nem 
lehetett küzdeni. Idén homlokegyenest ellenkezően áll 
a dolog. Majdnem minden gyár kolosszális köcsögöket 
épít motorjára, alatta felírásokkal, melyek sejtetni en-
gedik, hogy a 3, sőt sokszor 5 liter hengerűrtartalmú 
hangtompítók a szerencsétlen motor hengerűrtartalmá-
nak nem ritkán három-, sőt tízszeresét teszi ki. Vég-
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Kiállítási terem: Budapest, VI., Liszt 
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eredményben ez mindenképpen fejlődésnek, sőt egész-
séges fejlődésnek mondható, mert a csöndesen járó 
motorkerékpármotor által a motorkerékpár ellenségei 
elvesztették utolsó, még észszerűnek mondható tám 
pontjukat, miszerint „a motorbicikli pokoli lármát 
csap.'' Az angol szakemberek tauúságai szerint a csön-
des motorkerékpárok oly hangos problémájának meg-
oldását egy angol mérnök azon nagyméretű eszméje 
segítette elő, amely szerint az automobilok nagyobb 
erőforrással, motorral dolgoznak és mégis csöndesebben 
járnak. E nagyszabású igazságon nagyon elcsodálkoz-
tak és megoldva a megoldhatatlannak látszó problémát, 
tisztességes hangtompítót szereltek a motorkerékpár-
motorokra is. 

De térjünk át az egyes gyárak standjaira. Ismét-
lem, hogy csak a nevesebb gyárak különlegesebb típu-
sait tesszük szóvá, helyhiány következtében. Mindjárt 
az új csarnok elején, annak egyik legelőkelőbb helyén 
látjuk a Sunbeam Motorcycle Co., Wolwerhampton 
Standját. Elfogultság .nélkül állapíthatom meg, hogy 
kivitel, műhelymunka és technikai konstrukció szem-
pontjából a Sunbeam a legelsők között foglal helyet. A 
motorok, valamint azok konstrukciója kiforrott, újítás 
ilyenképpen csak a részletekben lehetséges. A tavalyi 
típusok közül megszűnt a „Light Solo", melynek helyébe 
a szintén Longstroke-motorral ellátott „Light-Tourist" 
lépett, a Light Solo-hoz hasonló vázkonstrukcióval. Az 
oíiv.-típusok között most már szériában kihozza a gyár 
a 350 és 500 kom.-es „double port racing" (két kipuffogó-
csöve3) modelleket. Jelentékenyebb változtatást itt csak 
a felülvezérlés megoldása mutat, amennyiben a két 
erős acéllemezbe épített tengelyre szerelt szelepmozgató 
himbákat most merőleges szelepemelő rudak működte-
tik. Az egész hengerfej levehető anélkül, hogy a hen-
gert, vagy a motort ki kellene építeni. Megnagyobbított, 
közel 12 liter üzemanyagot tartalmazó tank, beépített 

steering damper és shock absorber (lökhárító), kettős 
hajtü-szeleprúgók, valamint külön olajtartály jellem-
zik az új ohv.-modelleket A beépített steering damper 
és lökhárítók az összes többi típusokon is megtalálha-
tók. A gépek (külsején véghezvitt apróbb változtatások, 
(különleges villamegerősítés, két szerszámtáskás cso-
magtartó stb.) jelentéktelenek. Figyelmet érdemelnek 
még a Sunbeam-gépek jelentékenyen leszállított árai. 
A gyár ugyanis nagyobb befektetést eszközölve, üzemé-
ben nagyobb számban képes gyártani gépeit és így ol-
csóbban is adhatja azokat. Az ármérséklés, mely egyes 
típusoknál eléri a 10 fontot, lehetővé teszi mindazoknak, 
akiknek eddig ezen előkelő márka magas ára volt az 
egyetlen akadály a vásárlásnál, hogy ahhoz lényegesen 
mérsékelt áron hozzájuthassanak (4. kép). 

Továbbhaladva a Mc Evoy (Mc Evoy, Duífield, 
Derby) impozáns kiállítása tűnik szemünkbe. A gyár 
szépen átkonstruált, alul zárt, majdnem háromszög-
vázaiba 350, 500 és 1000 kcm.-es Jap.-motorokat épít be. 
Az 1000 kcm.-es és Jap.-beépítésű gép alatt a következő 
félelmetes felírás áll: „The fastest Ali-British Big 
Twin" (A leggyorsabb angol kéthengeres). Hamarosan 
megállapítom, hogyha talán nem is a leggyorsabb, de 
mindenesetre a legdrágábbak egyike, amennyiben ára 
meghaladja a 135 angol fontot. Rendkívül érdekes a 
gyár 996 kcm.-es British-Vulpine-motorral beépített két-
liengerese. A nálunk meglehetősen ismeretlen motor 
egy 57 fokos szögben egymáshoz hajló (V) 18 mm. fu-
ratú és 104 mm. löketű 996 kcm.-es longstroke kéthenge-
res, mely 4000 fordulat mellett fékpadon állítólag kerek 
45 lóerőt teljesít. Az egész csekély 99 fontért kapható. 
Érdekessége még a gyárnak, hogy az egyedüli, mely 
gépeire 12 havi garanciát nyúj t 

A P. & .¥.- (Phelon & Moore, Cleckheaton, York) 
gépek kivitel szempontjából a legeilső angol márkák 
közé tartoznak. Az ízlésesen zománcozott, pazarul nik-
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MAC Jánoshegyi versenye, 1926. 
Abszolút győztes solo-motorkerékpár. 

Urbach László. 

A.J.S. 
Abszolút győztes oldalkocsis motorkerékpár. 

Urbach 

BROUGH-SDPERIOR-JAP 
2 UTVOMALREKORDF 

Vezérképviselet: M a j l á t h , Budapest, VI., Hunyadi-tér 12. sz. 
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kelezett, ballongummis gépek sok nézőt vonzottak a 
standhoz* ahol a szép gépek mellett feltűnően szép kis-
asszonyok szolgáltak minden szükséges felvilágosítás-
sal. A gyár szenzációs újítást is hozott ki egy 250 
kcm.-es kéthengeres blokikimotor képében. Almikor első-
ízben látogattam meg a kiállítást, a vázba nem épített 
középkapcsolásos, tokozott kéthengeres blokkmotor; a 
megtévesztésig hasonlított egy kis automobilmotorhoz, 
úgy, hogy aki még nem látta, köztük jó magam is, első 
pillantásra könnyen annak gondolhatta. A „Panthette"-
motoron annyi konstrukciós újítás található, hogy 
annak részletesebb leírása túlhosszúra nyúlnék. Elég, 
ha még megjegyzem, miszerint a gyár e típusnak 60 
mértföldes órasebességet garantál. (A rendkívül érde-
kes motorról legközelebbi számaink egyikében részletes 
ismertetés keretében fogunk beszámolni. A szerk.) A 
gyár másik érdekessége, hogy T. T.-gépeit szériában is 
árusítja. Egy ilyen Speciálgép ára 85 font. Kívánatra 
felülfizetéssel kapható egy bizonyítvány, mely szerint 
a gép a Brooklandon hivatalos ellenőrzés mellett ki-
futotta a 85 mértföldet (136.765 km.). IJjabb 3, vagyis ösz-
szesen 10 fontért már 90 mértföldet (144.810 km.) is haj-
landó menni hivatalosan. 

A Zenith-gépek kiállítása mint minden évben, úgy 
idén is a kiállítás egyik clouját képezte. A csodás kivi-
telű gépeken alig észlelhető valami változás, a gyár 
továbbra is a jólismert Jap- és az 550 kom.-es Black-
burne-niotorokat építi vázaiba. Sokkal nagyobb fel-
tűnést keltett különösen a hölgyek körében egy új-
típusú, 680 kcm--es ohv. Jap-motoros sidecar. A motor 
tankjába beépítve foglal helyet a sebességmérő és az 
időóra. A pazar külsejű aluminiumoldalkocsi szélvédő-
celluloidjában nyert elhelyezést az oldalkocsi utasa 
által kezelhető és kardáncsuklós felfüggesztése folytán 
minden irányban könnyen mozgatható fényszóró, inely 
a híres Smith taohométergyár terméke. A szélvédő 
mögött egész kis szerelékfal található, melyen a nagy 
luxusautókéhoz hasonló elektromos szivargyujtó mel-
lett, ízléses süllyesztett dobozokban púderes pamacs, 
rúzs és kis tükör foglal helyet. Azt hiszem, ennél töké-
letesebb felszerelésű oldalkocsis motorkerékpár hölgyek 
számára el sem képzelhető. 

A H. R. D.-gépek ízlésesen összeállított standja új 
típust nem mutat. Új mindössze a 350 kcm.-es oldal-
vezérelt Jap-motor beépítése. New-Henley néven (New 
Henley, Steawrd Works, Birmingham) nagyon szép-
formájú svájci MAG. (Motosacoohe), valamint two port 
és kéthengeres Jap-motorokkal ellátott, eddig ismeret-
len motorkerékpárgyár jelent meg a kiállításon. A 
Mag.-beépítésű modell 12 mm. fúratú és 85 mm. löketű 
349 kcm.-es egyhengeres felülvezérelt motorja 5000 
fordulatnál 15.5 lóerőt ad le fékpadon, mely teljesítmény 
mindenesetre nagyon jelentékeny sebességeket eredmé-
nyezhet. Az árak nem túl magasak, így az említett 
Mag.-beépítés 62, az ohv. Jap-pel ellátott motor pedig 
52 fontba kerüL 

Az újra feléledt P. & P. (Packmann & Poppe, Twi'k-
kenham) mellett a Quadrant tűnik fel saját motorú two 
port ohv.-típusával. Nagy érdeklődés kíséri a furcsa 
alakú Wallis-Jap (Wallis Motors. Ltd. Bromley, Kent) 
gépeket. Az egyik modell motorját a gyár szerint 3:45 
pere alatt ki lehet szerelni a vázból. Az 500 kcm.-es two 
port Jap-pel ellátott versenymodell 110 fontos árával a 

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

Sugár S. Utóda 
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kiállítás legdrágább gépeivel sikerrel veszi fel a ver-
senyt. A Coffon-gépek (Cotton Motor Co. Glouoester) is 
alig változtak külsőleg. A váz, ha lehet, még simább, 
megnyugtatóbb formájú, Terry-nyereg és versenykor-
mány jellemzi az 1927. évi típusokat. Egyetlen újítás, 
hogy a gyár az új two port Blackburne mellett a 344 
kem.-es two port Jap-inotort is beépíti vázaiba. Érde-
kesség számba megy, hogy míg a two port Jap-nek 80 
mértföldes sebességet adnak meg 81 fontos ár mellett, 
addig a szintén 350 kem-es Blackburne two port 90 
mértföldes megadott sebesség mellett kerek 6 fonttal 
olcsóbb. 

A Dunfond és Elliot (Birminghami) Bűneit ismert 
kétütemü gépei különösen különböző, mindenféle hasz-
nálati célra készült combination-jaival tűnt ki. így 
nagyon érdekes volt az oldalkocsis tűzoltószerelvény. 
Az oldalkocsin 4 tartály van, melyek mindegyike külön-
féle kémiai készítményekkel van megtöltve. A középső 
legnagyobb tank közönséges tűzesetek alkalmával hasz-
nálható oltóanyagot tartalmaz, míg az oldalkocsi ele-
jén elhelyezett két kisebb tartály anyaga könnyen gyul-
ladó folyadékok (benzin, petróleum) égésénél használ-
ható oltásra. A tartályokban elhelyezett anyag a lán-
gokra fojtó hatást gyakorol és így a tüzet eredménye-
sen és gyorsan lokalizálja. Az egész berendezés ára 
motorral együtt 160 font, mely ár egy tűzoltókocsi árá-
hoz viszonyítva, minden bizonnyal nagyon olcsó. A 
Scott-művek új típust nem mutatnak, a gépek árai 
azonban igen magasak. A legolcsóbb 63 guinea, míg a 
legdrágább 84 guinea. A kiállított gépeket gondos mű-
helymunka és kivitel jellemzi. 

A Rrough-Supériar mint mindig, úgy most is a kiál-
lítás egyik szenzációját képezi. A remekbe készült ki-
állított típusok között csak egyetlen új volt, a 680 
kom.-es ohv. Jap-motorral ellátott sporttípus. Az egész 

az olyannyira sikerült Type S. S. 100 kicsinyített mása 
— lényegesen olcsóbb áron. A mágnes ennél a típusnál 
az elosztó mögött aluminiumburokkal védve nyert el-
helyezést, míg a villa ugyanaz a „Castle"-rend»zerű, 
mint nagyobbik testvérénél, a Type S. S. 100-nál. Másik 
tigyelmet érdemlő típusa a tavalyi Alpenfahrt-on szer-
zett tapasztalatok alapján javított Type S. S. 100 Alpine 
Grand Sport. Erősített váz, felcsapható sárhányó, nagy, 
kényelmes, beépített utazókofferek, drótbetétes Dunlop-
ballonok jellemzik a motorgyártás ezen remekét. A 
Type rPendine" a gyár szerint 110 mérföldes (176.990 
lem.) sebesség kifutására képes. Érdekesnek tartom meg-
jegyezni, hogy a Brough vázakba beépített Jap-moto-
rok kizárólag ezen márka számára készülő speciális 
típusok, ugyanúgy a rendestől egészen elütő alakú 
Sturmey-Archer sebességváltó. A Brough mindenkép-
pen a kiállítás legszebb nehéz gépe volt. Nem messze a 
Brough-standtól látható a gummicégek, mint a Dunlop, 
a North British Rubber Company, az Avon, továbbá a 
belga Englebert ízlésesen csoportosított kiállítása. Ér-
dekes, hogy az Angliában „first class" készítmények 
számbamenő Palmer Tyre Co. gyártmányai nálunk tel-
jesen ismeretlenek. A terem közepe felé elhelyezett Pal-
mer-stand volt a gummicégek között a legnagyobb-
szerűek egyike. Az új terem északi végén a régi terem 
bejáratához közel van a Historical Exhibit of Cycle, a 
kerékpártörténelmi kiállítás, melyet a Cycle Touring 
Club rendezett. Látható volt itt 1818-tól kezdődőleg a 
legújabb típusokig az összes Angliában gyártott kerék-
pár. Továbbhaladva, a két termet összekötő közben a 
szaksajtó, jobbról a Motor Cycling ós balról a Motor 
Cycle nagyszerű kiállítása kelti fel a szemlélő érdeklő-
dését. — 

(Ismertetésünket a következő számunkban képek-
kel és rajzokkal tarkítva folytatjuk.) 

T. 
„STEAUA" Kőolajkereskedelmi Rt. 

Budapest 
A versenyszezón zártával örömmel h o z o m t u d o m á s u k r a , 

hogy az ez évben rendezett összes hazai v e r s e n y e k e n úgy autó-
mon, mint m o t o r k e r é k p á r o m o n , mindig a t. Cég által f o r g a l o m b a 
hozott „ R e k o r d - R e x " benzint h a s z n á l t a m . Az ü z e m a n y a g g a l 
mindenkor teljes m é r t é k b e n meg voltam elégedve és az jó és 
állandó m i n ő s é g é n é l fogva h a t á r o z o t t a n h o z z á s e g í t e t t eredmé-
nyeim eléréséhez. 

A m i d ő n ezen tényt örömmel hozom szives t u d o m á s u k r a , vagyok 

Budapest, 1926 október 14. 



1926 november 10- AUTOMOBIL — MOTORSPORT . 13 

Különlegességek a párisi autókiállításon 
Az idei párisi autószalon aránylag kevés újítást 

hozott. Voltak ugyan a normálistól eltérő konstruk-
ciók, de ezeknek javarésze nem tekinthető abszolút új-
donságnak, mert ezen különleges kivitelek, mint pél-
dául elsőkerék meghajtás, egymástól függetlenül 
rúgozó kerekek, már az 1926-os esztendő folyamán rész-
ben kísérleti vagy versenykocsin, részben imár széria-
kocsin is alkalmazásban voltaik. Egy konstrukció azon-
ban látható volt a kiállításon, ami minden eddigitől 
eltérő és ez az új Farman-kocsi kormányszerkezete. En-
nek alkatrészei javarészt már eddig is ismert gépele-
mek. Mint fenti ábrából látható, a kormányrúd az alsó 
végén levő kúpkerékpár útján egy, az alváz első részén 
keresztben elhelyezett tengelyhez kapcsolódik. Ezen 
tengely két-két cardancsuikló útján az első tengely vé-
geire tokozva beépített végtelen csavaroknak adja át a 
forgását. A végtelen csavar -meneteibe kapcsolódnak az 
első kerekeket hordozó csuklókra golyóscsapágyazás-
sal szerelt tárcsák. Ha a végtelen csavart a kormány-
kerék. rúd és kereszttengely útján forgatjuk, a csuklóra 
szerelt tárcsa a végtelen csavar meneteiben eltolódik, 
ami által a csukló illetőleg az első kerék elfordulása 
megtörténik. Minthogy az első ikereikek mindegyikének 
kanyar vételekor más-más szöggel kell elfordulni, a 
végtelen csavar menetmagassága változó és a kerék-
csuklóra szerelt tárcsa síkja a csukló forgástengelyétől 
megfelelően el van tólva. A menet profilja minden el-
fordulási szögnél tökéletes felfekvési biztosít a beléje 
kapcsolódó tárcsának. 

Ezen elrendezésnek több igen nagy előnye van. A 
kormányszerkezet teljesen irreversibilissé tehető, azaz a 
kerekek csak a kormánykerék forgatásával fordíthatók 
el; nem fordulhat elő tehát, hogy gumidefekt esetén 
íi kocsi irányából eltérne, amit kísérletileg is bebizo-
nyítottak. 100 km-en jóval felüli tempóban egyenes 
országúton az óriás gumikkal felszerelt első kerekek 
egyikén mesterségesen defektet idéztek elő és dacára 
annak, hogy a kocsi vezetője a kormánykereket el-

eresztve, fenntartott kezekkel ült a kocsiban, ez csak 
alig észrevehetően tért el irányából. A két keréknek 
ily módon, egymástól függetlenül való kormányzása 
teljesen lehetetlenné teszi az u. n. „shymmi"-t, vala-
mint lökéseknek a kormánykerék re való átadása is ki 
vain küszöbölve eme rendszernél. 

Biztonság szempontjából szintén elsőrangú a meg-
oldás, mert még ha az egyik keréknél törés fordulna is 
elő a kormányszerkezetben, a másik kerék teljesen füg-

A ,.Farinan"-kocsi elsőkerékcsuklója. 

getleniil kormányozható marad; sőt, amennyiben a két 
kerék között, mint a normális kormányszerkezeteknél, 
egy összekötőrudat alkalmazunk, a biztonság úgyszól-
ván 100%-os lesz. 

A Farman-kocsin még egyéb érdekes részletek is 
voltak. A venfcilátorszárny egy a szerelvényfalon elhe-
lyezett emeltyű által működtethető kapcsoló segélyével 
menetközben bármikor ki- és bekapcsolható. A pedálok 
az u. n. lábdeszkákon oly módon vannak átvezetve, 
hogy a gépházból a meleg levegő, benzingőz behatolá-
sát a karosszéria belsejébe megakadályozzák, A szerel-
vényfalon külön olajtartálya van a kocsinak, amelyből 
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menetközben bármikor olaj ereszthető direkt a motor-
karterbe; a lefolyó olaj mennyiségét külön óra mutatja. 
A sebességváltóitáz fogaskerekei ferdefogazásúak, az 
indirekt sebességeken is zajtalanul működnek és a 
motor által kényszerolajozásban részesülnek. Négy ke-
rékfékjeit a kocsinak egy igen egyszerű és rendkívül 
hatásos szervofék működteti; az összes fékrudak nagy 
átmérőjű acélcsövekből vannak készítve. A benzin egy 
kristálytartályos tisztítón keresztül folyik a karburá-
torba, így szemmelláthatólag lehet meggyőződni a 
benzin tisztaságáról, minthogy a por, piszék a kristály-
tartályba lerakódik. A kocsi rugózása szinten egész kü-
lönleges, u. n. coinpound-rúgózás. Elől-hátul egy-egy 
puha keresztrúgó van a kisebb lökések felvételére. A 
nagy terhelések ill. lökések felvételére elől-hátul 2—2 
erős rúgó van közvetlen az alváz főtartói alá erősítve. 
Az első tengely helyzetének biztosítására, valamint a 
fékezésből eredő nyomaték felvételére két tolórúd 
szolgál. 

A Farman-kocsi teljesítőképessége elsőrangú. 400— 
500 km.-es útvonalon 70 km.-es átlag érhető el, anélkül, 
hogy bá'rihol a 85 km.-óra sebességet túl kellene haladni, 
ami fényes bizonysága-a kocsi acceleráló- és hegymászó-
ké pességeinek . 

Igen szépen szerkesztett kocsival jelent meg a 
kiállításon a spanyol Ricart-gyár. Itt elsősorban a mo-
tor tűnik fel. mely 6-hengeres, 64 mm. furat, 77 mm. 
lökettel, 1.486 liter űrtartalommal. A motor felülvezé-
relt, 2 feliil fekvő vezérmű-tengellyel. melyek a főten-
gely lendkerékfelöli oldaláról ferdefoga zású homlok-
kerékkel vannak meghajtva. A főtengely egy darabból 
készült, tárcsás rendszerű és kéreg-edzésű. A fő- és haj-
tókar csapjai csiszolva vannak, ami a fehér fémmel 
bélelt csapágyak élettartamát rendkívül meghosszab-
bítja. A középső főcsapágy vízhűtéssel bír. A hajtó-
karok kovácsolt duraaluminiumból készülnek, a dngaity-
tyúk siluminból. A szeleprúgóelrendezés a T. T. Jap-

A ..Ricart" motorblokkja. 

motorokéhoz hasonló, amennyiben minden szelepnél ff 
daraib, kis átmérőjű, könnyű súlyú rúgó van. 

Az olajozás két darab, háromszorosan működő szi-
vattyúval történik. 

IAZ alváz többi része normálisnak mondható, kivéve 
a kormányszerkezetet, mely az 519-es Fiat-kocsin hasz-
nálthoz hasonló elrendezésű, csak itt az áttételezés. 
két kúpkerékpárral történik. A motor teljesítőképessége 
elsőrangú. A normális széria-motor 68 L. E.-t ad a fék-
padon; kívánatra Cozette-kompresszorral szállítható, 
ezen esetben a teljesítmény 138 L. E. 5500 fordulatnál 
és a kocsi által eléghető sebesség megközelíti a 180 km.-
órát. A normál alvázzal, 2 üléses sportkarosszériával 
140 km.-óra kifutására képes. 

(Folyt, köv.) 

A párizsi kiállítás érdekességei 

A kiállítás egyik remeke a mesterien karosszált csukott Minerva. 
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A kiállított Talbot-kocxik a párisi kiállításon. 

A párisi Sálon egyik szenzációja, a loopiugra berende-
zett Peugeot alváz. A bennülő pulloweres fiatalember 

ezzel szórakoztatta a kiállítás nézőit. 

Az új 7 HP-túra Salmson motorblokkja. Az 1927-es 
típus vezérlés tekintetében tér el a régi túratípustól. A 
Salmson egyiké a legiizembiztosabb motoroknak, amit 
bizonyít, hogy báró Liptay Antal 33.000. gróf Károlyi 
Ferenc 17.00(1 kilométert tettek meg mindennemű motor-

defekt nélkül. 

A Looping-Peugeot munkában egy gyorsan vett forduló 
után. A 8 hengeres Bugatti motorblokkja. 
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A hathengeres Talbot TL-típus szerelékfala és belső 
berendezése, az egyszerű konstrukció iskolapéldánya. 

A Renault-autóbusz eleje. 

\ Talbot legújabb karosszéria-kreációja, a kétüléses 
kabriolet pótüléssel. 

Az új Latil-traktor. A világhírű Latil-teherautógyár 
körülbelül egy éve kísérletezik mór 6 tonna teherbírású 
traktorával, míg mosit B 2 T-típusnév alatt a párisi ki-
állításra ki is hozta. A traktor főérdekessége a tökéletes 
egyszerű kapcsolószerkezet, valamint az automatikus 
pótkocsi-fék, mely egy sínszerkezeten alapúi. A Latil-
gyár egyébként, mint róla köztudomásu. egyike azon 
gyáraknak, melyek motorjukat a próbák után mégegy-
szer szétszedik és újra a leggondosabb összeállítás után 

küldik csak ki képviseleteikhez. 

A Panhard-Levassor-gyár által kiállított együléses 1.3 
literes versenykocsi. A jövő évi versenyekre konstruált 
gépet a gyár még annyira titokban tartja, hogy leól-
mozott motorházzal hozta ki a Salonra. Érdekessége, 
hogy a kocsi vezetője a kormányban ül, mely egész 
testét körülveszi, míg a sebességváltó a vezető lába kö-
zött nyert elhelyezést. Ez az első európai konstrukció* 
ami az amerikai világrekorder együléses kocsik min-

tájára készült. 
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A legújabb 11 y ári has ználat Pa berendezett nyitott K«nault autóbusz. Az autóbuszgyártás egyik tökéletes 
példánya. 

Az új 6 hengeres Ballot motorblokkja. 

A Delage hathengeres motorblokkja. A Minerva motorblokkja. 

Az új 6 hengeres Amilear motorblokkja, jobboldalán a 
kompresszorral. 
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Az új 6 hengeres Ballrrt szerelékfala és sebesség-
váltómű je. 

A hathengeres Donnet-Zedel motorblokkja. 

Az új hathengeres Panhard-Levassor motorblokkja. 

m Ht\ h •mm ^ t ^ h i h automobilokat a tökéletes kidolgozás, I 
JH H# H A HH H l l kis benzinfogyasztás és nagy teljesítő- I 
fvwk B ) 9 n f l i í ^ m H H képesség jellemzi. — Nem szériagyártmányok! I 

Automobil Befyosatali Rt., Budapest, IV., Kossutf) Cajos-u. 3. I 

Peugeot személyszállító-kocsi, mely az ülések kiszere-
lésével teherkocsivá alakítható. A Hotchkiss motorblokkja. 
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Kovách Andor (Nova). Jánoshegyi-verseny. Vadász Miklós (Amilcar), Jánoshegyi-verseny. 

Neumayer István (Lancia), Jánoshegyi-verseny. 

C. C. Friese (Magomobil). Jánoshegyi-verseny. 

Delmár'Walterné, Jánoshegyi-verseny. Del már Walter, Jánoshegyi-verseny. 
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Múzsa Gyula volt országgyűlési képviselő, a MAC nevében megkoszorúzza a világháborúban hősi halált halt 
magyar gépkocsizok dicsőségére emelt emlékművet. 

A hősi halált halt magyar gépkocsizok dicsőségére emelt emlékmű leleplezésén megjelent előkelőségek. A 
díszpáholyban balról jobbra: Bessewffy Aurél dr. kereskedelemügyi államtitkár, bulosi vitéz Jánky Koosárd 
lovassági tábornok a Honvédség főparancsnoka. Kőrösszeghi és Adorjáni gróf Csáky honvédelmi miniszter, 
a Kormányzó Őfőméltósága képviseletében, alsókománai Álgya Pap Sándor altábornagy, a honvédelmi mi-
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ni&zter képviseletében, Boross Sándor főtanácsnok. A szemben léve emelvényen: jágocsi Péterffy Antal ezre-
des fa nádi dr. Veress Imre a MAC főtitkára, Köller György tábornok, Kelemen Aurél a MAC ügyvezető el-
nöke, Múzsa Gyula volt országgyűlési képviselő a MAC alelnöke, Tomcsányi Kálmán dr. miniszteri tanácsos. 

A jobbszélen dr. l>éghy Ödön a KMAC képviseletében. 

Beszélgetés Anton Gazdával, az immár világhírűvé vált 
„Gazda rugóskormány" feltalálójával 

Már mult számunkban megemlékeztünk, hogy két 
darab „Gazda-féle rúgóskormány'' van a szerkesztősé-
günk birtokában, melyek közül egyiket a Méray-gépek 
konstruktőrje, Méray Horváth Lóránt, a másikat he-
lyettes szerkesztőnk, Dárday Abriani Dezső próbálja ki 
Sunbeamjén. 

A közelmúlt napokban a Magyar Acélárúgyár r.-t. 
és Anton Gazda között megindult tárgyalások a „Gazda 
licensz" átvétele tárgyában azt a szerencsés helyzetet 
teremtették meg, hogy a kiváló magyar származású, 
de születése óta Wienben tartózkodó osztrák mérnök 
a mult hét péntekjén rövid tartózkodásra Budapestre 
érkezett. Természetesen azonnal felkerestük Duna-
palota-i lakásán ós hosszasan elbeszélhettünk vele talál-
mányát, valamint annak sikerét illetőleg. Ügyszintén 
megmutattuk neki a magyar T. T. útvonalát, valamint 
a svábhegyi, jánoshegyi és guggerhegyi verseny tere-
pét és azt hisszük, különösen a T. T. útvonal bemuta-
tása igen hasznos propagandára fog vezetni, tekintettel 
arra, hogy Ga^da mérnök ma Európa legjobb menőivel, 
úgy az olaszokkal, angolokkal, mint a francia és német 
motorosokkal a legközelebbi nexusban áll. A szimpá-
tikus, 32 éves mérnök, akinek rúgós kormányán kívül 
egész csomó új találmánya van munkában és a maxi-
mumra leegyszerűsített kétütemű motorját alig egy 
hete vette meg a német Göerz-gyár, a következőkben 
adja elő kormányának pályafutását. 

„Kormányomat, úgy amint ma látják az urak, ez 
év tavaszán hoztam ki. A bécsi Arzenálban készítik és 
anyagát tekintve, a legkitűnőbb acéllemezekből van ösz-
hzeállítva. Természetesen ahhoz, hogy egy ilyen egé-
szen különös új találmány a köztudatba menjen át, 
hosszú évek kellenek. Hála Istennek, a hosszú évek 
találmányomnál rövid hónapokká zsugorodtak össze, 
dacára a. konstrukció egészen új ós első pillanatra kü-
lönös voltának. Legelőször az osztrák versenyzőkkel 
keiidtem tárgyalásokat, A legjobbak: Karner, Luky, 
Schmidt, a Gall-fivérek tudni sem akartak annak kipró-
bálásáról. Végre összeakadtam Kodric-al, a kitűnő 
AJS-menővel, aki mint tudjuk, két év előtt Garelliján 
nyerte az osztrák Tourist Trophyt és azóta már szám-
talan versenyben győzött. Kodric húsz milliót kért a 
„Federlenkstange'' kipróbálásáért. Soknak találtam az 
összeget, de azért felszereltük a kormányt. Kodric 
megkezldte vele a T. T. tréninget. A többiek kinevették, 
sőt igyekeztek lebeszélni merész tervéről, hogy ezzel az 
újdonsággal tegye kockára 90 százalékra biztos verse-
nyét. Ez éppen olyan, miuha egy „Hosentragert" rak-
nál a kormányra, mondta néki a kedélyes Luky 
Schmidt De Kodric kitartott, sőt annyira áthatotta a 
kitűnő kormány és az azzal való kitűnő haladás, hogy 
egy érzékeny pillanatában kijelentette, miszerint nom 

reflektál semminemű honoráriumra, csupán a kormányt 
kéri végleg a birtokába. Az érdeklődés már fel volt 
csigázva. Kodric pompás fordulóvételeit mindenki 
ámulva nézte. Eljött a T. T. Kodric kilenc körig vezetett 
és úgy verte a többieket, hogy nyomába sem jöttek. 
Ott benzincsőtörés következtében kénytelen volt kiállani, 
de a Gazda.-kormány sikere már biztosítva volt. Ez-
után kiutaztam Monthlérybe és ott felajánlottam a kor-
mányt a Stuart-házaspárnak és Templének. Mindkettő 
kipróbálta ós Stuart asszony Terrot világrekordjait 
már „Gazda-kormánnyal" futotta, úgyszintén Temple 
is fényes teljesítményeit. A legnehezebb és legkalando-
sabb volt az olasz bemutatás. Mindenképpen Pietro 
Ghersit szerettem volna megnyerni ügyemnek. Pár 
nappal az olasz T. T., a Circuito del Lario előtt leutaz-
tam, de Ghersit sehogyan sem tudtam megtalálni. 

Az ottlévők Bandinit, a kitűnő AJS-menőt ajánlot-
ták, aki akkor igen jó formában volt Összejöttem Ban-
dinivei és egy társával. Mindketten, egy-egy speciál 
AJS-t vezettek. Azonnal nekiláttam a kormány felsze-
relésének, de tévedésből nem Bandini gépére szereltein, 
hanem a barátjáéra, aki azonban közel sem volt az 
olasz elsőklasszis képviselője. A fiúnak sehogy sem tet-
szett a dolog ós egy kör után félrerakta gépét. Egy-
szerre hirtelen elsüvít előttem egy olasz, mint később 
kisült, a fiatal Mario Ghersi, legnagyobb csodálatomra 
a saját kormányommal felszerelt AJS-en. Ezután sorra 
próbálták ki az olaszok ós mindannyian el voltak ragad-
tatva. Erre aztán adtam kormányt fűnek-fának, de leg-
jobban szerettem volna Pietro Ghersit, a híres Guzzi-
menőt megkapni. Azonnal elmentem a Guzzi-gyárba 
Mandelloba, ahol az egyik mérnökkel, Gattival régi ba-
ráti viszonyban voltunk. Ö azután rábírta Ghersit, hogy 
felszereljük neki a kormányt. Csekély 20.000 lírát kórt. 
Itt is belementem ós a verseny előtti éjjelen felszerel-
tem Ghersi gépére a „Federlenkstangét". Ghersi egy 
darabig velünk szerelt, majd Gatti elvitte aludni és én 
reggel hatra lettem készen a felszereléssel. Ghersi azon-
nal kipróbálta és egy kör lefutása után sugárzó szemek-
kel tüdatta velem, hogy a ,,manubroelasticomoltobene", 
vagyis nagyon jó, imajd kérte a csekket a 10.000 líráról, 
melyet a start előtt kell átadnom, míg ha győzne, újabb 
10.000 lira nyomja a markát. Kijelentettem, hogy kissé 
sok. Adok 1000 lirát most és ha győz, újabb 1000 lirát. 
Az olasz semmiképpen sem akart belemenni, ö Ghersi 
nem adja oda nevét ilyen potom összegért. Akkor sze-
reljük le, mondtam. Ez hatott. Ghersi már nem akarta 
leszerelni. í gy megállapodtunk 2—2000 líráiban. Gyor-
san még egy nagy plakátot csináltattam, mely öles 
íbetüikkel hirdette, hogy Pietro Ghersi a rugAskormány-
nyal startol. A többieket nem mertem felemlíteni, 

Automobilok elektromos berendezéseit 
k\m valamennyi gyártmányút jótállással javítjuk 

moderntti berendezett Üzemünkben, 
D í j m e n t e s megvizsgálás és szakvélemény. 

Urner és Berkovits, ezelőtt Dános és Urner Bpest V, Pozsonyi-út 4|F 

_ BD/iS 
"BESZERELÉSKlEGÉSZTTtS 

Az utolsó Palatínus-ház a Sziget-utca sarkán. — Telefon: Lipót 972-63. 
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i 
November íjóban érkeztnek a 

NASH MOTOR COMMNY 
1926 szeptemberében kibocsátott legújabb típusai. 

NASH NASH 
Light Six 

21 50 HP. 6 Qengeres, 4 k e r é k f é k e s , 
5 ü l é s e s túrakocsi. 

Ára : 115 millió korona. 

Special Six 
21 60 HP. 6 Hengeres felülvezéreli 

motorral. 

Ara : 140 millió korona. 

Amerikai Auiomobilkereskedelmi R . - T . , 
Budapest, IV. kerület, "Dorottya-utca 3. szám. Jelefon : C. 98t - 43. 

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l M 

I 
L R É L L L 

pneumatik és tömörgummi 
legjobb a magyar utakra. 

\ R E I M J I N , 
V. ker., Vörösmarty-tér 3. szám. 
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dacára, hogy imáir gróf Revelli, Bandini, Galloni és 
mások is a rugóskormánnyal mentek. Jó is volt, mert 
csupán Ghersi jutott be elsőnek, a többi bukás és defek-
tek miatt feladta. Köziben még egy kis baj is volt. 
A Guzzi-gyár tulajdonosa meglátta Ghersit és azonnal 
odaszaladt megkérdezni mi van a kormányával. Az 
öreg nagyon dühös volt. Ghersi odavetette ,,manubro 
elastioo" és azzal úgy el startolt, hogy Guzzi úr a porát 
sem ltáta. Azóta már az összes Guzzikat 1927-re Gazda-
kormánnyal szerelik. 

Az angoloknál ment a dolog a legkönnyebben. Mon-
zában meglátták az olaszoknál és elsőnek mindjárt a 
Cotton menő Johnstone szerelte fel. Ma pedig már úgy 
állunk, hogy a híres nagy angol gyárak összes gépeiket 
Gazda-kormánnyal fogják kibocsátani". 

Anton Gazda a fiatal mérnök tehát megalapozta 
életét. Angliában már megalakult a hatalmas gyár, 
mely a kormányokat gyártani fogja és Gazda mérnök 
a jövő héten utazik Amerikába, ahol megkezdi tárgya-
lásait az újvilágiakkal. A Gazda-kormány magyaror-
szági vezérképviseletét a Méray Motorkerékpár-gyár 
kapta meg és így a közel jövőben már nálnuk is felsze-
relheti mindenki motorját a használatban, de különö-
sen a rossz utakon, oly praktikus rugósikonmánnyal. 

Néhány szó a Benz-Mercedes 
fúzióról 

Az új Daimler-Benz típusok. 
1923—1926. Két jellegzetes év a német automo-

bilgyártás történetében. 1923-ban kezdődtek meg az 
első tárgyalások a két nagy német gyár között és 
1926. júniusában fejeződött be teljesen a híres Mer-
cedes-Benz fúzió, mely hivatva volt egyesült erővel 
felvenni a küzdelmet az „amerikai veszedelem" ellen. 
A kitűnő szerkezetű és masszív kiállítású német gé-
pek ellen két ellenség fogott össze. A szerkesztésben, 
anyagban silányabb, de árban jóval olcsóbb európai 
gyártmányok, valamint a nagytermelés következté-
ben alacsony árakkal fellépő amerikai gyárak. Nagy 
feladat előtt állott a német ipar. Megőrizni a jó hír-
nevet, megtartani a kvalitást, de amellett verseny-
képes árakkal jönni a piacra. Emellett fel kellett 
venniök azokat a konjunkturális újdonságokat, amit 
a felkapott gyárak az utóbbi időben kihoztak. „Köz-
ponti zsírozás, lapos hűtő, ballon, penumatikok és 
öblös karosszéria.'1 

Oly motor, mely minél kevesebb visszakapcso-
lást kiván, 

Ezt a németek csak úgy tudták elérni, hogy 
egyesültek. Egyesült a két legnagyobb német gyár, 
a Benz és Mercedes. Az egyesülés főeredménye a 
munkarend olcsóbbá tétele volt. Olcsóbb lett az 
anyagbeszerzés, mert tekintettel a két nagy gyárra, 
a nyersanyag beszerzésénél nagyobbodtak az enged-
mények. Közös „tervezőiroda", valamint közös „kí-
sérleti osztály" megszervezésével a két gyár kiadásai 
lényegesen redukálódtak. Ugyancsak olcsóbbá tette 
a gyártást a „munkamegosztás" megszervezése, 
vagyis az alkatrészgyártás több gyárra való szétosz-
tása. Ez év juniusában létrejött végleges fúzió a két 
gyár eddigi típusait felülvizsgálván, a négy Merce-
des típusból (8/25 HP. 28/95 HP. 15/70/100 HP. 
24/100/140 HP.), valamint az öt Benz típusból (8/20 

Illlinllll Illliillll Ili Illlinilll 

JÁNOSHEGYI 
VERSENY 1926 

A nap leggyorsabb automobilja 
Delmár Walter (Steyr) 

A nap leggyorsabb motorkerékpárja 
Urbach László (AJS) 

A nap leggyorsabb 174 kcm. motor-
kerékpárja 
Puch János (Puch) 

A nap leggyorsabb oldalkocsija 
Urbach László (Brough Superior) 

A nap leggyorsabb turaautomobilja 
Delmár Walterné (Steyr) 

CASPAR-OLAJJAL 
állította fel rekordjait 

háromszor oly hosszú 
ideig tart, mint más közön-
séges olaj 
tömíti a dugattyugyürű-
ket és nagyobb kompres-
siót ad 
mérsékli a súrlódást és a 
kopást minimumra csök-
kenti 
több erőt ad és csökkenti 
az olajfogyasztást 
nagyobb sebességet és 
egyenletes járást biztosit 
meghosszabbitja a motor 
élettartamát 
füstmentes és a haszná-
latban valamennyi olaj 
között a legolcsóbb 

Kapható minden jobb autó- és motorfel-
szerelési üzletben és a központi eladási 

irodában : 

Caspar Oil Corporation 
Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. 

Telefon > József 133 94. 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 
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HP. 10/30 HP. 11/40 HP. 16/50 HP. 27/70 HP.) csupán 
a Kompresszor-Mercedeseket és a két Benz tipust 
(11/40 és 16/50 HP.) hagyta meg. A fentieket két 
újabb, most már Daimler-Benznek nevezett 8/38 HP. 
2 literes és 12/55 HP. 3 literes kompresszornélküli 
típusokkal gyarapítva. 

A két új Daimler-Benz tipus januárra, illetve 
márciusra kerül forgalomba és ettől az időtől kezdve 
eltűnik a sok dicsőséget hozott Mercedes név, úgy-
szintén a két külön jelvény is. Az egyesült Daimler-
Benz gyárak jelvénye az eddigi Benz koszorúban el-
helyezett Mercedes csillag lesz. Az új egyesülés vég-
leges neve: Daimler-Benz A. G. Székhelye: Stutt-
gart-Untertürckheim. A Daimler-Benz A. G. eddig a 
következő gyártelepeket vallja magáénak: Unter-
türckheim (a volít Mercedes gyár), Manheim (a volt 
Benz gyár), Marienfelde (a volt Daimler teherautó-
gyár), Gaggenau (a volt Benz teherautógyár). Ezen-
kívül a Daimler-Benz A. G. tulajdonát képezi már a 
Sindelfingenben lévő nagy karosszéria és alkatrész-
telep, valamint a legújabban megvásárolt müncheni 
Bayerisclie Motorén Werke. Hirek érkeznek a legko-
molyabb formában arról is, hogy a Benz-Daimler A. 
G. komoly tárgyalásokat folytat több nagy német 
gyárral és hogy a Magirus, NÁG, valamint az Adler-
werke beolvadása már csak napok kérdése. 

Az egyesülésnek az előnye már tényleg mutat-
kozik. Az uj Daimler-Benz típusok tényleg nagy ár-
csökkenést mutatnak, de természetesen az amerikai 
árakat nem érik el. Igaz viszont az is, hogy úgy 
anyagban, mint kiállításban ismét csak a háború 
előtti híres elnyúzhatlan Benzek és Mercedesek álla 
nak előttünk, melyek minden tekintetben megérdem-
lik, hogy több érdeklődést tanusítsunk a világhírre 
szert tett német automobiliparral szemben. Legkö-
zelebb behatóbban fogunk foglalkozni az uj Daimler 
Benz típusokkal. 

Ilii 

Használt állami személyszállító és teher-
szállító gépkocsik árverése. 

Az üzemenkivül helyezett használt állami 
személyszállító és teherszállító gépkocsik 1926. 
évi november fió 15-én. ifrétfön dél-
előtt 9 órakor, i X . , Clllom-utca 11. 
szám alatt (bejárás IX., Páva-utca 10—12, 
a postagarage felöl) és november 6«J 16-án. 
kedden délelölt 9 órakor. III., Lak-
tanya-utca 3 3 . szám alatt (m. kir. 
loli/amörségi laktanya) nyilvános árveré-
sen az elért ár és a kincstári illeték azonnali, 
készpénzben való leiizetése ellenében el fognak 
adatni. Az illeték személykocsiknál az elért ár 
I0°/o-a mint fényűzési adó, teherkocsiknál 2% 
lorgalmi adó. 

A kocsik előzetesen megtekinthetők 1926. évi 
november hó 8, 9., 10., 11., 12. és 13-án minden-
kor délelőtt 9 és 12 óra között az árverés lent-
megjelölt színhelyein. 

Olvasóinkhoz ! Előfizetőinkhez ! 
Mindenki saját érdekében olvassa el! 
Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy Keresztes István 

lapunkkal semminemű összeköttetésben nincs, tehát 
nevünkben semminemű ügyben el nem járhat, és mi 
semminemű cselekedetéért felelősséget nem vállalunk. 

Egyben értesítjük mindazokat, akiket illet, hogy 
lapunk munkatársai, hirdetési ügynökei, valamint szer-
vezői arcképes, keménytáblás, ötnyelvű igazolvánnyal 
vannak ellátva. 

A szerkesztőség. 

Olvasóinkhoz! Előfizetőinkhez 
Tisztelettel értesítjük olvasóinkat, hogy lapunk 

előfizetési díját egy évre 20 pengőben (250.000 koronái 
állapítottuk meg, míg az egyes számok ára ezentúl 
1 pengő (12.000 korona) lesz. Az új előfizetési díjak 
eddigi előfizetőinknél csakis 1927. január 1-én lépnek 
életbe. Üj előfizetések azonban már a 20 pengős évidíj 
alapon fogadtatr ak csak el. A lap 1 pengős utcai áru-
sítása 1926 október 10-iki számunknál már kezdetét 
is vette. 

A díjtételek felemelésére az a körülmény kész-
tetett bennünket, hogy lapunk előállítási költségei, 
tekintettel annak pazar kiállítási módjára, oly hatal-
mas összegeket emésztenek fel, amit a mai előfizetési 
és detailárak mellett képtelenek lennénk fedezni, más-
részt a kormány a famentes papirost nagy vámkü-
lönbözettel sújtotta, ami a nyomdai költségek 10 szá-
zalékos emelését vonta maga után. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy lapunkat 
továbbra is hasonló kiállításban, hasonló dús tarta-
lommal és kliséanyaggal óhajtjuk megjelentetni, 
kérjük olvasóinkat, hogy ezt a csekély többletet az 
adott kényszerítő körülmények mérlegelése mellett 
tudomásul venni szíveskedjenek és lapunkat továbbra 
is úgy támogassák, mint eddig. 

Előfizetési díjak: 
Magyarországon egy évre 20 P (250.00 K) , fél 

évre 10 P (125.000 K) . 
Csehszlovákiába egy évre 160 cseh korona. 
Jugoszláviába egy évre 300 dinár. 
Ausztriába egy évre 35 schilling. 
Romániában egy évre 1200 lei. 
A külföldi előfizetési díjakban a postaköltség is 

bennfoglaltatik. 
lliiiiillliiiiiilliiiiiilliiiiiillimiilliiî  
= S v á b h e g v i e r s e 1 9 2 6 . = 

flCIELEM! 
rszállitó használatból elvont szérl 
sereit Blackburne-motoiral beépíti 

RKlhtfME 
sidecar kitűnő Idővel biztosan 

fVCXt 

B Egy a napi teherszállító használatból elvont széria 350 kcm oldal- ^ 
= vezéréit Blackburne-motoiral beépített =• 

= a 350 kcm. oldalkocsl-kategórlában. = 
J Vegyen Rex-Acmét! Előnyös fizetesi feltételek I a. 

j V e z é r k é p v i s e l e t WARTINEK ISIVAU, BUDAPEST, %. 
I., Ferry Oszkar-út 32. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  In HM IIIIHIIII 
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Dr. Feledy Pál 1925-ben SUNBEAM motorkerék-
páron felállított svábhegyi rekordja 

MEGDÖNTETLEN 

Nemzetek nagy díja. Monza, 1926 szeptember 19. 
400 kilométer. 

Absolut győztes: Vari Aci)ille 

Sunbeam 
135.275 km. átlagsebességgel. 

Nemzetközi hatnapos verseny. 1926. 
(International S ix Days Trial) 

Győztes: Anglia I. csapata. 
A csapat egyik tagja Grafiaiík W a l c R c r 

Sunbeam 
Ulster Grand Prix. 1926. 

(Ir Tourist Trophy) 

Győztes: Gra&am Walcker 

Sunbeam 
• * * * • • • i. I 

115 kilométeres átlagsebességgel. 

A fenti eredmények ismételten megmutatják, hogy a Sunbeam nem-
csak a legmegbízhatóbb túragép, hanem a legjobb és leggyorsabb 

versenygép is. 
M a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t : 

M A G Y A R A B R O N C S - ÉS KERÉKGYÁR R.-T. 
BUDAPEST, GYÁR-UTCA 8. X Telefon: 133-56. 
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A Cordatic nagy sikerei 
Bizonyára feltűnt már olvasóinknak és általá-

ban a magyar közönségnek, hogy a „magyar gyárt-
mányú1' Tauril Pneumatik r. t. által forgalomba ho-
zott „Cordatic" pneuk milyen nagy közkedveltségnek 
és elterjedtségnek örvendenek. Ezen elterjedés annál 
figyelemreméltóbb, mert mint köztudomású, a ma-
gyar ember nem igen lelkesedik hazai gyártmányok 
iránt. Nézzük például a Fejes automobilt. Addig míg 
az angol Autocar és Motor hasábos cikkeket nem írt 
róla, a kutya se törődött vele. Most kezdik a magya-
rok észrevenni. Ez a tipikus magyar gondolkodás-
mód. Jelen sorainkkal nem célunk antipropagandát 
kifejteni az idegen gyártmányok ellen, hiszen az 
tényleg mindenkinek a saját meggyőződése, hogy mit 
vesz, csupán azt kívánjuk leszögezni, hogy a Corda-
tic ma már szintén elérte azt a klasszist és minő-
séget, amit a külföldi pnenmatikok és minden tekin-
tetben konkurrenciaképes. Fenti nézetünket élénken 
demonstrálják a Tauril pneumatik r. t. igazgatója 
Vadas Ferenc által beküldött levelek, melyek igazol-
ják, hogy a Cordatic-al 30—40.000 kilométert is meg 
lehet futni, sőt versenyezni is éppen xígy lehet, mint 
a leghíresebb külföldi gyártmányokkal. 

Olvassuk át figyelemmel a beküldött sorok tar 
talmát! 

Kedves Igazgató TM 
Örömmel közlöm önnel, hogy a Cordatic-gummik 

megint kitűnően beváltaik, ugyanavval a garnitúrával, 
mellyel az egés>z túrán tat absolváltam. beleértve a pa-
rádi versenyt és a sík versenyt is, indultam most a 
Omgger^hegyen és közben pár ezer kilométert szaladt. 

Dacára az igen erős tréningnek, a nehéz fordulók-
kal teli pályán, mely a gummikat nagyon igénybe ve-
szi, azOk nagyszerűen tartják magukat és egész idő 
alaitt egyetlen egy defeiktem sem volt. 

Újpest, 1926 július 1-én. 
Szívélyesen üdvözli 

igaz híve 
báró Wolfner András 

Tauril Pneumatik r.-t„ 
Budapest. 

Tisztelettel közlöm, hogy az Önöktől 1924 április 
23-án vásárolt 820/120 méretű 7356.. 8650., 7353. és 8713. 
számú Cordatic-köpenyekkel eddig minden defekt nél-
kül 22.000 kilométer teljesítményt értem el. 

Teljes tisztelettel 
Sándor Kálmán 

a Pénzintézeti Központ ügyv. iff. 
Tauril Pneumatik r.-t., 

Budapest. 
Van szerencsém közölni, hogy a kocsimra felszerelt 

765/105. Cordatic-köpenyekkel 3 év óta minden defekt 
nélkül állandó országúti használat mellett eddig coa 
30.000 kilométert tettem meg. 

Midőn a fentieket legnagyobb megelégedésemre és 
örömömre közölhettem önökkel, vagyok 

Pestsashalom, 1926 júniu6 16. 
teljes tisztelettel 

Toll Jancsi 
kir. gordonkás. 

Tauril Pneumatik r.-t., 
Budapest. 

Van szerencsénk Önökkel közölni, hogy MÁG-ko-
csilikra szerelt 710/90-es Cordatic-köpenyekkel mintegy 
másfél esztendeig futott kocsink és ezen idő alatt a 
Cordaticjköpenyekkel defektusunk nem volt. 

örvendünk, hogy magyar gyár magyar gyártmá-
nyáról nyilatkozhatunk elismeréssel, büszkék vagyunk 
arra, hogy magyar gyár terméke egyenrangú a külföld 
legjobb gyártmányaival. 

Mint a magyar legnagyobb ipar érdekképviselete, 
örvendünk, hogy egy más hatalmas magyar iparág 
eredményeit dicsérhetjük. 

A Cordatic -köpenyeket minden magyar autótulaj-
donosnak és az Egyesületünk kebelében tömörült vál-
lalatoknak melegen fogjuk ajánlani. 

Kiváló tiszteiettel-
Magyar Vasművek és Gépgyárak 

Országos Egyesülete 
Kende Tódor 

ügyvezető igazgató. 
Tauril Pneumatik r.-t., 

Budapest 
Igazolom, hogy a 9750. sz. 815/120. méretű Cordatic-

köpeny 1924. évi december hó 12-től 36.714 kilométert fu-
tott le 1926. évi július hó 24-ig, majd szeptember hó l-ig 
még 3018 kilométert, azaz összesen 39.732 kilométert. 

Budapest. 1926 szeptember 16-án. 
Budapesti önkéntes Mentőegyesület. 

Tauril Pneumatik r.-t.. 
Budapest, 

VI., Mozsár-u. 9. 
Szíves tudomásukra adjuk, hogy az önöktől 1924 

május 27-én vásárolt 1 darab 835/135 méretű 9460. számú 
Cordatic-köpennyel mai napig Bp. 21—772. rendszámú 
Steyr-kocsinkon, melyet Hagen Mihály sofförünk vezet, 
44.000 kilométert futottunk le, minden sérülés nélkül. 

A szóbanforgó köpeny még olyan állapotban vaii. 
hogy coa 4—5000 kilométert remélünk vele még lefutni 
és ezért csupán azután fogjuk b. kívánságukra a kö-
penyt Önöknek visszaszolgáltatni. 

Reméljük, hogy az önök által újabban szállított 
Cordatic-köpenyekkel ugyanilyen szép eredményéket 
fogunk elérni ós vagyunk 

kitűnő tisztelettel 
a Magyar-Svájci Textil r.-t. 

A fentközölt levelek csak kiragadott példányok 
azon sok-sok dícsérőlevél'ből, mely ma a Tauril Pneu-
matik r.-t. kezei között van. Hiszen, hogy mást ne em-
lítsünk. legjobb versenyzőnk és legnagyobb tudású 
automabilistánk Delmár Walter is állandóan Cordatic-
ot használ ós jelenlegi nagy versenykoosiján csupán 
azért nincs Cordatic, mert a gyár oly nagyméretű bal-
lont még nem gyárit. Neje azonban kiskocsiján minden 
eddigi eredményét Cordatic-on futotta. 
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Automobil&ÜÍÖK VW ~ Hütö és Fémáru R' T' 
nenxintartúnyoK ^ _ | K Cl A US SXSSSSíükca 2 6 1,. 
J a v H Ú S O K W W l e l e f o n : 914-17 És C. 9 7 8 - 9 3 . 

FOUGACMI HIHEK 
Megesett a nagy csoda! Úgy latsaik, mégsem olyan 

hiába íródnak az „Antomoibil-Motorsport" forgalmi hí-
rei. Megesett a nagy csoda. Nemsokára eltűnik a két 
világhíres bukkanó az Enzsébethidon. Mi voltunk an-
nakidején az elsők, akik felemeltük szavunkat az Erasé-
bethíd Ódét hídfőjénél Jévő vaspántbukkanó miatt ós fel-
hívtuk a fentiekre a hidak vezetőségének figyelmét. 
Lehet, hogy más is szorgaLmazta a íkultúrállami szé-
gyent, a fontos az, hogy két hete már a budai oldalon 
átépítik a hídfőt és nemsokára eltűnik a híres bukkanó, 
ahol még 4 kilométernél is, osulkott kocsiban a fejét a 
mennyezethez vágta a boldogtalan halandó. Lassan, de 
biztosan hatodunk a civilizáció felé. 

* 

Az Allamépíitészeti Hivatal, Miskolc, jelzi, hogy 
„Az esőzések folytán az állami út Meznyárád és Vatta 
között a 157.3 kilométernél, valamint a 175 kilométernél 
mintegy 150 méter hosszú szakaszon autóval nehezen 
járható. 

* 

Idegenforgalom és a kirándulások népszerűsítése. 
Ez kettő. Ez a két kérdés kellene, hogy érdekelje nem-
csak Budaipest Székesfővárosit, hanem éppen úgy a ma-
gyar államot és annak szerveit. Az idegenforgalomhoz 
jó utak kellenek. Ugyanez kell azonban 'hazánk szépsé-
geinek megközelítéséhez. Motorosok, automobilisták 
százával rándulnának ki a Balatonhoz, a Mátrába, a 
Hámori-tóhoz (Lilafüred), az Aggteleki csepkőbarlang-
hoz, ha j ó utak is vezetnének oda. Azért azonban, hogy 
riígótörésekkel és ezernyi defekttel megrakodva tegyem 
kellemetlenné utamat, nem igen visz rá a lelkiismere-
tem hazám szépségeinek megtekintésére. Pedig, de ina-
gyen szeretném. így vagyunk Paráddal, A világhíres 
szépségű Paládra vivő szerpentin bizony de nagyon el 
van hanyagolva. A sok levél, a sok szóval átadott ke-
serv, mind-mind a Mátra-hágóra vivő szép szerpentin 
..hihetetlen rossz állapotáról" beszél. Kérjük az illetéke-
seket, gondoljanak néiha a parádi útra is. Hiszen a Bu-
dapesthez közel eső fürdők között, talán az egyedüli, 
amii tényleg még külföldiékre is szálmot tarthat. 
Pa-rád és a Mátra igazán megérdemli már nemcsak a 
jó utakat, de egy kis litjelzést is. 

• 

Mennyire szeretnénk már abbahagyni a „Forgalmi 
híreink" rendőri részét. De sajnos, nem lehet. Napról-
napra újabb és újabb, szinte hihetetlen esetek adódnak 
elő. Ismét egy. „A Rákóczi-útról fordulok kis Ami Ica-
rommal az Erzsébet-körut felé, tehát balra. Ülésem a 
jobb oldalt lévén, állj-t jelzek, majd balra fordulok. A 
következő pillanatban leállít a rendőr. A felügyelő pa-

rancsára, szinte mentegetődzö hangon mondja, fel 
kell írnom, mert füstölt. De biztos úr én nem füstöltem, 
gépem most úgy van beállítva, hogy nem is füstölhet. 
Kérem, hívja ide a felügyelő urat, én beindítom a mo-
tort és ha a legkisebb füstfelhő is elhagyja a kipuffogó-
csövet, minden pénzt fizetek. Be is indítom a motort, 
feltúráztatom helybem 3000 fordulatra, füst azonban 
nem akar jönni. Intek, hogy nézzék, de a felügyelő úr, 
bár odanéz, nem akarja észrevenni. Miután felírták, 
hogy hol születtem, nőts, nőtlen, vallása, lakik, kié a 
gép stb. szabályszerűen elhajtok. Egy hét múlva ka-
pom az idézést, Elmegyek. Ítélet 50.000 korona, mert a 
fordulónál nem tette ki a kezét. Hát uraim ehhez mit 
szólnak. Mert én nem igen tudok hozzászólni. A Motor-
sport egy hű olvasója. Név kívánatra megtudható a 
szerkesztőiségben." Mi sem tudunk hozzászólni, már 
megszoktuk. 

* 

Vasárnap, október 31-én délelőtt 5 solo- és 5 sidecar-
gép állt meg az .Automobil-Motorsport" szerkesztősége 
előtt a Margit-köruton. Megállottak a iház előtt, majd 
a társaság öt tagja felvonult a szerkesztőségbe, pa-
naszra. Objektív, igazságos és merész rovatunk a „For-
galmi Hírek" kaptak új anyagot, ezúttal egy bokrétát. 
Az eset a következő volt. Öt fiatalember, mindannyian 
motorkerékpáron egy jól eltöltött este után, mindany-
nyian színjózanon hazafelé tartottak az Andrássy-áto'ti 
éjjel fél 2 órakor. Egyiküket a Köröndnél állomásozó 
őrszem megállítja, mire a többi is megállanak. A rend 
őre mindenekeliőtt kijelenti, hogy „gyorshajtás és nyi-
tott kipuffogó használata miatt" felírja, egyben elveszi 
igazolványát és zsebrevágja, A motorosok egyike oda-
szól, hogy mért veszi el az igazolványt. Erre a rend de-
rék őre, őt is igazoltatja és az ő igazolványát is zsebre-
vágja. Erre az ott lévő harmadik szintén beleelegyedik 
a beszédbe és ő is kérdi, mi jogon veszi el az igazol-
ványt. „Fogja be a pofáját!" jön a felette intelligens 
válasz. Végül mégis visszakapják az igazolványt. „Ma-
iink ketten jöjjenek be a kapitányságra! A többi szoli-
dáris kíván lenni és mindannyian bevonulnak a Mo-
zsár-utcába. A két bűnös, ezt jelenleg nem vitatjuk, le-
het, hogy kipuffogtak, lelhet hogy az é j csendjében ta-
lán gyorsabban is mentek a kelleténél, ibár ők 
tagadják, gépével együtt bemegy a kapun, míg 
a többi motoros kinn mariad. Pár perc múlva kijön egy 
egyén a kapun és „Mars be az egész banda motorok-
kal együtt! „jelszóval az egész társaságot bekíséri a ka-
pun. Most jön a hallatlan eset. Dacára annak, hogy 
mindannyian pontosan igazolták lakásukat, az egész 
társaságot benntartották reggelig, míg a kiküldött őr-
szemek meggyőződést szereztek .arról, valódi címekét 
mondottak-e be a „rablógyilkosok, a csavargók, a tol-
vajok" oh pardon a „motorosok". A rendőr jelentésében 
a következőket írja: Életveszélyes sebességgel száguld-

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

Saját csapágyjavító műhely 

VECSEY JENŐ BUDAPEST, VIII., KISSTACIÓ-UTCA 11 
okleveles gépészmérnök Telefon: József 39-02 Telefon: József 51-99 
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Dr FrohnerPásztélyi 
Automobilművek 

VI, Fáy-utca 

o* 

Olcsó : Pontos : Gyors javítások. 
F. P. motorkerékpárok és motor-
csónakok. WEYMANN-karosz-
szériák magyarországi gyártása. 

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

• a 

va, a. sűrűnjárókelőket komoly veszély fenyegette. (Éj-
jel Vi 2 órakor sűrűn járnak-kelnek Budapesten?) A 
rendőri jelentés öt tanút említ, köztük egy fuvarost. 
Hogy mindezt honnan vette, azt nem tudni. Az öt mo-
toros szerint sem ember, sem fuvaros a láthatáron nem 
volt. A motorosok egy-két jelenlevő tanút felírtak, okik 
azonnal ajánlkoztak, hogy a vád alaptalanságát iga-
zolják. Az eset fináléja az volt, hogy a motorosok reg-
gel a Mozsár-utcából kiszabadulván, azonnal felkeres-
ték a törvényszéken a soros ügyészt és megtették felje-
lentésüket a rendőr ellen „hivatalos hatalommal való 
visszaélés, személyes szabadság megsértése és idegen 
tulajdon jogtalan lefoglalása miaitt". Eddig a motoro-
sok által előadott tények. Most átvesszük mi a szót. 
Tekintsünk el az esettől, ámbár magam is elhiszem, 
hogy a fiatalok a néptelen Andrássy-úton éjnek idején 
kissé megeresztették a vasparipát, aztán meg éjszaka 
amúgy is minden kétszeresen visszhangzik, hát lehet, 
hogy zaj is volt, különösen ha meggondoljuk, hogy öt 
motor haladt egymás után, dehát uraim, minek az a 
..Fogja be a pofáját? Mars be az egész banda!" stb. 
Uraim maguk, akik a rendőrőrszemeket kiképzik, el-
siklanak efelett nyugodt lelkiismerettel. Főkapitány úr. 
belügyminiszter úr, nagyon kérjük, nem lehetne már 
ennek a végére járni? Utóvégre kultúrállamnak tartjuk 
magunkat és utóvégre az a motorkerékpáros -sem nem 
rablógyilkos, sem nem tettenért tolvaj, vagy a park-
ban a bokrokban megfogott beteg hajlamú egyén. Lép-
jünk fel a renitens motorosok ellen a törvény teljes 
szigorával, de ne statuáljunk külön magyar törvény-
könyvet. Ügy látszik a rendőrség, tekintve, hogy a 
BTK, amit kissé régen szerkesztettek, még nem emlék-
szik meg a „motorosról". Így hát a rendőrség beosztja 
a tolvaj, csirkefogó, beteges hajlamú és esetleg a rabló-
gyilkosok kasztjába. Ez nincs rendjén uraim. Ajánljuk 
„Forgalmi Hírek" rovatunkat a Főkapitány úrinak és a 
Belügyiminiszter úrnak szíves betekintés végett. 

Első Magyar 

Motorkerékpár-és Alkatrészgyár 
Cörincsz Béla 
Budapest, IX., Mester-utca 40 

Magyarország legrégibb és legmodernebbül felszerelt motor-
kerek pár javítóié lepe. Gyártja az összes, bármely rendszerű 
motorkerékparalkatrészeket togas és lanckerekeket dugattyú-
kat; végez precíziós bengerfurásokat és köszörüléseket. Minden 
típusú két- és négyiltemü motorkerékpár gondos javítása; 
verseny gépeknek versenyekre való szakszerű előkészítése. 

AKISE 
ÍO fyavi részletre. 

550 kcm. s. v. sport „ 24 millió korona 
350 kcm. túra 25'5 millió korona 
500 kcm. o. h. v. 27 millió korona 

Az árakban a luxusadó bennfoglal tátik. 
Ariel-vezérképviselet: 

Bauer József, Budapest, VII., 
Elemér-utca 39. 
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If j . Horthy István, a kitűnő motorkerékpáros, a 
mult heten letette a pilótavizsgát, Ifj. Horthy István 
most már Kaszala után a második motorosunk, aki 
pilótavizsgával rendelkezik. Ifj . Horthy egyébként a 
Műegyetemi Sportrepülők Egyesületének elnöke és 
most már első pilótája. Az „Aviatikai Értesítő", a 
Magyar Aero Szövetség hivatalos lapja a következőket 
írja ezen jelentős eseményről: „Hisszük és reméljük, 
hogy azon, hogy Magyarország hőslelkű kormányzójá-
nak fia ezen képesítést megszerezte, szintén egyik bíz-
tató jele a mesterségesen elsorvasztott magyar aviatika 
újjáéledésének. Hisszük ós reméljük, hogy ez az örven-
detes esemény is nagymértékben hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy megtörje azt a nemtörődömséget és beteges 
közönyt, amellyel az aviatikai problémák tekintetében 
úgy a vezető kormánykörökben, mint a magasabb tár-
sadalmi rétegekben találkozunk, akkor, amidőn körü-
löttünk mindenütt lázas verseny folyik ezen problémák 
megoldása körül." 

Balázs László egyike legjobb és legnagyobb ered-
ményeket elért motorkerékpárosainknak, sajnos, egy-
Ulőre nem versenyezhet. Az utóbbi időbeni étvágytalan-
ság és szédülés tünetei mutatkoztak a fiatal verseny-
zőn, akiről orvosa megállapította, hogy a gyakori 
rosszullét a tavaszi ügető pályán rendezett motor-
versenyek egyik bukásának következménye, amikor is 
Balázs egy gyengébb agyrázkódást szenvedett, aminek 
hatása csaik most kezd érezhetővé válni. Balázs azonban 
éppen úgy áll a motorral, mint ifj . Horthy Miklós. 
Aki egyszer belekóstolt, az nem igen tudja abbahagyni, 
annyira megszereti a szagát és a ihangját. Tehát egye-
lőre ő is átnyergelt autósnak. Vett egy kis Amilcar-
Sportkocsit és addig, amíg érezhetően nem áll be ja-
vulás közérzetében, nem ül motorkerékpárra. Remél-
jük azonban, hogy a baj csak múló természetű és a 
szimpatikus versenyzőt mihamarább ott látjuk ismét 
a küzdők sorában. 

Üj és megszűnt képviseletek. A magyar autókeres-
kedelemben a változások igen gyakoriak. Ezúttal 
ismét egész sereg új képviselet alakult és szűnt meg. 
Megállapítható, hogy még igen messze vagyunk a sta-
bilizációtól. A Talbot újra visszakerült a Velox Autó-
kereskedelmi Rt-hpz, melynek eredetileg is képviselete 
volt, míg André Steynlein a Panhard-Levassort hozta 
magával legutóbbi párisi útjáról. Az Indián társascég 
különvált, Az Indiánt továbbra is Landau Ernő fogja 

vezetni, míg a cég-bői kivált Fábri az automobilkeres-
kedelemre tér át és az olasz Italákat fogja képviselni. 
Kellner Alfréd az OM és Chrysler mellett nem tudván 
oly sok időt szentelni a drága Isotta-Fraschini gépek-
nek, visszaadta a képviseletet, mely így szabaddá vált. 
Wollemann István kezd áttérni az automobilokra. Meg-
szerezte legutóbb a Sénéchalt, most pedag arról érte-
sülünk, hogy a kitűnő Chenard-Walcker is a kezébe 
került. 

A Latil további térhódításai. A kitűnő francia 
teherautók, melyeket Budapesten a Velox Automobil 
Rt. honosított meg, állandóan gyarapodnak. Most már 
nemcsak mint kimondott teherkocsik, hanem mint 
locsoló-autók, motoros tiüzifecskendőik vannak haszná-
latban az ország legkülönbözőbb részein. Legutóbb a 
Tojás-, Baromfi- és Vadkiviteli Rt. előrelátó és az 
üzleti forgalom lebonyolításában a célszerűséget szern-
előtt tartó igazgatója, Frankovits Lajos rendelt egy 
Latil teheirautoimobilt és ezáltal a teherkocsi bevonult 
az élelmiszerszállítás ezen eddig még az autóval gyen-
gébb nexusban álló ágába is. Frankovits igazgató 
belátta, hogy ma egyedül az autó képes sima teher-
forgalmat biztosítani. 

Kitűnő 5 kilométeres hegyiverseny terepet fedez-
tek fel a Tiszántúli verseny után a Hegyalja környé-
kén pár napig bolyongó Amilcar-vezetők, Dietl Hubert 
és Halmos Károly. Mád és Tálja között fedeztek fel 
egy -gyönyörű hegyi útat, mely nagyon alkalmas 
volna, különösen túrautak alkalmával egy beiktatott 
hegyi versenyre. Az út érdekessége, hogy sehol semmi 
akadály nincs az útvonalon és a fordulók vételénél, ha 
azok nem sikerülnek, bárhol ki is lehet futni az út-
melletti szabad mezőre. 

Helyreigazítás. Mult számaink egyikében gyász-
hírt közöltünk. Megírtuk a L'auto, párisi világlap 
egy sürgöny jelentése alapján, hogy Parker, a híres 
Douglas-versenyző, a legutolsó Sidecar T. T. győztese, a 
Brooklandon tréning közben kivágódott a pályából és 
szörnyet halt. Az egész eset egyszerűen nem igaz. Hogy 
a párisi L'Auto honnan vette a hírt, nem tudjuk, de 
annyi bizonyos, hogy Parker a mult versenyek egyikén 
isimét Douglason kitűnő második volt. Tévedtünk, de 
tévedésünket ezúttal szívesen korrigáljuk, mert egy 
emberéletről van szó, még pedig nem kisebb ember éle-
téről, mint a TT-győztes Parkerről. Parker él és vigan 
versenyez tovább. 

Pullower Kertész II. Hó Budapest, VI., Andrássy-út 36. 
Párisi áruházzal szemben. 

és sár cipő 
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Elektro-Forrasztó és Műszaki Társaság- néven új 
vállalkozás indult meg az V., Dráva-utca 5. szám alatt. 
A hozzáértők biztosan tudják, mi a Barryman-eljárás? 
A londoni Barryman & Co. Ltd. elektromos uton for-
raszt. Ezen eljárásnak bámulatos előnyei vannak. A 
hegesztett anyag nem húzódik, abszolút zár, a hegesz-
tés helye még csak nem is látható és emellett a szó 
szoros értelmében megmunkálható, vagyis éppen úgy 
lehet a forrasztás után fúrni, esztergályozni, gyalulni, 
marni, mint annakelőtte. Ezt a rendszert honosította 
most meg nálunk Iszer István okleveles gépészmérnök, 
egyesülve a híres frankfurti „Schweisstechnick-Schnei-
der" cég beltagjával, Schneider Károly gépészmérnök-
kel és Dráva-utcai telepükön a legmodernebb eszközök-
kel megkezdték az autógén- és elektromoshegesztést. 
Alkalmunk volt megtekinteni a telepet és őszintén 
szólva, bámulatos dolgokat láttunk. Szétrepedt henge-
rekiből és kettétörött kart erekből vadonatúj tárgyakat, 
mondhatni, „varázsolnak" pár nap alatt. Érdekes, hogy 
kopott tengelyeket újra felhegesztve, az alapanyag 
szilárdságával egyenlő új tengellyé alakították át. 
Emellett alumínium-karosszériák hegesztése, kimart 
kazánok, tartányok, kopott és törött acéltengelyek, 
gőz-, gáz- és automotorhengerek. fogaskerekek, alumí-
nium. sebességváltó házak, motorkarterek, törött gépek 
stb. hegesztése alkotja az üzem munkáját. Figyelmébe 
ajánljuk az új üzemet az automobil- és motorkerékpár-
szakma, valamint a magánosoknak. 

Hibahelyreigazítás. Mult számunkban (18-as) a 
19-es műmellékleti oldalon súlyos hiba csúszott be. A 

jobboldali hasáb két képének aláírását elcserélték. 
A középső kép: neon Servez (Salmson), hanem Lyka 
István (OM), míg az alsó kép nem Lyka István (OM), 
hanom Servez (Salmson). 

Üj javítóműhely. Emlékezetes még előttünk 
Huszár Ferenc tragédiája, aki Scott-motorkerékpárján 
a váci országúton a porban beleszaladt egy szembejövő 
parasztszekérbe én kéz-, láb- és bordatörésen kívül sú-
lyos belső sérülésekkel került annakidején a kórháziba. 
Azóta két esztendő telt el és Huszár végre meg-
gyógyult. A motor áldozata volt, tehát fel kell őt karol-
nunk mindenképen. Motorkerékpár és automobil ja-
vítóiműhelyt nyitott a napokban a Szövetség-utca 19. 
szám alatt. Kisebb javítások elvégzésére pedig a VIII., 
Vas-utca 6. szám alatt is rendelkezésre áll. Hozzáértő 
ember, bátran ajánljuk őt olvasóink figyelmébe. 

A „Galtol"-termékek sikerei a legutóbbi versenye-
ken. A Pannonia-Petra Rt. által forgalomba hozott 
Galtol-benzin és Galtol-olaj a legutóbbi versenyeken 
határozott sikert aratott. Így a Jánoshegyi versenyen 
Puch János (Puch), valamint az összes Nova-verseny-
zők, mint Hild Károly és Ivovách Andor használtak 
Galtol-üzemanyagot. 

Nagy József egyik legrégibb és legjobb autó-
felszerelési üzlet vezetője és tulajdonosa, a napokban 
tért vissza Párisból, ahol megtekintette a nagy Salont. 
Nagy József egyike a legjobb budapesti üzletemberek-
nek, aki sohasem mulasztja el az alkalmat, hogy ott, 
ahol újat és jót lehet látni, meg ne jelenjen. Most is 
egész rakomány újdonsággal tért vissza Budapestre, 
hogy annál jobban ki tudja elégíteni vevői igényeit. 

Bemutatták az első Daimler-Benz autóbuszt. Mult 
hónap 15-én érdekes bemutatónak voltunk szemtanúi. 
Aznap délelőtt 1 órakor a Székesfőváros Közlekedési 
Bizottsága, a kereskedelmi és honvédelmi minisztériu-
mok kiküldöttei, valamint a sajtó meghívott képviselői 
előtt indult első útjára Németországból saját tengelyén 
érkezett hatalmas 40 személyes Daimler-Benz személy-
szállító-autóbusz. Az autóbuszt, mely már külsőleg is 
megnyerte a meghívottak tetszését, Jakab Tivadar, volt 
százados, jelenleg a Benz eladási központ igazgatója, 
mutatta be és vetette alá különböző próbáknak. A tár-
saság először a főváros szűkebb utcáin vonult, ahol 
a kocsi játszi könnyedséggel vette a keskeny forduló-
kat., majd a Dunaparton, mire képes a hatalmas gép-
monstrum. Lépésben futott a kocsi a negyedik (direkt) 
sebességgel és oly kitűnően akcelerált, hogy alig '20 
másodperc alatt már a 45—48 kilométeres sebességben 
volt. A, maximális sebessége egyébként az 50 kilométert 
is meghaladja. A budai Dunapart után a Rózsadomb 
volt a próbák további színhelye. A hatalmas Daimler-
Benz játszi könnyedséggel vette a legmeredekebb emel-
kedéseket és a meredek lejtőn való megállás után, a 
másodikkal indult újra felfelé. Kitűnően sikerültek a 
fékpróbák is, melyeknek színhelye a Rózsadomb egyik 
legmeredekebb utcája volt. Itt 3 méteren_belül meg-
állott a gép, majd a lehető leglassúbb iramban futotta 
végig a lejtőt. A fenomenálisan sikerült fékpróbák 
általános csodálatot váltottak ki a nézőkből. Ezután az 
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legkedveltebb 
univerzális autója. 

Budapest, VI., Andrássy-út 67. ::: Telefonszám: 148-90. 
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A UTÓ- C/KI^JEZJEXO-/SK:O/:>Í 
Hölgyein r é s s é r e kényelmes külön oktatás 

STOLCÁU JÓZSEF, V. Ker. Mária Valéria-utca ÍO. Telelőn: Lipót 999-15 

autóbusz, a Svábhegyre szaladt fel, a Svábhegyi ver-
seny néhol meredek (15 százalékos) útvonalán, majd a 
„Svábhegyi Nagy Szállóban" elköltött villásreggeli 
után, motorjával fékezve vitte a meghívottakat a 
kiindulási pontra, a Központi Városházához. Az összes 
meghívottak általános véleménye alapján, a Daimlei--
3enz-autóbusz egyike a legjobbaknak, amit e téren 
produkálni lehet, míg a kezelőszemélyzet véleménye 
szerint, határozottan a legjobb az eddig bemutatottak 
között. A Da.imler-Benz-autóbusz azóta már a közszol-
gálatban járja további próbaútját. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültségben a leg-
nagyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vilmos 
esászár-út 45. Telefon 144—72 és 72—67. 

Wollemann István, aki eddig a Norton, Royal-
Enfleld és New-Jmperial motorkerékpárokat képviselte 
Budapesten, a napokban tért vissza angliai ós francia-
országi útjáról. Wollemann először Londonban volt, 
ahol a híres Olympia-Shown tett látogatást. Ottlétével' 
hatalmas sikert ért el, amennyiben a kiállítás tarta-
mára kibocsátott újság hatalmas cikkben számolt be 
az angol gépekről tett nyilatkozatáról. Wollemann 
szerint az angol gépek motorja egészen elsőrangú, de a 
magyar utakra gyengének tartja a vázkonstrukciót és 
néhány fontosabb alkatrészt. Mint hírlik, az angol gyá-
rak teljes mértékben magukévá tették Wollemann 
nyilatkozatát és a jövőben a kontinensre küldött gépeik 
vázát jóval erősebbre fogják méretezni. Ez volt egyéb-
ként az első eset, amikor az angolok a külföldiek taná-
csát és kívánságait akceptálták. Wollemann egyébként 
megszerezte a hírneves Hughes-oldalkocsik képvisele-
tét. Páriból egy 1.5 literes Chenard-Walcker francia 
kiskocsin tért vissza és mint hírlik, ezentúl nemcsak 
a motorkerékpárok behozatalával, hanem a Sénéchal-
és Chenard-Walcker-automobilok képviseletével is fog-
lalkozni fog. Érdekes egyébként Wollemann az a nyi-
latkozata, miszerint a londoni kiállítás két legszebb 
gépe, az új 500 'kom.-es ohv. Quadrant- és az Ariel-gépek 
voltak. A Quadrant-gyár most új típusát a legnagyobb 
reklámmal óhajtja terjeszteni a kontinensen és a jövő 
év folyamán a Quadrant-gyár egyik igazgatója, Mr. 
W.ilson, az ACU egy kiküldött biztosának jelenlétében 
akar Budapestre jönni oldalkocsis Quadrantján, amikor 

is Wilson egy gyertyakulcson kívül egyéb szerszámot 
nem óhajt magával hozni, annyira biztos gépében. 
Kíváncsiak vagyunk, sikerülni f og e vállalkozása? 

Szini János, aki a TTAC homok versenyében, vala-
mint az ezévben rendezett túrautakon oly szencáiós 
formát mutatott, sajnos, a MAC Jánoshegyi versenyén 
már nem indulhatott. Kitűnő Austro-Daimíer-kocsiját 
ugyanis a képviselet három nappal a Jánoshegyi ver-
seny előtt eladta és a pompás gép új gazdája, Goldber-
ger Antal, aki a tavasszal Brougli-Superior motorke-
rékpáron is versenyzett, nem egyezett bele abba, hogy a 
gépéyel versenyezzenek. Így hát Szini János megfelelő 
gyors gép hiányában, nem tudott indulni, bár nevezve 
is volt. Egyébként, mint értesülünk, Szini János a na-
pokban megkapta a KMAC vándordíjának miniatűrjét, 
amit a Tiszántúli Automobil Club túraútján érdemelt 
ki. Színinek meglehetős szerencséje van a vándordíjak-
kal, sorra nyeri őket, de díjul csaknem mindig csak a 
miniatűr jut. A tavaszi KMAC túraúton a TTAC ván-
dordíját nyerte, onnan azonban a miniatűr még késik. 
Szini János az utóbbi években határozottan forinajavu-
láson ment keresztül és a kis Magomobilokon kezdett 
versenyző, most a hatalmas és gyors Austro-Daimleren 
is (kitűnően megállja helyét. 

A legutóbbi sidecar-versenyeken szenzációs formát 
kifutó Urbach László utasáról akaruuk megemlékezni. 
A sidecar-utas néha 60—70 százalékban elősegítője veze-
tője győzelmének. Ennek dacára, nem kap soha díjat, 
vagy csak a legritkább esetekben, ellenben kockáztat 
mindent. A sidecar-utas nem vonható egy kalap alá 
egy autó-utassal, mégha egy Grand Prixről is van szó. 
Ott legfeljebb a benzinnyomást kezeli, esetleg néha, ha 
jól össze van dolgozva vezetőjével, fékez, de mégsem 
fejt ki olyan testi munkát, mint egy oldalkocsi utas. 
Külön meg kell tehát emlékeznünk Bachmann Ottóról, 
Urbach utasáról, aki haláltmegvető bátorsággal segí-
tette vezetőjét legutóbbi győzelmeihez. Ennek értékét 
csak az tudja felfogni, aki tisztában van azzal, mit je-
lentenek a 4 perchez közeli idők a Svábhegyen és a 
Jánoshegyen. Igazán, ideje lenne már, hogy némiképen 
honorálja a i-endező egyesület, ha másként nem, egy 
plakettel a sidecar-utasl 
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Több felügyeletet kérünk a vidéki kutak felett. 
Szerkesztőségünkbe több panaszos levél érkezett, ho^y 
Szolnokon egy kútból benzint vettek fel és kénytelenek 
voltak 5—6 karburátor szétszedés utón az ost beállta 
miatt gépüket Vecsés faluban hagyni, majd másnap 
reggel újra kimenni érte és a benzintartályt tökélete-
sen kitisztítva, új benzinnel pótolva folytatni útjukat 
Budapestre. A Szolnokon vásárolt benzinben kis gyí-
koknak beillő sárgásbarna foszlányok úszkáltak, amik 
állandó karburátor-defekteket okoztak. Felhívjuk a 
budapesti központot a szolnoki kút felülvizsgálására, 
hogy hasonló esetek többé elő ne forduljanak. 

Id. lovag Maertens Caeser halála. Emlékezetes 
automobilistáink és motorkerékpárosaink előtt a min-
den évben megrendezett „Maertens Memóriái". Ilyen-
kor a KMAC tagjait a Maertens-család látja vendégül 
a nógrádmegyei Tereskén. Ghymkaua, hegyivenseny a 
Katalinra, jóevés, jó bor és jókedv teszik emlékeze-
tessé a szépen eltöltött napot. Szomorú hírt kell közöl-
nünk azokkal, akik felkeresték Tereskét. A ház feje, az 
idősb lovag Maertens Caeser a közelmúlt napok egyi-
kén megvált az élők sorából. Egyike volt a legrégibb 
autoinobilistáinknak. Már 1899-ben autón járt. Egyike 
volt az első MAG-tulajdouosoknak és egy ilyen kocsin 
nem kevesebb, mint 86 ezer kilométert tett meg az idők 
forgása alatt. Később Peugeotja, inajd egy Benz-
kocsija volt, melyhez aztán élete végéig hű maradt és 
annak fanatikus híve is volt. Emléke bizonyára sokáig 
élni fog köztünk. 

Az 1927-es esztendő 
magyar versenyterminusai 

A Parisban megtartott Association értekezleten 
a Királyi Magyar Automobil Club bejelentette a 
saját maga által rendezett nemzetközi versenyek 
terminusait. Ezek: 

Május 15. IV. Magyar Tourist Trophy. 
Junius 4—6. Magyar Túraút.. 
Junius 26. II. Guggerliegyi verseny. 
Október 2. VIII . Svábhegyi verseny. 
Megállapítjuk, hogy az Automobilclub ismét kissé 

önző volt. Nézzük a csehek által beadott terminuso-
kat. Azt hiszem a Schöberberg, vagy a Brünn-Sobe-
sice és még más három jelentéktelen hegyi verseny, 
amit a csehek bejelentettek sem külömb például a 
Jánoshegyi versenynél. A Királyi Magyar Automo-

bilclubnak tehát, mint fenhatóságnak, mielőtt a ma-
gyarországi terminusokat leadta Parisban, az kellett 
volna, hogy legyen a kötelessége, hogy megkérdezze 
a többi magyar „versenyrendezéssel foglalkozó" 
egyesületeket, hogy volna-e bejelentendő termi mi-
sük. Igenlő válasz esetén ezeket is be kellett volna 
jelenteni. Ja, de mi magyarok vagyunk és nem is 
volna stílszerű, ha egyik a másikon nem ütne ott, 
ahol tud. Az egyik azzal iit, hogy kiírja a nevét, a 
másik azzal, hogy agyonhallgatja. 

Reméljük a fenti, a mai magyar viszonyokhoz 
mérten bizony elég gyenge programmot adó ver-
senynaptár az év folyamán még alaposan szaporodni 
fog. Hiszen, hogy másról ne beszéljünk, a Gugger is 
a mult évben adhoc került a programmba. A fen-
tiekhez sorakozik majd feltétlenül egy-két „Ügető-
meeting", a TTC által rendezett motorversenyek, a 
TTAC túraútja, az „Automobil-Motorsport" meg-
bízhatósági versenye, a MAC Jánoshegyi versenye 
és Xúraútja. Mintértesülünk(, a jövő évben az Észak-
magyarországi Automobil Club is belép a rendező 
egyesületek sorába. Nem kell tehát félnünk, lesz 
versenyünk elég. 

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

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BELA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel , : Teréz 131-28 

Ön havonta kétszer-háromszor zsírozza kocsiját: egyet len próba meggyőzi arról, hogy 

GREDAG grafitos zsírral évente kétszer-három-
szor kell csak zsirozni. Kapható min-
den jobb garageban és autóüzletben. 
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A detroiti törzsgyár közlése: 
W. P. Chrysler úr az európai automobilvásárló 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 m o d e l l e k : 
Chrysler-Four Mod. 50. Touring 
Chrysler-Six Mod. 60. Touring 
Chrysler-Six Mod. 70. Phaeton 
Chrysler-Six-Imperial Mod. 80. Külön ajánlat szerint. 

Az összes típusok hydraulikus négykerékfék berendezéssel vannak 
Fenti árakhoz 10 százalék fényűzési adó járul. 

K 115 millió 
K 143 millió 
K 170 millió 

felszerelve. 

K E L L N E R 
Magyarországi vezérképviselet: 

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

R T . 

Belgiumi, franciaországi, olaszországi és spanyolországi 

Grand Prix 
győzelmei után 

az 

Z o l n a y E n d r e kitűnő idővel győz az 1'5 literes túra-
kocsik között. 

Z o l n a y E n d r e második az 1'5 literes sportkocsi-
kategóriában. 

R o s a A r c h i m e d e fölénnyel győz a 2 literes sport-
kocsik között. 

L y k a I s t v á n második a 2 lit. sportkocsi-kategóriában. 
az 1926. évi svábhegyi 
versenyen is elfoglalja az 

öt megillető helyet. 
2 győzelem — 2 második 

helyezés. 

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