
) C A S T R O P 

lu» 

f. évfolyam 

Ara 1 pengő 
(12.500 К) 



1926 november 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 2 

TELEFON': 

I, 994 38 és 994-39 // t v i im 44 IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

KOOLAJKERESKEDELMI RESZV.-TARS. 
V., NÁDOR-UTCA 8. T E L E P : CSEPEL, PETROLEUM KIKÖTŐ. TELEFON J 9-86. 

I. ker., Déli-vasút: Nvilvános utcai benzinkút. 
I. „ Zsolt-garage, Zsolt-utca 9. 

III. ., Margit-sziget: (Sziget Club épülete mellett) 
nyilvános benzinkút. 

Budapesti töltőállomásaink : 
IV. ker„ Cálvin-tér: Nyilvános utcai benzinkút 

IV. Mária Valéria-utca 3. 

VI. „ gróf Zichy Jenő-utca 8. 

•'¿TEAu^ 
R E X 

Vidéki benzinkutak és töltőállomások: 
l i u d a k e s z i i Töllökút Griifl Antul raktára előtl. 

C s o r n a : Supronmegyel mezőgazdák it. 

U r b r e v e n i Töltőkút az Arany Bika száll, elííil 

D é v a v á n y a : Guttmann Gyula. 

Hunaftt ldvár : Borovitz testvérek. 

FUzesabony : Fakereskedelmi rt. telepén az 

országút mellett 

( i ) ő r : Töltőkút a Magyar Mezőgazdák szövet-

kezeténél, Teleki-utca 59. 

G y u l a : Töltőkút SchiUinger Lipót vaskeres-

kedese előtt. 

H a j d ú n á n á s t Krled Adolf. 

H<-\ í/íUr<l<>: Töltőkút Hévízfürdő autóüzeme. 

K a l o e s a : Betkovits Lipót. 

K a p o s v á r : Töltőkút a Magy. Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezele elölt. 

K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-tér 5. 

K e s z t h e l y > Töltőkút az Amazon szálloda előtt. 

K i s k u n l é l e g y h á z a : Schweiger Mór fia. 

K l s p e s t - S z e n t H í n e : Herz és Mautner. 

K i s v á r d a : Levlie Mózes. 

I . e p s é n y ] Magyar Me2Őgazilák Szövetkezete. 

M a k ó : Ebienleld és Spitz rt. 

M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Hl. 

M i s k o l c : Töllökút a Korona-szálloda előtt. 

M i s k o l c : Töllökút a Szemerc- és Arany 
•János-utca sarkán. 

N a g y k a n i z s a : Nyitrai József és Teutseli 
Gusztáv, Kő-tér 1. 

Nyírbátor . Hollacsek Fülöp és Fia. 

N y í r e g y h á z a : Töltőkút a Kossuth-téren. 

O r o s h á z a : Töllökút a Csertőy-gatage előtt. 

I 'ápa : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 

ParádlUrdtt : Töltőkút az Erzsébet-szálloda 
előtt. 

Páaztó : GrUnfeld Miksa. 

P é c s : Töltőkút a Kákóczl-út sarkán a Hungária 
kavcház előtt. 

P é c s Töllökút Varga Gyula garage-ában 
Rikóczi-út öl. 

S o p r o n : Töltőkút Kopstein Béla garage előtt. 

S z e n t e s : Töltőkút Welllsch Vilmosné műszaki 
kereskedése előtl. 

S z i k s z ó : „Steaua" szikszói kirendeltsége. 
Grosz Ernő. 

S z o l n o k : , Steaua" szolnoki raklára, Goroveu. 

S z o m b a t h e l y . Töltőkút a vármegyeoáz mel-
leit, Hollán Krnó-ulca 1. 

T a p o l c a : 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 látja a mennyiséget! 
Ön látja a minőséget! 

«1 REX" autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján 

keresse ki a magának 
megfelelő minőséget. 

Az elmúlt 1926-os versenysalson beigazolta, hogy: „ R E X " az ideális autóbenzin ! 
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Svábhegyi verseny 1926. 

£ & 

„ I I I I H " I t l l l l 
i n d u l ó g y ö s z í e s 

Fritz Hayden ADM sportkocsin győz rekordidő alatt, Hugó 
Höbl Puch-motorkerékpáron győz rekordidő alatt, Hans 
Sandler Puch-motorkerékpáron győz rekordidő alatt 
flULTOl, benzinnel; SS vitéz Kaszala Károly Harley-David-
son oldalkocsis motorkerékpáron, vitéz Kaszala Károly 
Harley-Davidson-motorkerékpáron C A t f O l olajjal győz 

rekordidő alatt. 

Galtol Oll és benzin a legkiválóbb üzemanyag, k a p h a t ó : 

Pannonia-Petra Ásványolajipar Rt., 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 -üt 23 ) , Petra-City-garázs (Dohány-utca 30 ) , Petra-Club garázs (Köztelek-utca 4 ) . 

SliiiiHllitiiHliiiiiiilliiiHilliimilliiiiiilliiiiiilliNiiil̂  113 

M K R / i l 
Mielőtt 

motorkerékpárt 

venne, tekintse _ _ ^^^^ _ _ 

meg a legújabb m MM, • > píwm H f | | ) |J90K/i I , 

Kérjen árajánlatot angol JAP és Villiers-

motorokkal beépített „solo"- vagy sidecar-tipusokra 

és az ónnal belátja, hogy a 

M K R j t I 
motorkerékpárok stabilitásuk, jóságuk és 

tartósságuk mellett a legolcsóbbak és a legelőnyö-

sebb fizetési feltételeket nyújtják. 

M Í M I M O I O K K K M I C I > Á R < i I / Í R 
Budapest, IV. kerület, Dorottya-utca 2. szám. Telefon: Teréz 26-55. 

mmmm. 
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SVÁBHEGYI VERSENY 1926. 5 
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i l l l N U S I I 
Első dijat nyertek: Dietl Hubert, Gaál Andor, C. C. Friese, 

Neumayer István, Martinék István, Jeney László. 

JÁNOSHEGYI VERSENY 1926. 

Urbach László 

motorpneuvel a motorverseny s 

abszo lú t győztese. 

D e l m á r W a l t e r n é a túrakocsik abszolút győztese. 

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

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

Mind CORDATIC pneumatikon. 

Főelárusítás: Budapest VI., Mozsár-utca 9. 
Telefon: 76-02 és 99-02. 
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I. évfolyam. Budapest, №26. november 2$. 20. szám. 

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

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

Megjelenik minden hó 10-én és 
25-én. 

Felelős szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 

Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

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

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

Mi less: 1927-ben? 
Dr. Szelnár Aladár elmondja az Automobil-Motor sporf-naK 

a Királyi Magyar Automobil Club jövöévi programmját 

Felkerestük a napokban a hosszabb párisi tartóz-
kodás után hazatért Szelnár Aladár dr.-t, a KMAC 
illusztris vezértitkárát, aki a tőle megszokott szivé-
lyességgel informált minket az AIACR, valamint a 
FIOM kongresszuson történtekről, a jövőévi magyar 
programmról és mindama kérdésekről, amik a magyar 
automobilizmus és motorkerékpársport körébe tartoz-
nak. Megállapítjuk, hogy szép és változatos évad előtt 
állunk, mely mindenképpen beleilleszkedik a fokowatos 
fejlődésbe. 

„Mozgalmas évünk lesz az 1927. Kezdjük mindjárt 
az automobil- és motorkerékpárkiállítással. A magyar 
szalon a KMAC és az Automobilkereskeldők Országos 
Egyesülete közös rendezésében fog lefolyni. Valószínű 
dátuma május 29-től június 11-ig. Az előjelek szerint a 
kiállítás méreteiben jóval felül fogja múlni a két év 
előttit. Az előkészületek megindultak. Az ügyeket egy 
nyolcasbizottság intézi, anelynek tagjai a KMAC részé 
ről Balázs Béla Hugó, Horovitz György, a MÁG vezér-
igazgatója, Röck István és csekélységem, mint a kiál-
lítás igazgatója. Az Automobil kereskedők részéről 
Frey Ede, Bárdi József, Krausz Mór és Kádár Imre, 
míg a kereskedelmi minisztérium részéről Hesovszky 
Béla szerepel az előkészítőbizottságban, akikhez még 
egy, a magyar karosszériaipart képviselő úr fog csat-
lakozni. A kiállítás plakátját Pólya Tibor készíti. A 
kiállítás alapszíne hasonlóan a két év előttihez ismét 
fehér lesz, kék-sárga színnel díszítve. A kiállítás egyik 
érdekessége lesz a kiilön „történelmi rész". Erre vonat-
kozólag már megkezdtem a tárgyalásokat Berlinben a 
Daúmler-Benz-művekkel, valamint Bosch-ókkal és 
inás nevezetesebb német gyárakkal és minden remény 
megvan arranézve, hogy a német kiállítás anyagát itt 
Budapesten megtekinthessük. A kiállítással egybe-
kötve hatalmasarányúnak ígérkező motorkerékpár-
felvonulást fogunk renlde'/Jni, melynek célja lesz demon-
strálni a niotorcikli óriási elterjedését. Ezzel egybe-
kötve zsűri előtt fog lefolyni a zajtalansági verseny, 

ami szintén a motorkerékpár népszerűsítését, illetve az 
az ellen mutatkozó antipátiát volna megszüntetendő. 
Ezzel nagyjában végeztünk a kiállítással. Bárcsak 
valóságban is ilyen könnyen menne. Reméljük azonban 
a legjobbat. 

Jövőévi sportprogrammunk erősen túlfogja szár-
nyalni az ideit. Felvettük a nemzetközi programmba a 
Tourist Trophyn, a Túraúton és a Svábhegyi verse-
nyen kiviil a Gnggerhegyi versenyt is, mely remélhe-
tőleg 1927-ben már a, meghosszabbított útvonalon fog 
lefolyni. A túrautat 1927-ben a Dunántúlon bonyolítjuk 
le. A Bakony, a Balaton, Pécs és Kaposvár lesznek a 
túra főbb állomásai. Hogy két-, avagy háromnapos 
le«z-e, az még kérdés? Feltételei valószínűleg azonosak 
lesznek az ideivel, mert a túraúton főleg az amatőr-
sport. és a propaganda vewérel bennünket és így ti'il-
szigorú feltételeket nem szabhatunk. 

Természetesen a t'euti négy verseny nem meríti ki 
programmunkat. Idén is megrendezzük az Ugetőn a 
motorkerékpár-pályaversenyünket, valamint a téli hó-
versenyt az ismeretes Pomáz—Vörösvár—Hidegkút— 
Hűvösvölgy—Jánoshegy szakaszon, ezenkívül végleg 
önállósítjuk a Mátra hegyi versenyt, mint a legszebb 
magyar hegyiversenyterepet és ezentúl évente meg-
rendezzük 7 kilométeres távon a Mátrafüred—Mátra-
hágó versenyt. 

A rég és oly hőn óhajtott „Magyar Kilométernap" 
terve is megvalósul. Tát és Nyergesújfalu közt lesz a 
magyar Arpajon. A műszaki bejárás a napokban volt, 
amikor is a bizottság, melynek tagjai Forster Gyula, a 
keresk. minisztérium útépítési ügyeinek vezetője, Barna 
Bertalan miniszteri tanácsos, Ujfalusy műszaki főtaná-
csos, valmint a KMAC részéről Bláthy Ottó Titusz, 
Haltenberger Samu, Delmár Walter és jómagam tekin-
tettük meg a terepet, arra a konklúzióra jutván, hogy 
a 47-es kilométerkő közelében építjük meg a 3 kilomé-
ter hosszú betonalappal rendelkező műutat. Másfél 

W Í 

izlosítsa magát balesetre 
1 és autóját törésre, tűsre és szavatosságra . v í í í í í 

ax l'lsö Magyar Általános Biztosító Társaságnál. V.. Vigadó-tér 1. sxám j^JSÍÍÍJSA 
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kilométer nekifutás és 500 méter kifutással. Itt fog 
lefolyni a jövőévi túraút kilométerversenye is, de min-
dent elfogunk követni, hogy_ egy külön „rekordnap"' 
is megrendeztessék. 

A fenti versenyekhez természetesen az affiliált 
klubok versenyei fognak csatlakozni. Hogy a dátumok 
körül torlódás ne történhessen, január hó folyamán 
megtartjuk a terminusegyeztető értekezletet, ahol úgy 
a KMAC, mint a többi versenyrendező orgánum be-
jelenti dátumait. Mint értesülünk, igen szép szezonra 
Ie«wJ kilátás, hiszen a MAC, a Tiszántúliak, a TTC, eset-
leg az Északin agyarországi Automobil Club és az 
„Automobil-Motorsport" is fognak versenyeket ren-
dezni. így aztán többé panasz nem lesz. hogy kevés a 
verseny. 

A kedélyes Filius-túrautat alkalmasint újra meg-
rendezik. Ezúttal a Balaton egyik fürdőhelye van kisze-
melve találkozópont gyanánt. 

Mint a jövő swezón érdekességét kell bejelentenem, 
hogy a KMAC sportbizottsága elhatározta, hogy 1927-re 
kiírja, hasonlóan a motorkerékpár- és oldalkocsibaj-
nokságokhoz, a „Magyar automobilbajnokságot''. Hogy 
mely versenyekre lesz kiírva, azt ma még nem tudjuk, 
de valószínűleg egy kilométerverseny, egy-két hegyi-
verseny és esetleg a túraút fogják alkotni a pontszerző-
napokat. Hogy több bajnokságot írunk ki, avagy csak 
egyet, az még a jövő titka. 

Egyébként a sokat emlegetett és vitatott útjek.ések 
is meglesznek. A skandináv államokhoz hasonlóan, 

mi is az egyöntetű „háromszög" jelzést fogadtuk eL Egy-
szerű kékre festett, középen átlátható háromszög, fent 
a magyar koronával, a jobb sarokban sárga KMAC 
betűkkel. Háromezer ilyen tábla készül el tavaszra. A 
táblákat mi készíttetjük el és a>a államépítészeti hiva-
talok fogják rendeltetési helyükre felállítani. Három-
stógjelzés lesz tehát mindenütt. A bnkkanóknál, a vas-
úti átjáróknál és a veszedelmesebb fordulóknál is. A 
helységjelző táblák felállítása már több időt fog igé-
nyelni. Itt körülbelül 6000 darabra van szükszég. Ezek 
nek felállítása már több évet fog igénybe venni, de a fő-
vonalakon már a jövő évre el fognak készülni. Minden 
egyes falu végén ott lesz a fehér tábla, mely megmu-
tatja a következő helység és a legközelebbi nagyváros 
kilométertávolságát. A legoptimisztikusabb számítások 
szerint 3—4 esztendő fog kelleni, míg a helysőgjelzö 
táblák az egész ország területén allani fognak. 

Azt hiszem eleget mondottam el. Többet jelenleg 
nem is tudok. Mi csak dolgozunk, dolgozunk, hogy a ki-
jelölt és lefektetett programmunkat megvalósíthassuk 
és reméljük ev sikerülni is fog." 

Edldig a vezértitkár úr. 
Jóleső érzéssel távozunk az Apponyi-téri palotából, 

mert láttuk, hogy jó kezekben nyugszik a magyar 
„motorsport". Ha a fenti programni megvalósul, ismét 
egy hatalmas ugrással fog a magyar automobilizmus 
és motorkerékpársport előrejutni. Kiállítás, kilométer-
versenyek, túrautak, szebbnél-szebb hegyiversenyek, 
automobilbajnokság, mind olyan perspektíva, amivel 
bizony csak kevés európai állani dicsekedhet. 

Különlegességek a párisi autókiállításon 
(Folytatás.) 

Barron-Viale egy nyolchengeres és egy hathengeres 
ehassist állított ki. Nyolchengerese igen szép, sima mo-
torjával igen modern konstrukció. Szelepei a henger-
fedőben vannak, egysorban, felülfekvő vezérműtengely-
lyel vezérelve, mely spirátfogazású kúpfogaskerekek ál-
tal egy függőleges tengely útján lesz meghajtva. A ven-
tilât or szíjj nélkül, кűpkerékáttétellel a függőleges ten-
gelyről nyeri mozgását. 

Főtengelye 3 sima csapágyon iút, ú. n. 4—4-es elren-
dezésű. A sebességváltó egész különleges, amennyiben 
a fogaskerekek állandóan kapcsolva futnak; sebességvál-
tásnál, a 3 év előtt a Chandler-gyár által gyártott sebes-
ségváltóhoz hasonlóan, egy különleges rögzítő által lesz 
a megfelelő kerék a tengellyel összekapcsolva. Az alváz 
normális, 4 kerékfék Westinghouse servofékkel, elől-
hátnl féleliptikus rugózással. 

Az amerikai kocsik közül Packard a hat- és nyolc-
hengeres modelljeit állította ki. Szerkezetileg nincs raj-
tuk lényeges újítás. Minden kocsin standard a Skinner 
Oil Rectifier. A kézifék euneltyűje egész oldalt, az al-
vázba van mélyen besüllyesztve, épp hogy a fogója kiáll. 
Sebességkapcsolókar-gombja ónixból vau. Feltűnik még 
az aceele rá tornál a lábpihentető, a rendkívül masszív 

kivitelű „bumper"-ek, Watson Stabilatorok, fakormáiiy-
kerék és hogy az első rugóknál a rugókengyel nem há-
tul, hanem elől van. Csodálatos, hogy ennek az elrende-
zésnek előnyeit Paekardon kívül csak még egy gyár, a 
Talbot új 6 hengeresén használja ki. 

Igen szépek az új Paige-koesik, typikus amerikai 
kivitelűek; Oakland egy szép metszett, mozgó kiállítási 
alvázat mutat l>e; említést érdemel eme alváznál az első 
kerekek kormányrúdjának kivitele, a „Pnrolator" filc-
betétes olajtisztító és a 'hátsó híd kúpkerék utánállításá-
nál egy igen különös csavarbiztosítás. 

Dnesenberg csak egy alvázat állított ki, mely a 
mult évi typussal megegyező. Érdekes, hogy az egyetlen 
alváz, melyen a főtartók alatt egy a vasúti kocsiknál 
használatos feszítőrúd látható. 

Az amerikai kocsik között újdonság a Studebakcr-
gyár kis hathengers kocsija, melyet a gyár technikai 
vezetőjéről neveztek el. Az „Erskine" külön az európai 
piac részére készült, 66X114 mm. furat es lökettel. Az 
egész chassis typikus amerikai. Egy kivitelben készül 
csak, még pedig teljesen csukott, ötüléses limousin 
alakban. A kocsi kiállítása elsőrangú, minden elkép-
zélhetővel gyárilag felszerelve, úgymiint szabályoz-
ható fényszórók, tetővilágítás, megállást jelző hátsó 

Automobil 6üiöK J f _ f f Hüiö és Fémáru П. T. 
BenxiníartányoK Я f 4 f f f f f 1 " . ^ ^ 
Ifiviirivnlc # # Ж Ж 1 . Ш U s j OrSXá„biró.ulca26b. 

. t U V I I U S O K w w lelefon: C. 914-17 és С. 97Я-93. 
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lámpa, tükör, automatikus szélvédőtisztító, szabályoz-
ható elektromos kürt, sebességmérő, aimpéremérő, ben-
zinóra, olajfeszmérő, pótkerék és teljes szerszámkészlet. 

A francia kocsik között több újabb van. Ilyen a 
Genestiu, egy 1100 cm3 kiskocsi, mely a mult évadban 
több versenyen igen jól szerepelt. A motor C. I. M. E. 
gyártmányú, felülvezérelt. Alváz normális, a íékelren-
dezés ellenben hasonlít a. két év előtti Chenard-koesiké-
hoz, amennyiben a hátsó kei-ekeken nincs fékdob, csak 
a kardántengelyen, a sebességváltó mögött; az első ke-
rékfékkel, melyek kábellel működnek, egyszerre műkö-
dik a kardánfék. még pedig akár a fékpedállal, akár a 
kézi fékkarral. 

A. nálunk kevésbbé ismert Cottüi-Desgouttes-gyár 
egy igen szépen kidolgozott új típust mutatott be, 
melynél minden kerék egymástól teljesen függetlenül 
rugózhat. Amint az ábrákból láthatjuk, elől egy .kereszt-
rúgó vau, hátul négy. Hogy iá gyakorlatban miikép fog 
eme konstrukció beválni, az kérdés; annyi minden-
esetre megállapítható, hogy a hátsó kerekeknél úgy fé-
kezésből, mint a meghajtásból származó forgató-nyo-
miatékokat és minden egyéb a kerekekre ható terhelése-
ket kizárólag a rúgók viselik. Az első kerekeknél a 
helyzet előuyösebbnek látszik, minthogy a csuklótenge-
lyeik felsőrészei egy. az alvázra szerelt gömbcsuklóban 
vannak vezetve. A kormányszerkezet ezen kocsinál is 
kétszeres, összekötőrúd nincsen. Megemlítendő még 
ezen kocsinál a hátsó fékdobok elhelyezése, melyek nem 
a kerekeken, hanem közvetlen a kúpkerékpárház olda-
lain vannak, ennek célja nyilván a lengőtömegek to-
vábbi redukálása, nagy hátránya azonban, hogy a féke-
zési nyomaték ily módon a négy kardan-csuklót ter-
heli. Tgen különös volt a kúpkereklváz öntvényének ab-

normális. ferde irányú megosztása, mely megmunkálás 
szempontjából igen előnytelennek látszott. 

Különös konstrukció a „Stabilia", melynél az alváz 
a rugók alatt van, úgy hogy az első és hátsó tengely is 
az alváztartók fölött nyer elhelyezést. Ezáltal a kocsi 
súlypontja igen alacsony; hátsó hídja hasonló a régi De 
Dion kocsikéhoz; egyébként semmi különös újítás nem 
látható e kocsin. 

A Scap-kocsik között említést érdemel a sport 
typusa, mely Cozette compressorral és külön olajhűtő-
vel van felszerelve. 

A B. N. C.-gyár versenykocsija szintén Cozette 
kompressorral vau ellátva, igen alacsony építésű. A hű-
tője a légellenállás csökkentése céljából a Talbot és 
Austin versenykocsik mintájára hátrafelé döntött. 

A „Motobloc" ú j 8 h. E, typusát állította ki, melynél 
a motor modern kivitele és a ventilátormágnes és víz-
szivattyú meghajtásának elrendezése tűnik fel. Négy-
hengeres, felülvezérelt, felülfekvő vezérmütengellyel, 
mely csiga kerekekkel függőleges tengely útján van 
meghajtva; 4 kerékfék. hátul egynegyed rugók, elől fél 
elliptikusak. — 

Az Amilcar-standján a 1100 cm5 hathengeres ver-
senykocsi látható. Motorja klasszikus versenymotor-
elrendezésű, felülfekvő 2 vezérművel, Rost-féle compres-
sorral. Fordulatszámlálója 8500-ig van skálázva, még 
pedig 6000-ig fehér, 6000-től 7500-ig zöld, azontúl piros 
,i skálának alapszíne. Említésre méltó, hogy fékrudak 
helyett acélszalagok vannak alkalmazva. 

A nagy kocsik között a 8 hengeres Panhard a kiál-
lítás legszebb kocsijai közé tartozott. Ezen kocsival érte 
el Mouthléryben Orstman kiváló eredményeit. Az ösz-
szes Panhard-motLelleken feltűnnek a majdnem kerék-
nagyságú fékdobok és a nagy átmérőjű fékrúdak. ill. 
csövek. A kiállított versenykocsija kivitel szempontjá-
ból elsőrangú; hogy a versenyeken miként fog szere-
pelni, a. jövő titka. Feltűnő a különös kormányszerkezet 
és az első kerékfékek hiánya. 

Az olasz autóipart Isotfa-Fraschini, Alfa-Romeo, 
Fiat, Ansaldo képviselték. Az Isotta csak kisebb de-
tailokban módosította alvázát. Alfa-Romeo ú j 1500 cm* 
hathengerese az olasz autóipar egyik legszebb példá-
nya. A séria-kocsi egy felsővezérmű tengellyel, a sport-
typus két vezérmütengellyel készül. Az egész alvázon 
meglátszik az Alfa-Romeo-gyár versenytapasztalatai-
nak érvényesítése. 
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Mí történi a Normafánál? 
A napokban a természetimádók szektájának háló-

jába kerültem. Ajánlom őket a rendőrség b. figyel-
mébe. Kincses szótárunk min'den gyöngyét beszédjükbe 
fűzitek, hogy patinás, szép, pedigrées jelzőkkel tömjé-
nezzék bálványukat — ar, őszt 

Fanatikus rajongója vagyok a tavasznak, hogy 
miért — az kettőnk titka, — s így az ősz papjainak ér-
vekben reám zúdított pergő tüze lepergett rólam. Mit is 
adtam volna egy hasonlóan jóindulatú pergőtűzért Asi-
agó poklában? 

Tökéletes lett volna győzelmem aizi ősz és tavasz 
körül viharzott nagy csatában, az ész, szívek, lelkek, 
színek, szavak szenvedélyes összecsapásában, ha az 
ősz dervisei nem sebeznek meg a kíváncsiság fullánk-
jával. Mit tagadjam, kíváncsi lettem az őszre, helye-
sebben egy őszre, arra, melyet démonoktól kölcsönzött 
színekkel, Mephistó ecsetével festettek képzeletem vász-
náivá. 

A sorvasztó kíváncsiságból csak egy menekvés van, 
megismerni a titokzatos idegent. Érthető tehát, hogy 
lázasan készültem s mind fokozódó pulzussal mentem a 
találkára, melyet a „Négy évszak" című időszaki lap 
mult síiámának apróhirdetésrovatában adtain az — 
ősznek, egy hétköznapra. Hétköznapra azért, mert 
vasárnap amúgy is dühöng és tombol a rendszerint pá-
rosával megnyilvánuló kíváncsiság s mert a vasárnap 
t.ömegrendezvous-iban sírásóját láttáin a szemérmes 
ősszel való találkozásom lehetőségének. 

Egy hétköznapon volt, egy úgynevezett hangulatos, 
szép, őszi napon. Fúj t a. ssjél. kopaszra fújta már a dere-
sedő fákat, bokrokat, az égiek enyhe esővel permetez-

ték a földet. Nekivágtam a mindenkor hűvös völgynek. 
Az elejéhez érve, látom, mint csúszik, mászik, prüszköl, 
erőlködik a hegyoldalnak egy nagy, füstös, fekete her-
nyó. Felkapaszkodtam reá. Ekkor láttam, hogy a jám-
bor,, lomha, tehetetlen, asztmatikus sárkányivadék a 
fogaskerekű. Szegény, mit szenvedhet. Izületeit rég 
nem olajozhatták, fájdalmas vergődés volt kapasz-
kodása, melyet csakhamar inegúntam. Otthagytam, 
hogy gyalog rohanjak az ősz elé. Rohanásomban a 
Normafánál állottam meg pihenni. Csodás látványnak 
lettem részese. A természet nagy színpaldán színváltozás 
volt. A szél elállott, a permetezésnek vége lett, a köd 
felhőkké sűrűsödött, melyek nagy párnaként feküdtek 
körül a környékre, mely alól dacosan dugta ki fejét itt 
a Sváb-, amott a Jánoshegy. Ügyet sem vetettem reá-
juk, gyönyörködtem a<u alattam elterülő felhőrengeteg-
ben, mindaddig, amíg egy robajszerű Hangra össze nem 
rezzentem. Pillanatnyi csend után megismétlődött a 
hang, melynek hullámai a földhöz lapítottak. Kíván-
csian lestem a hangforrást.. . látom, prüsszent a Sváb. 
Oda. is szólott az öreg János, amúgy kedélyesen, de 
dörögve: „Egészségedre, német sógor!" 

Még nem volt alkalmam hegyek csevegését hallgat-
hatni, feszült idegekkel vártam a további párbeszédet, 
mozdulatlan meglapulva, nehogy mint alkalmatlan ide-
gent akár az egyik, akár a másik óriás lerázuon a 
Hüvösvögy tájékára. 

Meglepett, hogy a ¡Sváb, a helyett, hogy megkösizönte 
volna a szíves jókívánságot, amint mifelénk szokás, a 
budakesziek zamatos magyarságával csak amúgy foga 
hegyéről visszadörgi szomszédjának „Ki kérdezett?" 
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János homloka elborult, bosszanthatta a hetyke 
válasz. Lekapta fejéről lyukas kalapját — melyet mi 
kilátótoronynak használunk — majd, hogy földhöz is 
vágta. Die csak meggondolhatta az esetet, sejthette, 
hogy a mai szanált világban nem egyhamar lepi meg 
a „Főváros" egy másik kalappal. Letett romboló szán-
dékáról. Megelégedett azzal, hogy egy korty után, mit 
a derűsen mosolygó Szép Juhászné nyújtott néki, 
illemre szólítsa az arról megfeleídkezett szomszédot, 
mondván „Komám, neveletlen voltál, szívességemért 
gorombasággal íiizettéí. Meg is aidnád az árát, ha ide-
fenn nem volnál hegyi — odalenn pedig, amint az em-
berférgek mondják — nemzeti kisebbség. így hát nem 
bántalak, nem akarok kisebbségi sérelmeket." 

E lovagias nyilatkozat csak olaj volt a parázsra, 
mert az öreg Sváb idegesen förmedt régi, néhánymillió 
esztendős szomszédjára, elindítva egy párbeszéd lavi-
náját, melynek minden szavát híven megőriztem s be-
vallom, most felhatalmazás nélkül köblöm. 

A Sváb: „Nem akarsz kisebbségi sérelmet? Hogy 
higyjem? Nem is olyan régen, az első jégkorszak ide-
jében még tűrEetően viselkedtél. De ez csak néhány 
esztendeig tartott. Kalendáriumomból pontosan meg-
mondhatnám. hogy meddig. De jött a másik jégkorstuak. 
Kirántottak alólam néhány réteget, lecsúsztam, kisebb 
lettem. Azóta se vége, se hossza a részedről ért bán-
tódásoknak." 

János: ..Fecsegsz, dédelgetés az életeid. A te köté-
nyedbe rakták a Fácánt, a Nagyszállót, a te füledbe 
húzza a cigány, pedig rezesbanda való neked, Jókai té-
ged vett tollára, a Guerlain tébolyító illatával szép asz-
szonyok te ráld lehelnek, szerelmesek boldog kettesének 
te vagy a tanúja.'' 

A Sváb: „Ebből a tanúskodásból bőven jut. neked is." 
János: „Szalagdíszt kaptál, megraktak utakkal, 

sínekkel, van fogaskerekűd, villamosod, maholnap pro-
pellerek kötnek ki a Disznófőnél, mert a jelszó, kényez-
tessük a Svábot." 

A Sváb: „Tán nem érdemeltem meg?" 
János: „De még mennyire nem. Nálatok szokás a 

mondás „Der Dumme hat's Glück". Szerencséd van, öre-
gem. Szerencséd, hogy közelebb vagy a füstös tégla-
rakáshoz, szerencséd, hogy a bennlakó emberboly 
lusta, lajhár, mert turistának képzeli magát, ha hozzám 
kilátogat, szerencséd . . . 

A Sváb: „Ne epéskedj. Nem szerencse, hanem tehet-
ség kell ide, sok tehetség. Hát nem tehetség az, hogy a 
KMAC-ot magamba gabalyítottam, úgy. hogy még hét-
esztendő múlva is hű maradt hozzám? Hét esztendei ki-
tartás, hűség nagy szó a mai világban, nem tagadhatod. 
Barátom, János, ilyen plátói szerelemhez több kell, 
mint szerencse." 

János: „Egetverő szélhámosság érdekházasságtok 
plátói szerelemnek minősíteni. Viszonyod négybetűs 
barátoddal nem is irigylem. Sőt Kívánom, hogy te is, 
mint odalenn a színházak, mielőbb kitehesd a táblát: 
„Svábhegyi verseny! Ma 25-ödsí.ör! A mai előadásra 
minden jegy elkelt!", s hogy néhány esztendő múlva, 
ha már földalatti siklóval is kedveskedtek néked s ha 
fejed búbján a fák erdejét felváltotta a benzinkutak 
erdeje, újból kirakatodba tehessed jubiláló, agg szerel-
metek hirdetményét: „Svábhegyi verseny! Ma 75-ször!" 

A Sváb: „Cifraszűrös iróniád az irigység fűti. Pedig 
vajmi keveset tehetek arról, hogy a Fácán és a Nagy-
szálló helyett csak tüdőbeteggondozók sorakoznak háta-
don, hogy a verseuypályapiacon az én árúm kelt el." 

János: „Ügy van, a te árúd kelt el, mert ma 
bazárárú kell. Jobbra nem telik. Versenypályád 
kiváló, nagyszerű emelkedésekkel, akárcsak Jákób 
létráján. Start az Istenhegyi-úton, cél — a teme-
tőben, mint egynéhány esetben láthattuk. Az út-
kaparóház) különlegesség, csemege, I t t már nem az 
utat, hanem a versenyzőket kaparják össze. Fent a tar-
kódon a hentesüzlet, specialitás. Keresni felesleges, az 
út a boltba visz, ha nem is vevőt, de versenyzőt, kimé 
letlenül, nem törődve a vasárnapi üzletzárással, fittyel 
hányva a vasredőnynek s tekintet nélkül arra, hogy a 
cél neon a vasredőny, sem annak ismételt bizonyítása, 
hogy nem jó se fejjel, sem motorral a falnak menni. 
Ah! majd meg feledkeztem a versenypályád végében 
ibolyaszerénységgel meghúzódó kis hidaoskáról, a kis 
ártatlanról. Magad és barátaid közismert bölcsességére 
bízom annak megállapítását, hogy mitévők legyetek 
pazarnak hirdetett pályátok ezen szörnyével, mely 
hideg vaskarjaival várja a célszalag alatt diadalitta-
san elrohanó versenyzőt, hidegen magához öleli örökre 
s a megérdemelt babérkoszorún kívül esetleg egy meg 
nem érdemelt másik koszorúhoz juttatja a pálya hősét. 
Büszke lehetsz hidacskádra, mely szemlélhetővé tette a 
levegőben lógó autó esetét, mely . . . " 

A Sváb: „Elég. Ügy látom, kákán csomót keresni 
kedvenc foglalkoizásod. Portám előtt ne söpörj, elvég-
lem azt magam is." 

János: „De rosszul." 
A Sváb: „Beteg vagy öregem, mert nincs pályád. 

Betegséged a nincstelenség. Súlyos baj. Elismerem. 
Olykor katasztrófa, melynek egyik áldozata a kiegyen-
súlyozott tárgyilagosság, mint előbbi bősz, a szélső bal 
hangszerelésével ellenem, illetve pályám ellen intézett 
kirohanásod példásan bizonyítja. Betegséged egyetlen, 
de biztos hatású orvossága az volna, ha pályámat az 
összekapart versenyzőkkel, csábító hentesüzletével, hi-
nlegen ölelő hidacskájával neked adnám, ha a verseny-
ül am, az általad minden bizonnyal csak részben fel-
sorolt, lexikont kitöltő bajaival a te öledben kanya-
rogna . . . 

János: „Az én ölemben ? Nincs számára hely. 
Foglalt!" 

A Sváb, szeanhunyorítva: . . . tán a Szép Juhászné?" 
János: „Nem is a Diszmófő!" 
A Sváb: „Mille pardon!" 
János: „Ez a lipótvárosi tájszólás nem áll jól neked, 

dadogj csak a magad nyelvén. Csak még azt kívánom 
megállapítani, hogy aw imént, amikor ölem birtokviszo-
nyainak háborgatására céloztál, nein a fehérnépre 
gondoltam, hiszen versenypályáról esett a szó." 

A Sváb (hosszas gondolkodás után): „Ali so, érteni. 
Tehát már volna versenypályád?" 

János: „Nem volna, hanem van! Ügy beszólsz, 
mintha a múltkor nálam rendezett versenyt átaludtaid 
volna. Pedig igen ébren voltál. Bámészkodtál, hogy sze-
med majd kiesett helyéből, izgatott voltál, mintha a te 
premiered lett volna, kaján mosollyal lested, hol, mikor 
töri-zúsaa magát egy versenyzőm, hogy féltett egyed -
uralkodásod helyrebillentésére felhördülhess: „íme, 
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nean megmondtam?", s amikor nagyszerű rendezésben, 
pazar eredménnyel, de komolyabb baleset nélkül véget 
ért versenyem, dühödben majd lenyelted a Nagyszállót." 

A Sváb: „Az úgynevezett M A C versenyéről van szó?" 
János: „önként értedődik, hogy nem az úgyneve-

zett KMAC-éról. A j án lom szíves tudomásvételre, jó ko-
mám, miért is mégegyszer füledbe dörgöm, hogy MAC." 

^ Sváb: „MAC! A disszidensek?" 
János: ,A z eszeld disszidens, kilépett az agyadból. 

MAC, csak egyszerűen és szerényen M A C , . . „K" nél-
kül. Egy betűvel kevesebb, 25 esztendős múlttal több. 
Egy egészséges klub, hagyományokkal !" 

A Sváb: „Hagyományai is vannak? Ká r ezeket ver-
senypályád lejtőire vinni." 

János: „A lejtőn két iráuy van, komám. Az egyik 
felfelé visz. a másik, hisz tudod, . . . lefelé." 

A Sváb: „Az előbbi a tied, nemde? Kisajátítottad 
magadnak, sejtettem. Nem nyugtalanítasz vele. Komoly 
konkurrenciát úgysem jelentesz nékem, sem ma, sem 
holnap, soha. Nem is vagy bejegyzett cég. Az A1ACR-
ban nem ismernek." 

János: „Az önámítás gyengék vigasza. Nem fosz-
talak meg tőle. Feltűnő azonban, hogy szavaid íze 
annyira üzleti. Konkurrenc ia . . . bejegyzett cég . . . Hogy 
az AIACR-ban nem ismernek, nem aggasd. Vallom, 
hogy a magyar versenyzők széles táborát starthoz ál l í tó 
országos versennyel többet lendítek a még mindig ká-
tyúban vergődő motorsporton, mint külföldi primadon-
iuik — nem is sztárok — vendégjátékának mondható 
nemzetközi versennyel. Az A I A C R pedig csak pezsgőz-
zön ós ankétezwm tovább. A „Complices des boches-ok". 
mert ml, magyarok még ma is azok vagyunk, motor-
sportját uem ott intézik, mert ha ott intéznék — már el 
is volna intézve." 

Sváb: „Másszóval, progrannnod a splendid isola-
tion? Barátom, ehhez megfelelő garnitúra kell, ver-
senyzőkkel, versenypályával . . . " 

János: „Versenypálya? Tudom, hogy- aa enyém nem 
tetszik. Ügy vagy vele, min t egy nő, kinek nem tetszik 
a más ruhája, mert szebb aw övénél. Nem szíveled a pá-
lyám. Miért? Nincs rajta útkaparóház? Ejnye, fékom-
adta, de nagy baj. Nincs hentesüzlet? Ez már komoly 
hiány, a vásárcsarnokban, de nem benn egy verseny-
pályán. Nem eléggé lakott a pálya? E tekintetben tiéd 
a pálma. I/egyen is, maradjon is, hiszen nemsokára a 
svábhegyi nagykörút falai közt rendezheted má r most 
is kocsitfieamító concours-jaid. Nincs emelkedés! J ó 
szomszéd, ezt csak az ál l í thatja, ki a cél felől iparkodik 
a start helyére. 

— Remélem, észrevetted már, hogy pályámnak úgy 
a starthelye, miut a célja, hogy is mondják arra te 
feléd, — f inoman — magasabb nívóban van, min t nálad. 
Következéskép. német sógor, aw én pályám nívósabb." 

A Sváb: „Kusza fogalmaid vannak a nívóról." 
Tános: „Nem a fogalom a fontos, hanem a nívó. Te 

is fogalom vagy .ma, de meddig maradsz az? S mi lesz 
velekl. ha elér a fogalmak, primadonnák, bankvezérek 
— Boselek — stb. közös sorsa? Mint B-listás fogalom, 
elmehetsz.. ." 

A Sváb: „Tudom. . . Pomázra!" 

ök még folytatták. Tehették. Nincs klotür arrafelé, 
vagy ha van, nem veszik komolyan. A klotür lámpa — 
mi holdnak nézzük — má r rég kigyulladt, de János és 
a Sváb, csak vitatta a maga igazát. A Sváb sörbe már-
togatta éi-veit János borral csiszolta garatját. J ó l j á r t 
a Nagyszálló is, a Szép Juhászné is. Fejedelmi vendé-
geik rekordot fogyasztottak. 

J ó magam pedig rohantam le a városba, a „Négy 
Évszak" című lap kiadóhivatalába, hogy egy bűnbánó 
apróhirdetésben ú jabb találkát kérjek az ősztől — a 
Guggcrhegyre. Kéthely. 

litóC november 25. 

pneumatik 
úffáalakitó- é s favilóUsftm. 

Az amerikai Auburn-automobilok 
A köze lmúl tban képviseletet kapott Budapesten 

az amer ika i Auburn-kocsi, me ly egyike hazá ja leg-

előkelőbb luxuskocsi ja inak. A z Auburm-kocsik meg-

oldották azt az éppen nem könnyű problémát , hogy 

a hasznosat a kellemessel és a m i a legnehezebb, a 

széppel egyesítsék. A Mac Far land-gyárban készült 

karosszériák va lóban még a legkényesebb igényeket 

is kielégíthetik. De nem lesz érdektelen egy pillan-

tást vetn i a kocsi motor ikus berendezésére sem. A z 

Auburn-gyár sem sa já t üzemében készít i motor ja i t , 

hanem hasonlóan a többi amer ika i kva l i t ásmárkák-

hoz, a legnagyobb amer ika i motorgyár a Lycoming 

termékeit szereli be vázaiba. A Lycoming-gyár 

6 és 8 hengeres motor ja i 78 mi l l iméter fura tu 

és 115 mi l l iméter löketüek. Amer i k a i Auburn-

Schebler rendszerű gázosító, Remy-delco-gyujtás és 

vi lágítás, lamel lás kupp l ung hároinsebességes sebes-

ségváltó, chromnickel-acélből készült, o la j fürdőben 

működő fogaskerekekkel és ha ta lmas ballon-pneuk 

egészítik k i e remek amer ika i kocsi felszerelését. 

A kocsi belseje mesébe il lően kényelmes. Selyem, 

bársony, va lód i bőr stb. képezi a belső berendzeés 

anyagát . K ü l ö n gondot fordítottak arra , hogy — 

mél tóan a motorhoz — a karosszéria is teljesen zaj-

ta lan legyen. A sokféle pazark iv i te lű modellek közü l 

a csukottak kü l ön fűtéssel, v a l am in t vent i l á torra l 

stb. rendelkeznek. Á l t a l ában e lmodhat juk , hogy 

európai ember előtt ismeretlen igaz i amer ika i kénye-

lem jellemzi ezeket a kocs ika t 

Párisban Voronotf 

ifjítja a nőket. 

Budapesten Bálint 

újítja a pneu-ket 

's^f  V' Arany János-u. 15 
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Ahol a Méray-motorkerékpárokat készítik 1 
Látogatás a Magyar Acélárúgyár R.-T. váciúti gyártelepén 

Városmajor-utca 10. — Dorottya-utca 3. Két 
látszólag jelentéktelen utca házszám. De talán még-
sem. Különösen pedig nekünk motorosoknak nem 
az. Mindkettő a magyar zsenialitás, a kitartás és a 
munka szüleménye. Tekintsünk röviden vissza a 
múltba. Méray Horváth Lóránt okleveles gépészmér-
nök a ma i Méray gépek tervezője, egyike Magyar-
ország legrégibb motorkerékpárosainak, 1920-ban 
építette meg első vázát. Akkoriban egy francia 
Zedel-motor képezte kísérleteinek alapját és ezt be-
építve, a már akkor is a háromszög elv a lapján épült 
vázba, starthoz állott az első svábhegyi versenyen 
és a 250-es kategóriát meg is nyerte. Eredményes 
kísérletei, valamint a fokozott érdeklődés arra kész-
tette Méray Lórántot, hogy konstrukcióját értéke-
sítse és az 1922. év őszén megalakult a Méray Motor-

A Méray-gépek stabilitására jellemző alacsony nyereg-
magasság. mely a földtől csupán 55 cm. 

kerékpár-gyár r. t. 1923 tavaszán pedig már hangos 
volt a Városmajor-utca. Mi ly kellemes emlékek vol-
tak azok. Családi alapon kezdődött a gyártás, ezernyi 
nehézséggel együtt. Négyen voltak. Méray Lóránt 
már akikor, a népszerű „Dudás" rajzolt, tett-veit 
egésznap. Öccse Endre volt a komoly reprezentáló 
egyéniség, ö kötötte le az üzleteket Polnai úr volt a 
fináncminiszter, a vállalat esze, míg az örökké víg-
kedélyü Wein Levente humorával enyhítette a kez-
det nehézségeit. Mint a társaság legjobb motorosa, ő 
volt a futár. Egész idejét a vámon és az alkatrész-
kereskedőknél töltötte. Kis Méray-Villiersje mind ig 
a konkurrens Biró Jenő és Vajda-Hollán cégek előtt 
rostokolt. A Venti ott vett, ahol olcsóbban kapott és 
ahol több volt a hitel. A műhelyben Juramits mester 
parancsolt. Bizony lassan ment a munka. Hetek, sőt 
hónapok kellettek, míg egy-két gép elkészült, de a ki-
tartó munka meghozta gyümölcsét. Az 1924-es esz-
tendő már nagy diadalt hozott a Méray-konstrukció-
nak. Feledy Méray-vázba épített Sunbeam-motoron 
nyeri a Budapest—Hatvani versenyt. Dudás meg-
nyerte a Magyar Ultra Lightweigt Tourist Trophyt, 
mig Wein Levente, Méray Endre, Dragos Jenő és 
mások sorra érték el szebbnél szebb eredményeiket a 

A Méray-vázmuffok hegesztése. 

magyar gyártmányú Méray gépeken. A versenyeken 
való kitűnő bemutatkozás, meghozza a bizalmat a 
gépek i ránt és 1925-re már szűk a Városmajor-
utca. Megindulnak a tárgyalások, melyek csak-
hamar eredményre vezetnek és 1925. év őszén a 
Magyar Acélárugyár Rt . veszi át a Méray gépek gyár-
tását és ezzel megindul a Méray motorkerékpárok 
nagyobb szériákban való gyártása. 1926 november 
25-öt írunk ós a helyzet ma az, hogy nem kevesebb, 
mint 200 Méray gép fut országszerte ós a magyar 
á l lami intézmények, a posta, az Államrendőrség, a 
Pénzügyőrség sorban ad ják le kisebb-nagyobb ren-
deléseiket, elismervén a k i tűnő magyar konstrukció 
életképességét és jóságát. A kis keretek között meg-

Egy Méray hátsó kerék centrirozása. 
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i ndu l t gyártás, m a ha ta lmas méreteket öltött és m i n t 

azt következő sorainkból l á t n i fogjuk, a Méray-gyár 

a solo gépek mellett, m a m á r a kü l fö ld iekkel vete-

kedő oldalikocsikat, v a l am in t au tókormányos három-

kerekű k önnyű teherkocsikat is gyár t , sőt el lehe-

tünk készülve, hogy Méray Lórán t rövidesen olyan 

meglepetéssel fog szolgálni a magya r közönségnek, 

a in i u t án m indenk i oly hőn eped és ami megfogja 

hozni a magya r kiskereskedő, iparos, orvos és ügy-

véd közlekedési eszközét. A gyártelepi részeken k iv i i l 

a város kellő közepében a Dorottya-utcában van a 

Méray gépek k iá l l í t ás i terme, a magya r motorkerék-

páros gárda egyik találkozóhelye. N a g y itt a sürgés-

forgás a n ap m inden szakában, am i természetes is, 

különösen, ha meggondol juk , vasárnaponként bi-

zony m á r 100—150 Méray motoros túrázó i ndu l 

szerteszéjjel csonka hazánk m inden zugába. De tölt-

sünk el néhány órá t a gyártelepen. 

Méray Lórán to t éppen munkaközben ta l á l j uk . 

Ha t a lmas ra jztábla mellett éppen egy célszerű oldal-

kocsi felerősítési módon dolgozik. A l i g , hogy u t u n k 

célját t uda t j uk vele, kopogás az a j t ón és Petrovi ts 

V idor ba r á t unk ¡kalauzolása mellett a hires rúgós-

k o r m á n y feltalá lója, a bécsi An t on Gazda lép be, 

hogy t a l á lmányának magyarország i értékesítéséről 

t á rgya l jon Méray Lóránt ta l . A r a t ó Gyu l a azonnal 

akcióba lép és Gazda pár pere m ú l v a m á r remekül 

sikerült por t ra i t j á t t a r t j a kezében. Eza la t t Dudás 

levisz a gyártelepre, gyorsan á t f u t unk mindent , 

ma j d tekintettel a. várakozó Gazdára , á tad .Turanits 

Automobil vezérképviseleteit 

AM+tGAR 

Halmos Testvérek 
Budapest, V., Nádor-utca 5 

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

Telefon: 142-86 

BALLOT 
Wílhe im Sándor 
Budapest, V., Józseí-tér 11 

Hotchkiss 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest,VII. , Dohány-u. 22 

Telefon: T. 125-68 

DONNET-ZEDEL 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

Telefon : T. 125-68 

¿ J e u c f e o t 

Landy István 
Bpest, V., Országház-tér 9 

Teleion : Lipót 973-43 

SIIMSIN Senéchal 

VELOXAUTÓKERESKEDELMI RT. 
Budapest, V., Dorottya-utca 7. 

Landy Estván 
Bpest, V, Országház-tér 9. 

Telefon L. 973-43. 

Wolle mann István 
IV. ker., Ferenciek-tere 3. sz. 
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mesternek, aki töviről-liegyire megmutat nekünk 
mindent. Arató skizzel, én írok. Van mi t írni. 

A Magyar Acélárúgyár r.-t., ahol a hires Poldi-
acélt formálják, gyártelepének egy hatalmas részét 
engedte át a Méray Motorkerékpárgyár r.-t.-nak. 
Eltekintve a nagy raktáraktól, négy teremben folyik 
a munka. „Hát bizony haladunk kérem. Eddig 200 da-
rab ment k i innen, de a jövő évben négy-ötszázra szá-
mítunk", mondja büszkén a kis tömzsi .Turánits, aki a 
városmajor-utcai nehéz időkből is kivette részét em-
berségesen. „Most már megy a munka. Én mindent 
készen kapok a szerelőterembe és m i csak dobjuk 
ki a kész gépeket, csak szállítani tudják." Így is van. 
A Méray-gyárban, ma már a legszebb munkameg-
osztás uralkodik. Emit t a vázakat készítik, amott a 
kerekeket centrirozzák, egy másik teremben zomán-
coznak, a harmadikban az elektromos forrasztó-
gépek ál lanak sorjában. Most éppen egy liuszas széria 
oldaltvezérelt 500-as .Tap-beépítés van munkában. 
Szép, komoly gépek. Az igazi túragép. Van ereje, 
birja az emelkedést, sőt még az oldalkocsit is, masz-
szív. Benzinfogyasztása nem sokl, ha jól megnézzük, 
igazán elmondhatjuk róla, hogy bizony ezzel akár a 
világ végére is elindulhatnánk. A gépek váza, a tu-
lajdonképpeni Méray konstrukció, a hires Poldi-acél-
ból készült. I t t húzzák ki a Mannesmann-csöveket a 
szemünk láttára és vágják hajszálnyi pontossággal 
darabokra. A karmantyúkat (muffokat), melyeket, 

A Méray-gépek villájának összeállítása. 

eddig Angl iából voltak kénytelenek hozatni a konti-
nens beépítő gyárai, ma már szintén idehaza ál l í t ják 
elő. Úgyszintén idehaza készülnek a benzin és olaj-
tartályok, a vil lák, saját patentű lökhárítóval és 
steering damperrel, a kerekek, a fékek, a kormány, a 
csomagtartók, az oldalkocsi alváza és karosszériája, 
egyszóval csaknem minden. Forró levegő csapja meg 
arcunkat, a zománcozó-kemeneék előtt ál lunk. Két 
részből ál l a terem, a másikban már sorjában ál lanak 
a frissen kikerült háromszögvázak. A ponthegesztés-
nól is megál lunk pár percre. Arató azonnal papirra 
veti. A hatalmas javító-terem meglehetősen üres. 
„Hála Istennek, mondja Jurani ts mester, nincs sok 
baj a gépekkel." A lényegtelen hibákat, bowdensza-
kadás, stb. benn a Dorottya-utcában intézik el és 
nekünk csak a nagyobb bajok jutnak. Ez is csak 
akkor van, ha egynémely ambíciótól duzzadt Méray 
tulajdonos TT babérokra vágyik és má r az első napok-
ban túl kiengedi a masinát. I lyenkor aztán nyolcas 
a kerekekben, elgörbült lábtartók (ez meg a legjobb 
eset), behorpadt tank és sok más hiba esik a gépen. 
„Hála Istennek és ezt erősen kidüllesztett mellel 

Jhiíóru&ássai Wesszely István ^ 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. kerület. Váci-utca í r 

Méray-Horváth Lóránt, a Méray-gépek konstruktőrje 
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Első Magyar 

Motorkerékpár- És Alkatrészgyár 
W ¥ 

Béla 
Budapest. I X . , Mester-utca 40 

Magyarország legrégibb és legmodernebbül felszerelt motor-
keré'kpárlavltótelepe. Gyártja az ttsszes, bármely rendszerű 
motorkerékparalKatrészeket fogas és lunckerekeket. dugalivú-
kat; végez precíziós hengerturásokat és kös/örilléseket. Minden 
típusú két- és négyütemű motorkerékpár gondos Javítása; 
verseny gépeknek versenyekre való szakszerű előkészítése. 

Habán-Delmár 
A m o d e r n motorkerékpár 

Most j e l e n t meg ! 

K i v á l ó k é z i k ö n y v , m i n d e n motor-
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 vászonkötéshen 62.500 korona. 
Vidékre postaköltséggel, a pénz előleges 

hekíiklése mellett 70.000 korona 

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

^IlilllllllllllllllnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

AHT«= 

AKKWMilAVCKÁI 
VEGYE! 

JAVÍTTASSA! 
TÖLTESSE! 

I I R I I H i T E K N Í I 
G Y A R : VI. , P E T N E H Á Z Y - U T C A 7 2 

TELEFON: I,. 978-34 

n 
VÁROSI IRODA: 

MÜLLER LÁSZLÓ OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK 
akkumulátor és elektrotechnikai vállalata 
BUDAPEST, VI., LISZT FERENC-TÉR 6. 

TELEFON: 140-03 

"1 

A 

3 
világmárka 

Norton 
Boyal-EBlleMd 

Hiw-lmpBria l 
v e r s e n y e r e d m é n y e i 

utolérhetetlenek. 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 3. 

I am h y ^ V H i H automobilokat a tökéletes kidolgozás. I 

A W l M H H W H kis benzinfogyasztás és nagy teljesítő- I 
ffWk l i l f a l ^ m H H képesség jellemzi. — Nem szériagyártmányok ! I Automobil Behozatali Rt., Budapest, IV., Kossutt> Cajos-u. 3. I 
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Egy komplett Méray-motorkerékpár, 490 keni. oldali vezérelt JAP-motorral. 

mondja Jurani ts mester, Méray-váz még nem törött 
el." Gazdáék másfélórai csevegés után eltávoztak, 
minek eredményeképpen a Méray-eég megkapta a 
rúgós'kormány magyarországi vezérképviseletét és 
Méray Lóránt! felszabadulván, a hatalmas raktárakat, 
már ismét saját maga mutat ja meg nekünk. A sze-
münk-száink elállt. Olyan perspektíva tárult szemeink 
elé, amilyent csak a legnagyobb gyárakban látni. 
Mill iárdokra rúgó kész árú és alkatrész fekszik itt 

felhalmozva. Állandóan 40- 50 komplett gépre való 
anyag áll készen. Nyolc-tíz láda Jap-motor, köztük 
külön ládákban a speciál motorok „Tuned for Racing,, 
felírással. A termet körülvevő polcokon szép sorjá-
ban egész garmadája az angol Moss-sebességváltók-
nak, az AMAC-karburátoroknak és a német Bosch-
mágnesekinek. Emellett egész sora a magyar gyárt-
mányú Cordatic és az amerikai Firestone-pneumati-
koknak. Külön állványokon 8 liter benzin és 1 liter 

Egy Méray-háromszögváz. 

olaj befogadására kész tankok, sárhányók, villák, 
kormányok oldalkocsi, és solo-vázak, kész kerekek 
fűzve. Az egyik ál lványon a vi lághírű angol Co-
ventry-láncok egész tömege várja hivatása meg-
kezdését. Boldog tudattal távozunk a raktárakból. 
Nem féltjük a Mérayninotorok jövőjét. 

Mielőtt még távoznánk, megnézzük az ú j három-
kerekű teherszállító gépet. Masszív, ízléses kis alkot-
mány. Súlya '250 kg. Elől két, hátu l egy kerékkel. 
Automobilkormány, lábra berendezett fék, kuplung 
és gázbillentyük. Az eddigi próbák a lapján a vázba-
szerelt 350 lkom. oldaltvezérelt JAP-motorral 350 
kilogrammot voltunk képesek felszállítani a János-
hegyre. A gép maximális sebessége 35 km., de ha 
egy 5€0-as JAP-et szerelünk be, aunit kívánatra 
némi árkülönbözettel megtehetünk, úgy a gép meg-
terhelve ki fut ja az 50 kilométerórát. Ára 36 mil l ió 
korona. Az első gépet a Magyar Acélárugyár maga 
kapta és ez végzi most el mindazt, amit eddig lovas-
kocsik, kisautók és triciklik végeztek, természetesen 
nagy időmegtakarítással. Szerencsénk van. Éppen 
indul a kis gép a városba. A kijárathoz vivő emel-

Méray első villa. kedést meg sem érzi és a másik pil lanatban egy 
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szépen vett forduló után nemsokára eltűnik a Váci-
út forgatagában. Ismét egy valami, amit itthon 
ál l í tunk elő és amit nem kell külföldről behozni. 

Mielőtt búcsúznánk, még megkérdeztük Méray 
Lórántot gépeit illetőleg. „Konstrukcióm mai álla-
potúban nézetem szerint teljesen kiforrott, amin vál-
toztatni aligha fogunk. Törekvésünk most már 
csak az, hogy gépeinket, anyagát ós a kiállítást ille-

tőleg minél nagyobb tökélyre emeljük, hogy azok 
minden tekintetben versenyképesek legyenek az 
angol gépeikkel, sőt azokat a honi útviszonyokat 
tekintetbe véve, felül is múl ják. 

Búcsúzunk. Megelégedetten és örömteli szívvel 
hagyjuk el a gyártelepet, ahol oly szépen, oly buzgó 
kitartással folyik a munka, egy szebb jövő remé-
nyében. 

As, Austro-Daimler fyúromliteres 
sportkocsija 

Az idei szezon versenyein több új márka szere-
pelt feltűnő jó eredménnyel. A középeurópai, de fő-
leg német, osztrák, magyar és cseh versenyeken 
azonban a versenyek győztese majdnem a Hlegtöbb 
esetben az ú j ADM. sportl 3 literes kocsi volt. 
Mikor ezelőtt kb. 2 évvel szinte páratlanul sok és 
értékes győzelem után az Austro-Daimler-gárda leg-
jobbjai, mint Alfréd Neubauer, Sasciha Kolovrat, a 
később oly tragikus végét ért Kul in stb. a gyár elha-
tározására, mely nem kívánt többé: résztvenni a verse-
nyeken, odahagyta a versenypá-
lyát. általános csodálkozás, sajná-
lat, sőt sok rosszakaratú megjegy-
zés követte ezt az elhatározást.Hi-
szen minden versenylátogató lelki 
szemei előtt élénken élt, hogy mást 
ne mondjunk a szimpatikus, po-
cakos bukósisakkal versenyző Ko-
lovrat, aki a svábhegyi verse 
nyen oly titokzatosan őrzött A. D. 
Sascha-jával megnyert két kate-
góriát és nem kis szörnyülködés-
re rövid versenyelőtti számadások 
alapján egy gránitkő segítségével 
a nagy vándordíjat1 is. Bizonyára 
lesznek még, akik emlé&eznek 
Wetzka Rezső szenzációs eredmé-
nyeire, többek között arra a felejt 
hetetlen fordulóvételre, melyet a 
célkanyarban produkált, megja-
vítva a túrakocsirekordot olyan 
idővel, mely azután még hosszú 
ideig fennállott. Ez pedig akkori-
ban, amikor gyorsaság szempont-
jából az autó fejlődése mértföldes 

csizmákkal haladt előre — szenzá- — — — — 
ciós teljesítmény volt. Azután soká semmi — eltűn-
tek a régi mesterek és annyi sok szép győzelmet lá-
tott kocsijaik. 

E lmúl t két-három év. Űj márkák, ú j eddig nem 
hallott nevek ragadták magukhoz a győzelmeket ós 
uralták nemcsak a honi, hanem egyszersmind a 
szomszédállamok versenyeit. Már-már feledésnek in-
dult az Austro-Daimler kocsik a szakértő előtti felejt-
hetetlen versenyműit ja, amikor az 1923. évi Alföld-
Alpenfahrt-startjánál egy versenyzőnek éppen nem 
festő cvikkeres, intelligens idősebb úr vezetésével 
megjelent egy trupp, rendkívül szép laposhűtővel el-
látott túra és sportkocsi. Az iij Austro-Daimler Type 
ADM-ek. A bizalom, legalább is a laikusok körében, 

=Sport=3 liter 
Hathengeres blokkmotor. 
Furat: 76 mm. 
Löket: 110 mm. 
Hengerűrtartalom . 2994 kcm. 
Adólóerö: 11.44 HP. 
Fékpacllóerö: 100 HP. 
Központi olajozás. 
Olajmagasságmérő. 
Olajnyomásmérő. 
Királytengellyel felül v. szelepek 
Száraz egylamellás kupplung. 
Négy sebesség előre, egy hátra. 
Két Zenitl porlasztó. 
Nyomtávolság: 1425 mm. 
A kocsi hossza: 3807 mm. 
Gyújtás: Bosch. 
Benzintartály: 90 liter. 
Négykerékfék. 
Kerekek: Huílge-Whitworlh. 
Pneumatikok: 820X120. 
Sebesség: 140 km. 

a kocsik abszolút impozáns megjelenése dacára ért-
hetően mégsem azonnal azok párt ján volt. Hiszen oly 
régen nem versenyeztek és annyi ú j név — soha nem 
hallott versenyzők nevei. A régi híres vezetők sehol. 

Innen már rövid a história. A laposhűtős, isme-
retlen vezetőjű gépek a több, mint 60 benevezett kü-
lönféle nagyságú kocsik között az első abszolút hat he-
lyezést elvitték. Első helyre holtversenyben a híres 
Kiinsky-vel az intelligens kinézésű cvikkeres úr, 
minden idők egyik legkiválóbb túraversenyzője, báró 

Veyder-Ma 11 berg került. A gyor-
sasági versenyeken úgy a sí-
kon, mint a hegyen az ADM-ko-
csik vezettek. Kammergruber 
mérnök pedig a közbeiktatott 
Katschberg hajmeresztően rnere 
dek lejtőjén a nap legjobb idejét 
futja. Győzelem az egész vonalon. 

Az Austro-Daimler gyá-r azóta 
ú jra szorgalmasan résztvesz a 
versenyeken. Hayden Fritz a há-
ború alatti repülőosztag soffőrjé-
ből lesz rövid idő alatt a gyorsa-
bági versenyek legelismertebb és 
legünnepeltebb hőse. Az új ADM-
kocsik kis hengerűrtartalmuk da-
cára mindig osztályuk legjobb 
idejét futják, sőt nem egyszer a 
nap leggyorsabb járművének büsz-
ke címét is elnyerik. Ak i látta sze-
replésüket a Semmeringen, a Sváb-
hegyen stb., meg lehet győződve 
verseny kocsijaik stabilitása, bá-
mulatos akcclerálóképessége é * 
gyorsasága felől. Az év legkima-
gaslóbb eredménye pedig a római 

túrakocsi Grand-P_rix-ben aratott győzelem volt. 
Hogy mit jelent azi Olaszországban versenyt nyerni, 
arról nem egynéhány márka tudna bővebb felvilágo-
sítást adni — saját hízelgő tapasztalatai alapján. 

Versenyek szempontjából a gyár reneszánszát 
éli. Hogyan válnak be a kocsik a mindennapi hasz-
nálatban'? Erre sem nehéz felelni. Egy gyár, mely 
kocsijait oly gyökeresen próbálja ki a versenyek he-
vében melynek szériaépítésű gépei vesznek részt a 
megbízhatósági küzdelmekben, mert hiszen célja, 
hogy necsak bemutassa, hanem egyrészt kipróbálja 
kocsijait — csak elsőrendű gépeket bocsáthat forga-
lomba. Célja, nem túlolcsó, hanem kvalitáskocsit 
adni, melynek teljesítménye és kényelme mindazt 
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Szini János 3 literes Austro-Daimlerjén a Mátra hegyi verseny egyik szerpentinjében. 

nyújt ja, amit egy modern kvalitáskocsi nyújthat. 
Hosszadalmas volna egy részletes s a konstrukcióval 
is kimerítően foglalkozó leírást nyúj tan i erről a jói-
bevált motorról. Mindazonáltal egy rövidebb ismer 
tetés keretében le fogjuk írni a fentemlített és szé-
riában is gyártott Austro-Daimler ADM. 3 literes 
sportkocsit. 

Általános elvül az Austro-Daimler-gyár kon 
struktőrjei a kocsi szerkesztésénél a lehető legna-
gyobb egyszerűséget és a motor, valamint az alváz 
minden részéhez való könnyű hozzáférhetőséget állí-
tották fel. Az ADM.-kocsi motorja egy 76 mm. furatú 
és 110 mm. löketű 2994 kcm-es függőszelepes hat-
hengeres blokkmotor. A motorblokk, a hiitő, a sebes-
ségváltó és kormányszerkezet egy egységet alkotnak 
mely a vázon három ponton fiigg. A motor felső ré-
sze alumíniumöntvény, a dugattyúk a hengerek,ba 
bepréselt acélhüvelyeken futnak. Egy közös levezető 
a motorral fémasbest út ján tömített hengerfejben 
nyert elhelyezést a szelep vezér lés, mely a hengerfej 
levétele út ján szabaddá tehető. A hengerfejben el 
helyezett háromszor csapágyazott vezérlőtengely, 
melyet a motor hátsó részén elhelyezett a főtengely-
ről spirális kupkerékfogazással ellátott királyten-
gely hajt meg, bütykeivel karok segítségével működ-
teti a kétsorban fekvő szelepeket. A bütyöktengely 
zajtalan járásáról külön gondoskodtak. A királyten-
üely hajt ja meg egyszersmind fogaskerekek és ten-
gelyek út ján a mágnest és világítódinamót. A gyúj-
tógyertyák a hengerek beömlőnyilása felőli oldalon 

a kompressziócsapok a kipuffogó oldalon fekszenek. 
A porlasztóktól egyszerűen formált szívócső vezet a 
hengerekhez. A kipuffogónyilás a vezetőülésből sza-
bályozhatóan nyitható és elzárható. A chrómnikkel-
acélból készült három helyen csapágyazott főtengely 
karjai egymáshoz 120 fokos szögben eltolva feksze-
nek. A csapágyak fehérfémmel kiöntött bronzcsap-
ágyak. A hajtórudak szintén fehérfémmel kiöntött 
csapágyakon mozognak. A dugattyúk egyenkint há-
romgyűrüsek. A motor olajozása központi nyomó-
rendszerű. Egy a főtengely ú t j án meghajtott fogas-
kerekes olajpumpa viszi az olajat a kifúrt főtengely-
hez. Innen folyik azután az olaj az egyes olajozandó 
részekhez, mint főtengelycsapágyak, liajtórúdcsap-
ágyak stb. A hengerfalak szóróolajozásban részesül-
nek. A lendkerék felé eső főcsapágytól egy olajkon-
trollkészüléken keresztül olajcsővezeték visz a hátsó 
vezértengelycsapágyhoz. Innen folyik azután az olaj 
az üreges vezértengelyen keresztül az egyes kenendő 
helyekhez, a bütykökhöz és vezértengelycsapágyak-
hoz. Az olajkontrollkészülék egy jelzőlámpát működ-
tet, melynek kigyulladása jelzi az olajnyomás eset-
leges elégtelenségét. Az egyes kenési helyekről le-
folyó olaj azután a karterben összegyűl, ahonnan 
megfelelő szűrés és tisztítás után újra elvégzi körút-
ját. Egy kémlelőnyiláson keresztül leolvasható az 
olajnivómérő állása. 

A hűtővíz cirkuláltutása egy a vezértengely 
hátsó részéről meghajtott centrifugális vízszivattyú 
segélyével történik. A szivattyú a motorblokk hűtő-
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3 literes Austro-Daimler Sport .motorjániak hosszikeresztmets'zete. 

Az ADM. 3 literes Sport motorblokkja. Kipuffogióoldal. 

Az ADM. 3 literes iSport motorblokkja. Porlasiztóotdal. 
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köpenyébe szívott vizet a hengerfejek hűtőpalástján 

keresztül a hűtőbe nyomja. E rendszer által a hen-

gerfejek, valamint a szelepek hűtéséről megfelelően 

gondoskodtak. A hűtő mögött a vezértengely elejére 

erősítve foglal helyet a négyszárnyú aluminium-ven-

tilátor. A hűtővíz leeresztésére egy külön e célt szol-

gáló a legmélyebb ponton elhelyezett csap van. 

A kuppluing egylemezes, szárazrendszerű. Hogy 

a kupplung oldásánál az egyes forgó lészek ímennél 

előbb megszűnjenek mozogni (ami a kapcso-

lást nagyban megkönnyíti), egy külön kupplungfék-

ről is gondoskodva van, mely a pedál lenyomása 

által önműködően működésbe lép. Az alumíniumból 

készült és a motorhoz erősített sebességváltóház négy 

előre és egy hátramenettel bír. Az egyes sebességek 

gömbkapesoló segítségével változtathatók. A sebes-

ségváltó mögött fekszik a kardáncsukló, melynek ke-

nése automatikusan történik. A sebességváltóház 

hátsó falára golyós felerősítéssel támaszkodó kardán-

burkoló csőben a kardálytengely háromszorosan van 

ágyazva. A sebességmérő meghajtása normalizált fel-

erősítés ú t ján történik, mely lehetővé teszi tetszés-

szerinti sebességmérők alkalmazását. A hátsókerekek 

meghajtása egy kupkerékdifferencdálon és a differer.-

ciáltengelyeken keresztül történik. A hátsóhíd préselt 

acélból készül és kis merevítő rudakkal van ellátva. 

Egy kis hátsó ablakon keresztül könnyen kiépíthető 

a differenciálszerkezet, anélkül, hogy ezért a hátsó 

ludat le kellene szerelni. Külön védőszerkezet gon-
doskodik arról, hogy a differenciálból a hátsófék-
dobokhoz ne kerüljön olaj. 

A váz préselt acéllemezekből készül, há tu l pár-
huzamosan felhúzott, elől pedig kissé egymás felé 
hajló hosszanti tartókkal. A váz merevítéséről négy 
kereszttartó gondoskodik, melyek közül a legerősebb 
kivitelű, mely a sebességváltó mögött fekszik, egy-
szersmind a fékkiegyenlítőszerkezet befogadására is 
szolgál. A 100 liter üzemanyag befogadására szol-
gáló tartály a váz hátsó részén függ. A tartályból a 
váz mentén védetten elhelyezett vezetéken keresztül 
kerül az üzemanyag a nyomásalatti benzintápláló 
készülékbe, mely szintén a vázon, a szerelékfal mel-
lett nyert elhelyezést. Az első tengely középkereszt-
metszete T-alakú. Az első tengely félelliptikus rúgók 
ut ján van összekötve vázzal. A konikusan formált 
tengelyfejek golyóscsapágyain foglalnak helyet a 
fékdobbal egy egységet alkotó Rudge-Whitworth-
rendszerű drótküllős kerekek. Az abroncsok mind 
820/120, mind pedig az erősebb 820/135 méretű pneu-
matikok használatára egyaránt alkalmasak. A rúgók 
elől lökésgátlókkal ellátott félelliptikusak, hátul 
pedig cantilever-rendszerűek. A négykerékfékek 
mindegyike belső expanziós-rendszerű és huzalok 
út ján működtethető. A lábfék mind a négy kerékre 
hat, míg a kézifék a hátsó kerekeket fékezi. A fékek 
utánáll ítása az első ülések alatti padlózat eltávolí-
tásával könnyen elvégezhető. 

SCMXÍli 

Így kellene felfesteni Budapesten is az utcakeresztezéseket. Ennek célja, hogy a gyalogjárók csak a fehér 
vonalak által határolt téglalapalakn közökben keresztezhetik az úttestet. Képünk a képzeletben felfestett 
Rákóczi-út és Erzsébet-körút keresztezését •mutatja be. Ezáltal nagyban megkönnyítenék a gyalogosok a jár-
művek forgalmát és elejét vennék az oly gyakori baleseteknek. Ajánljuk az illetékesek figyelmébe! 
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Jl berlini automohilkiúllítús 
Irta: Ster József, a BoscQ Róbert KFT. buáapesti fiókjának 

műszaki igazgatója 

Az idei német automobilkiállítás ismét fényes 
tanúbizonysága volt a hatalmas német nép tervező-
képességének, alaposságának, tudásának és munka-
bírásának. Bár a kiállítás teljesen nemzeti alapokon 
állott és idegen gyár nem áll íthatta ki gyártmányait 
a Kaiserdammon, a németek „Salonja" imponáló mé-
reteinél fogva messze felülmúlta úgy a párisi, mint 
a londoni kiállítást. Miután már csak hetek kérdése, 
hogy a németeket ismét felvegyék a Párisban székelő 
„Burean penmanent des constructeurs d'automobiles" 
tagjai sorába, biztosra vehető, hogy az idei berlini ki-
állítás volt az utolsó „nemzeti kiál l ítás" és 1928-ban 
már nemcsak a szövetséges osztrák gyárak, mint a 

mus lengi át az egész kiállítást. A sok téves próbál-
gatás, zavar után, keresztülvere'kedte magát a né-
met autóipar a tévesen felfogott amerikánizmuson 
és a „Rationalisierung"-al mint jelszóval való visiz 
szaélésen. 

És megtette az egyetlen helyest, amit tehe-
tett, megnézte m i van otthon, megnézte mit is akar 
a vevő, megalkotta programmját, mi t fog gyártani , 
hogyan fogja azt gyártani, szem előtt tartva, hogy 
azt, amit ad jó is legyen, de emellett árban is felvegye 
a versenyt a külföldi gyárak termékeivel. 

A hangulatra valóban jellemző az az intermezzo, 
amit a „Motor und Sport"-ban ír le Oskar Weller. 

A hatalmas berlini automobilkiállítás egyik részlete. 

Daimler és a Steyr, hanem az olaszok, belgák, fran-
ciák, angolok, esehek, svájciak és főleg az amerikaiak 
is teljes erejükkel meg fognak jelenni Berlinben. Da-
cára ennek, mi már nem féltjük a németeket, mert az, 
amit most Berlinben láttunk, a legszebb perspektívát 
tár ja elénk a német automobilipart illetőleg és biz-
tosra vesszük, hogy a németiek fölénnyel fogják visz-
szautasítani a külföld hatalmas offenzíváját. Bátran 
ál l í thatjuk, hogy a német ipar kiheverte a háborút 
és az azt követő nehéz időket és ma a konszolidáció 
biztos út ján halad a szebb jövő felé. 

És ennek a szellemnek a megnyilatkozása volt 
az idei kiállítás, amelyet a Bosch-gyár évenkénti 
műszaki konferenciája után volt a lkalmam a világ 
többi Boscli-fiókjainak műszaki vezetőivel együtt, 
úgy mint tavaly, testületileg megnézni. Egy komoly, 
jó munkában eltöltött év után megérdemelt optimiz-

Egy autókereskedő találkozik egyik üzletfelével és 
a következő „beszélgetés" szövődik közöttük: 

„Hogy van?" — „Hmm . . . " — „Mit csinál az 
üzlet?" — „Hmm" — ,.Hogy van a kedves neje 
Őnagysága?" — „Hmm . . . " — „Az ult imót jól ki-
állotta?" „Hmm . . . " — „Akkor — a viszontlátásra" 
— „A viszontlátásra! örülök, hogy végre kiönthet-
tem a szívemet egy jóbarát előtt!!" És tényleg már 
jobban megy, az emberek már nem szidják a rossz 
i dő i Ez pedig megbecsülendő haladás. 

Kiá l l í tók számában nem hozott ú j rekordot a ki-
állítás, mégis az utóbbi évek legjelentősebbje. 1921 , 
1923. igazán vigasztalan képet nyújtott. Al ig van 
komoly európai mértéket megütő konstrukció: Rum-
pler lengő hátsó tengelye, Maybaeh és a Krompressor 
Mercedes. Egyébként legfeljebb néhány inkább kü-
lönös, mint elfogadható vonalú karosszéria. 1924-ben 



1926 november 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT lü 

az infláció után mindenki átalakításról beszél — és 
mit látunk, ijesztő hátramaradást a külföld mögött; 
egyetlen vigasztaló a nagy Mercedes-típusok és az 
első német nagy szériakocsi, az Opel megjelenése. 

1925. Már a nyoma is eltűnt az inflációnak, az 
emberek egészen szerények, nincs ú j konstrukció, a 
sok gyártási és technikai kérdés szomorúan vár ja 
megoldásának napját. A konstruktőrök legnagyobb 
része végre felfedezi a négykerékféket. Feltűnik né 
hány elsőkerékmeghajtásos kocsi. 

1926 a célszerű tervezés éve. 

„Mi az, hogy célszerű tervezés? Hiszen minden 
autónak az a célja, hogy szállítson vagy embert, 
vagy valamit." Ál l junk meg egy percre. Hagyjuk el 
a valamit és nézzük csak, hogy rendelték a személy-
autót. Mindig elfelejtették, hogy mi a célja. Rendel-
tek egy hatülésest, vagy hatlovasról, esetleg másfél-

sem érdekelte az, hogy kocsija mondjuk második se-
bességgel, mennyi idő alatt gyorsul fel 10-ről 50 
kilométerórára. Pedig egész bizonnyal a kocsi egyik 
legfontosabb képessége — a gyorsítás. 

Megszűnt a határzár és bevonult Németországba 
a Hupmobi l Lincoln, Chrysler Nash és a többi ame-
rikai kocsi. Először min t érdekes különlegességeket 
nézték őket. Azután, dacára a nagy adónak, elkezdték 
őket venni. Örültek annak a kocsinak, amelyikkel a 
direkttel lehet 10 kilóméterrel menni és lenyomni az 
accerelátort és nézni, hogy hogy meg a sebességmérő 
szalagján néhány másodperc alatt a 60, 70 kilóméter-
óra. Őrülteik annak a zajtalan motornak, ahol a szelep-
zörgésről nem lehet megmondani, hogy a motor 6 
vagy 4 hengeres. A széles és sok főtengelycsapágy 
nyugodt járást adott. És a motor nem a rossz repü-
lőgéphanggal imponált, hanem nyugodt, előkelő já-
rásával. 

A berlini nemzeti nagy kiállítás motorkerékpárcsoportja. Elől a Schiittoff, az NSU és a Viktória standja 
láthatók. 

literesről beszéltek. Csak a százhúsz kilóméter impo-
nált és a tuningolt tachometerek valóban szédületes 
tempókat futottak. Azt sohase tudták, mire akarják 
használni a kocsit. Pedig ugyanakkor a mozdonyt 
nem a lóerőszámnál kezdjük tervezni, hanem ott, 
hogy hány tonnát, hány kilóméterrel, milyen pályán 
akarunk vontatni. Addig az autóipar csak moét 
kezdi belátni, hogy a versenyautógyártást el kell és 
el lehet választani a használati kocsi gyártásától. Az 
igaz, hogy itt is megjelent a túlzás és egyesek kivég-
zendőnek ítélik a sportmotort. Ez ugyan nem ve-
szélyezteti a sportmotor életét, mert mind ig lesznek 
olyan automobilisták, akiknek unalmas egy közön-
séges autó és akiknek elfásult idegei megkívánják a 
nagy sebesség gyönyörét. De különválasztás kellett. 

Nemrégen még a tervező mérnökök jórészét 

De itt se fenékig tejföl minden. Az amerikai ko-

csik sokat fogyasztottak és a német adóképlet is sú-

lyosan terhelte a nagy literszámú kocsikat. Más az 

európai vezető és más a kontinentális úthálózat (gon-

doljunk csak a budapesti bukkanókra —szerk.). Ame-

rikában különleges autóutak vannak, nálunk — leg-

feljebb az utánuk való vágy van meg. Az Egyesült-

Államok szigorúan büntetik ha 60 kilóméternél gyor-

sabban hajt valaki az országúton, tehát például a 

kanyart mindenki szép nyugodtan veszi. Nálunk 

Európában vollgás kanyar előtt pár méterrel láb a 

fékpedálon. . . csikorgás. . . és már huzatjuk gázzal 

ki a kocsit a fordulóból. I t t az autós a hétköznapi 

életében is még mindig sneidig sportember. A leg-

több úrvezető, aki üzleti célra használja kocsiját, 
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A német automobilkiállítás történelmi csoportjának egy része. Az előtérben a Gottlieb Daimler által kon-
struált első motorkerékpár. 

azt ál l í t ja, hogy ez az üzletközbeni autózás az 
üdülése. 

A német mérnökök megmutatták a kiállításon, 
hogy nem az ő technikai tudásukon múlott, hogy ed-
dig csak az amerikai kocsik voltak ilyenek, hanem 
csupán azon, hogy eddig nem figyelték elég élesen a 
piac kívánalmait. Most, hogy felismerték milyen ko-
csi kell az úrvezetőnek, l>elefeküdtek és mint a kiál-
lítás mutat ja , sikerült megteremteni a német hasz-
nálat i kocsit. 

De nézzük magát a kiállítást, ahol egyébként 
több budapesti ismerőssel találkoztam. Ott láttam 
Szelnár Aladár dr.-t, a K M A C vezértitkárát, a Ma-
gyar Általános Gépgyár vezérigazgatóját Horovitz 
Györgyöt, valamint Krausz, Vajda Ignác és Nagy 
József ismert budapesti automobilalkatrészkereske-
dőket. 

A német szak- és napisajtó hatalmas propagan-
dájával is jól előkészített kiállítás a Kaiserdamm 
mindkét csarnokát betöltötte, bár egészséges jelen-
ségként sok, az iinflációszülte gyárat hiába keressük 
a csarnokokban. Amig 1924-ben 86 gyár 146 személy-
kocsitípust gyártott, a régi csarnokban az idén a 
kiál l í tó 30 gyár már csak 42 típussal szerepel. Hogy 
ez az úgynevezett leépítés milyen egészséges volt. 
mutatja az, hogy a 42 típus között 17 ú j konstrukciót 
találunk, ebből 13 hathengeres és egy nyolchengerest. 
A hathengeresek közül nem kevesebb mint hétnél 
találunk 7 helyen csapágyazott főtengelyt. A régi 
csarnokban állítottak k i az alkatrészeket — nyugod-
tan írom így a „Zubehör"-t, hiszen ma már az ön-

indító, a lökhárító alkatrésze az automobilnak és 
nem utólag megvásárolandó tartozéka — gyártó cé-
gek. Az alkatrészekkel kereskedő cégek az ú j csar-
nok tornácán (galéria) állítottak ki. Magát az ú j 
csarnokot az autóbuszok, teherautók és motorkerék-
párok kiállítása töltötte be. 

A kiállítás valóban méltó a líeichsverband der 
Automobilindustrie 25 éves fennállásának ünnepé-
hez. Bár a kiállítás anyaga oly hatalmas, hogy fel-
jegyzések nélkül utólag még csak visszagondolni 
se lehet rá úgy, hogy az ember ne vegye észre, hogy 
az emlékek gomolyognak fejében, az ügyes rendezés, 
helyesen alkalmazott cégtáblák segítségével mind ig 
könnyen tudunk tájékozódni a kiállításban. Az ér-
deklődés valóban hatalmas és mint utólag kiderült, 
értékes. A látogatók javarésze vagy szakértő, vagy 
vevő. Már az első napon sok táblát lehetett látni, 
„eladva". 

Engem a szívem természetesen először a Bosch-
standhoz húzott, ahol a kiállított szebbnél szebb ú j mo-
dellek állandóan hatalmas néfcőtáborral voltak körülvéve. 
Ott látni a kitűnően bevált Bosch-gyujtó- és világítóbe-
rendezések legújabb modelljeit, valamint a hatalmasan 
térthódító akkuinulátorgyujtás két ú j típusát. Igen ér-
dekes az új guinmikapcsoló a dinamó és a mágnes meg-
hajtásához. Megjött a motorosok régi vágya is, az 
olcsó Bosch-motorkerékpárvilágítás, nyolc watt, négy 
voltos dinamóval ós akkumulátorral, mely a Bosch-
kürtöt is bírja. A jelzésben a régi és oly visszatetsző 
irányzat „helyet, mert én jövök", helyet cserélt a sokkal 
szimpátikusabb „kérem uram, helyet kérek" új jelmon-
dattal. Az új Bosch-kürt a városban szelíden szól s nem 

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



1926 november 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 21 

terheli már feleslegesen embertársaink idegeit, az ország-
úton azonban már két kilométerről is meghallod a teljes 
gázsjal haladó Benz-Mercedes hatalmas kürt jelét Ott lát-
juk már a Boseh-standon is a villamos ablaktisztítót, 
mint elválaszthatatlan tartozékát a személyautónak, 
valamint az iij Bosch-autóbusz világítóberendezéseket 
is. Természetesen, az olyannyira megcsodált szikra-
leadókészülékek, melyek 9000 foildulatsíjámnál sem 
hagyják cserbe a motort, ál landó működésükben a nézők 
és szakemberek ezreinek csodálatát váltották ki. 

De nézzük az autókat. Dominá l a használati koosi: 
hathengeres, lassúfutású, úgynevezett „Drosselmotor", 
mint az amerikai kocsiknál, nagy accereló-képességgel, 
kevés kapcsolást k ívánó nagy elaszticitással. Nyolchen-
geres motor megjelent szériában. Dacára az adóképlet-
nek, nő a hengerűrtartalom. A'íj egyenletesebb erősségű 
akkumulátoros gyújtás hódít. Nyugodt karossíiéria-
for,mákat látunk és teljesen fémkarosszériákat, szintén 
szériában. Figyelemreméltó kiáll ítási tárgyak az ár jelző-
táblák. 

A kocsik kivitele a legraffináltabb. Nem annyira 
csak a külső, min t inkább műhelytechnika szempontjá-
ból. A legkisebb résznél is látszik, hogy mennyire töre-
kedtek az olcsó előállításra, a minőség kiválóságának 
megtartása mellett. És ezt lát juk az egész vonalon. Be-
látták, hogy nem lehet a kocsi olcsóságát primitívség-
gel elérni, hanem csak helyes, oélratörekvő, a gyártást 
figyelembe vevő tervezéssel. Szorosabbá tették a kap-
csolatot a tervező iroda és a műhely között. í gy egészen 
olcsó kocsikon is van önindító, üvegtisztító, gazdagon 
felszerelt szerelékfal stb. 

Nézzük a Daimler-Bcnz A. G. standját. Ott lá tunk 
két Benz-típust a 2.5 literes négyhengerest (80X130 fúrat-
löketű motorral) és a 4.1 literes hathengerest (80X138 
fúratlökettel). Szerepel a két kompresszoros Mercedes-
tipus, a 15/70/100-as és a 24/100/140-es. Mindkettő hat-
hengeres, az első 80Xl30-as fúratlöketü, 3.920 literes, míg 
az utóbbi 94X150 fúratlöket mellett, 6.240 hengerűrtarta-
lommal bír. Üjdonság a két Merccdes-Benz-típna, amely 
nagyszerű tulajdonságaival, így elsősorban nagy elasz-
ticitásával és jóltervezett gyártási eljárása folytán 
olcsó áraival igazán világversenyképes. A régi, elpusz-
títhatatlan Mercedes-Benz minőségű kocsik közül a 3 
literes, hathengeres (74X115 fúratlöket, 2968 kem.), öntött-
vasdugattyús, levehető hengerfejes oldalveaérelt mo-
torú, négy sebességes sebességváltós. A lábpedál a négy-
kerékféket működteti, kézifék a hátsó kerekekre hat. 
A negyedeliptikus rúgózású kocsin természetesen ballon-
guimit találunk. A szerelékfal műszerei egy csoportban 
üveg alatt védett és szemelőtt fekvő helyen vannak. Az 
elasztikus motor és a most általánosan, a többi ú j né-
met autónál is mondhatni egységesen 1:5, illetve 1:5.5, 
csupán két kocsinál 1:6-hoz arányban választott hátsó-
tengely áttételezés sok kapcsolás, fáradságtól kímélik 
meg a veíjetői. A kocsi maximál is sebessége kb. 100 
kilométer óránkint. Az úrvezetőre volt tekintettel a gyár, 
amikor központi kenéssel látta el kocsijait. A balkormá-
nyos, hatüléses, nyitott kocsi ára 11.800 márka (199 
mill ió), a belsőkormányos limousin ára 13.800 márka. 
A kétliteres, 3200 fordulatszámú 65X100 fúratlöketü kis 
hathengeres erősebb testvérének méltó társa. Három-
sebességű sebességváltójának harmadik sebességével 
könnyen hozható a gyalogjáró sebességétől néhány pil-
lanat alatt a legnagyobb tempójára, amely kb. 80 kilo-
méter. A szintén középkapcsolásos kocsi súlya a 3 lite-
res alváz 1100 kilogrammos súlyával szemben 800 kgr. 
Nyitott, négyüléses ára 7800 márka (132.000,000), a csu-
kott, belsőkormányos 8600, a négyajtós, belsőkormányos 
8900 márka. (Citroën belsőkormányos Németországban 
kb. 8500 márka! Pedig a német vám jelentősen kisebb a 
franciánál, tehát nem lehet túlzott vámvédelemről 
beszélni!) Keréktáv 3430, illetve 2810 mill iméter a 3, 
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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 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

Caspar Oil 

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 
meghosszabbítja 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. 

Telefons József 133-94. 
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Az 1926. év i M a g y a r Tour i s l Trophy győ z t e s 

I R I I I 
ÍO tyavi részletre. 

350 kcm. s. v. sport 24 millió korona 
55(1 kcm. túra 25"5 millió korona 
500 kcm. o. h. v. 27 millió korona 
500 kcm. two-port o. h. v. 30 millió korona 

Az árakban a luxusadó bennfoglaltatik. 

4rlel-vezérhépvlselet: 

liauer József, Budapest, Vll., 
Elemér-utca 39. 
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illetve 2 literes alváznál. A 3 literes mágnesgyujtásos, a 
*2 1 iiteres akkumulátoros. Mindkét imodell' hét helyen 
csapágyazott főtengelyü, Boseh-gyujtással és Zenith-
karbu rátorral. 

A Németországban oly kedvelt Hanomag érdekes 
sport- és igen praktikus könnyűteher-kocsikat állitotl 
ki, utóbbiak nyitott személykocsiként is használhatók. 
Németországi eredményei bizonyítják, hogy egy olcsó 
kiskocsi jósága nem a karosszériaformától függ, bár 
az új sárhányó kiképzése ezt is jelentősen javította. A 
Maybach-stand Igazán kiváló reprezentánsa a német 
iparnak. Annit, itt látunk, az igazán a német tervezés ós 
műhelymunka remeke. 

A gyár ismert 32/70 HP.-lípusán kívül az új 26/120 
HP.-típusát állította ki. amelyet szintén, mint új kon-
strukciót említhetünk. A hathengeres motor 94X16« 
mni.-es fúratlökete 7 liter hengerűrtartalmat ad. A gyár 
tuldvalevőleg sohasem foglalkozott különösen gyors-
futású motorok gyártásával, hanem a motor simulékony-
ságára (elaszticitás) fektette a fősúlyt, az új típus 2400 
fordulatnál éri el maximális teljesítményét. A szelepek 
egymással szemben fekszenek, a henger két oldalán és 
egy-egy emeltyűvel működteti őket a két vezértengely. 
Kz a megoldás kiváló robbanótéralakot biztosít. A por-
lasztó egyik legérdekesebb része a motornak, az aocele-
rátortpedál az összes keresztmetszeteket mechanikusan 
szabályozza egyszerre, úgymint a levegő-, benzin- és ke-
verékvezetékeket. Adüsni a .kormánykerékrőlmenetköz-
ben a légköri viszonyoknak megfelelően állítható, ami 
jelentős üzemanyagmegtakarítást jelent. A kocsi, ter-
mészetes, hogy sebességváltó nélküli és a hegypedált 
csak 15 százaléknál meredekebb lejtő esetén kell be-
nyomni. Figyelemreméltó az össíjss részek sima ós jól 
áttekinthető alakja. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 

motorblokk a legnehezebb, amit eddig az autóipar pro-
dukált. Az alvázon legfigyelemreméltóbbak az izmos 
elsőtengelycsapok és a hatalmas elsőkerékfékek. Az al-
váz félelliptikus rugói edzett görgőkre támaszkodnak, 
amelyek az alvázon golyósán csapágy azottak! Úgy a 
kézi-, mint a lábfék mind a négy kerékre hat. Talán 
nem is kellene külön megemlíteni a kettős gyújtást; egy 
mágnes- és egy akkumnlátorgyujtást találunk a kocsin. 
Praktikusságról most talán helyszűke miatt annyit, 
hogy szelepcsiszolás céljából a szelep ülésestől és ru-
góstól külön kivehető! Számbeli adatok alapján állít-
ható, hogy a „Maybach" teljesítmény, elasztikusság, 
kidolgozás szempontjából nyugodtan sorolható a világ 
legelső .kocsijai közé. Igen komoly Ikoosi a; N<ig. Négy-
hengeres, 2.6 literes típusai mellett egy 74X120 fúrat-
löketű, 3.1 literes hathengerest állított ki homlokkerék-
differenciállal. Opel a 4 adólóerős „leveli béká"-ját ú j 
köntösben hozta a kiállításra. A régi típusból csak a 
motor ós hátsótengely maradt meg. Mágiiesgyujtás, 
szériában beépített, szabadalmazott négykerékfék, hosz-
saabb alvázon kényelmesebb karosszéria, jellemzik a 
3980 márkás (67,000.000 iK.) háromajtós liimousint. 

Az Opel-gyár, mint tudjuk, ma a modern tömeg-
gyártásra legjobban berendezett gyára Németország-
nak, amely tudvalevőleg az amerikai scuaksajtóban is 
oly sok vitára alkalmat adott, nyilatkozata utáu telje-
sen beszüntette a versenyzést és minden erejét a tömeg 
gyártásra adta. A legelőkelőbb szakemberek egyike, 
Harold Beyt az „Evening Post"-ban igazat ad Opelnak 
és megállapítja, hogy az európai versenyrendezés mai 
módja nem viszi előre a használati kocsi fejlődését. De 
egyben igen előkelő szaktekintélyei Amerikának meg-
állapítják azt is, amit ma a német mérnökök is mon-
danak, hogy nem stiabad másolni Amerikát, mert az 
itteni igények ós viszonyok összehasonlíthatatlanul 
mások. így nyilatkozik Mr. Chesterton Deeck. az 
északamerikai autóipar legnagyobb európai képviselője. 
S az északamerikai autószaklapok is leplezetlenül álla-
pítják meg, hogy az amerikai kocsik európai exportjá-
ban mutatkozó hatalmas visa&jaesés is ennek tudanldó be. 

Az Opel-gyár egyébként a kis „Levelibékán" kívül 
még négyhengeres, 2.612 literes és egy hathengeres, 3.4 
literes típust állít ki igen szép kivitelben, viszonylag 
igen olcsó árakkal. 

A kiállítás egyik technikai saenzációja a Fürsl-
Stollwerck-Hiitte Ilsenburg, melynek kiállított kocsija 
igen sokat ígér. A konstrukció olyan körültekintő, mint 
a nálunk a svábhegyi versenyen oly szépen szerepelt 
Weiss Manfréd-kocsié A négyhengeres, kétütemű 58X64! 
furatiöketű, csupán 700 kcm.-es motor igen érdekes dif-
ferenciáklugattyús szerkezet. Az „7ise"-koesi motorjánál 
három külön teret találunk a motorban, amelyek a 
hengerfalnak a dugattyú által vezérelt nyílásain, oly-
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AUTOMOBILOK 
AZ OLASZ DETAILMUNKA REMEKEI! 

A gyár legújabb  / 5|50 HP, % HP,  2 5\30 HP és  2 5\45 HP típusai állandó raktáron. 

Magyarországi vezérképviselet ^ FÁBRI B. 
Budapest, VI., Andrássy-út 61. 

K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k ! 
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módon kapcsolódnak egymással, hogy töltés előtt a hen-
gert sűrített levegő mossa ki, ami a kétütemi motor 
leggyengébb oldalát, a volumetrikus hatásfokot jelen-
tősen feljavítja, A hengerbenjáró dugattyú belső oldala 
egy álló dugattyúval alkotja a gázszivattyút és a du-
gattyú szélesített alsó pereme komprimálja a levegőt 
olyasféleképpen, mint a régi nagy stabil Benz-motorok-
nál volt valamikor. A Siluminin alvásjú motor súlya 
csupán 50« kgr., ami nagy accereláróképességet bizto-
sít; ez a kétütemű motor nagy eiaszticitásával egye-
temben kellemes nagyvárosi és hegymászó kocsit ígér. 
A Bosch-olajozó ós indító berendezésű kocsi árai való-
ban olcsók, kétüléses karosszériával 3900 márka, négy-
üléses 4000 márka. 

A tavalyról ismert típusával szerepelt a Wanderer 
Werke. A négyhengeres 1555 kcm.-es motorú típus most 
már karosszériástól szériában épül. Láttunk fém- és 
Weymann-bőrkarosszériákat, az úrvezetőket különösen 
megragadhatta a*i amerikai mintájú Roadster. Láttuk 
könnyű teherkocsijait is. 

Az Amerikában is (Miller) és Angliában (Alvis) 
oly szép sikereket elért, de Németországban eddig csak 
a tervező mérnököktől elismert kiváló technikai tulaj-
donságú elsőkerékmeghajtás képviselője a Voran Auto-
mobilbau A. G. Berlin „Foraw'-koosija. A 60X95 fúrat-
löketű, négyhengeres 5/25 HP. oldaltvezérelt motorú, 
háromsebességes kocsi az elsőkerékmeghajtást nem 
mint versenyeszközt akarja forgalomba, hozni, hanem a 
mindennapi használatban akarja az embereket a 
farolásmentes kocsi előnyeiben részesíteni. A kocsi, 
»nemben a kiállítás másik elsőkerókmeghajtásos kocsi-
jával, olcsó kocsi is akar lenni. 1200 kcm.-es motorával 
680 kgr. súlyú. Mint Phaeton, 4900 márkába, kerül. Láb-
leke az első, kéziféke a hátsó kerékre hat. 

Az ú j német soros nyolchengeres szériakocsit a 
Horoh-művek hozták a kiállításra. A legmodernebb szel-
lemben tervezett kocsiban 65X120 fúratlöketű, 3.1 literes 
motort találunk függő szelepekkel, felülfekvő, két büty-
köstengeilyel, amelyeket spirálfogazású fogaskerekek-
kel hajt két királytengely. A négykerékféket Dewandre-
rendszerű servómotor működteti. A kényelmesen ka-
rosszált autó ára a tömeggyártás folytán olcsónak 
mondható. 

A kiállításnak az Ilsén kívül egyetlen kétütemű 
kocsija a Grade, új, igazán jelentősen javult formájú 
négyülésest állított ki. Az új, 999 kcm. hengerűrtar-
talmú, négyhengeres, kompresszoros, helyesebben fú-
vós motorral és lengő hátsótengellyel — ami a rugózást 
nagyban javítja és így az anyagot kíméli — ellátott 
típus. A négyüléses, négykerékfékes, 440 kgr.-os típus 
ára 4400 márka. A kétüléses, elektromos világítással ós 
indítóval, vezetőülésből mozgatható, a kocsi elejébe épí-
tett fényszóróval ellátott típus, 2900 márka. 

Szép a hathengeres Dixi, szériakarosszériával. A 
Selve most is a kiállítás egyik legrendesebbnek mond-
ható motorját állította ki. A Plútó eddigi 4/21 HP.-
típusa mellett megjelent az 5 HP.-típus, mely úgy négy, 
mint két üléssel, vagy mint versenykocsi is szállítható. 
Sportkocsija 5000 márka, kompresszoros típusa 6500 
márka fejében 145 kilométert fut. 

És végül, bár nem is szólva az Adler „Sandard" 10 
adólóerős, hathengeres limoiusinről, 7700 M-ért, a 12/100 
Austro-Daimler-sportról, a Steyr-Type Xll-ről imég 
sok leírni való volna, csak még egyet említek, 
hiszen a részletes leírások úgyis csak télen jöhetnek. 
Ez az egy, aminek a megemlítése elől nem lehet ki-
térni, a R u m p l e r elsőkerékmeghajtásos, négy lengő-
kerékkel. Hogy mit jelent a külön rúgózott lengő-
kerék, mutatják azok a kísérletek, amelyeknél az első-
kerék meghajtásos, de a lengő elsőkerék pneumatikjai 
a hajtás dacára, kevésbé koptak, mint a kevésbé ter-

B O S C H = 
beépítő-és javító- . 

M Ű H E L Y 
mindennemű g é p j á r m ű 
villamos berendezéséhez 

Általunk kiképzett elsőrangú 
magyar műszerészek látják el 
a legújabb szerszamok és gé-
pek igénybevétele mellett a 
törzsgyárunk által létesített ja-
vítószolgálatot. Minden javí-
tást jótállás mellett végzünk. 

Nagy fedett garage a kocsik-
nak a javítás tartamára való 
díjtalan g a r a g e i r o z á s á r a . 

BOSCH RÓBERT k. 1.1. 
BUDAPEST, VIII., VAS U. 16. 

Tel. : J. 113-39, J. 28-91. Telegr. Magnetbosch. 
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holt, de nem külön rúgózott hátsókerekek! Az alváz 
és a karosszéria Lantálból készült, amelyet a dura-
aluminium kiváló tulajdonságai dacára is, azért válasz-
tott a szerkesztőiniérnök. mert az ilyen lemezek meg-
munkálás után nem keményednek utólag maguktól és 
így hajlékonyságuk elvesztése nélkül raktározhatok 
el. Ruimpler ismert motor- é« meghajtás-blokkját egy-
szerűen megfordította és a kocsi elejébe helyezte és 
így a tolás helyébe a stabil egyensúly esetének meg-
felelő húzás lépett. Így a kanyarok jelentősen gyor-
sabban vehetők, amiben a külön rúgózókerekek jobb 
úttartása is nagy segítséget nyújt. Az alváz az egyéb-
ként szokásoK felgörbítést a hátsótengelynél természe-
tesen nem mutatja és így alacsonyabbra volt 
helyezhető. Az egyenes alváz gyártása jelentősen 
olcsóbb. A kön nyű fémalváz és karosszéria, párosulva 
az isimert Ku.ni.pler 80X]30-as 10 adó és 50 tényleges 
lóerős motor kiváló tulajdonságaival, a nagyváros sok 
gyorsítást ki váll ó forgatagában, bizonyára sok autós-
nak fog megkönnyebbülést szerezni. A lengőkerekek 
elérte, rugózatlan tömegcsökkenés, kiváló rugózást ad 
és az így megszűnő ugrálása a kerekeknek, a már em-
lített gummi elhasználódás csökkenéssel könnyíti a tu-
lajdonos üzemköltség gondjait. 

Ha így végigszaladtunk a személykocsik standjai-
nak jelentősebbjein, már elhisszük, hogy nem bókot 
mondott a kiállítás megszemlélése után Charles 
Fa roux, az ismert nevű és talán legi lletékesebb francia 
automobilkritikus, akinek szava nemzetközi jelentő-
ségű. ,Sohasem gondoltaim volna, milyen szokatlan 
nagy előrehaladást tett a német ipar az utolsó időben. 
Abszolút a nemzetközi standardon áll], sőt a teherautó-
építésben talán mint legelsőt a világon, jelölhetjük 
meg. Nemi túlzok, ha azt állítom, hogy bizonyos típu-
sok körében a német autó a francia fölött is áll. Kétség-
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telen, Németországban rendkívüli módon dolgoztak és 
az elmúlt idők megállását teljesen legyőzték, szeren-
cííétsen elhagyták a régi utat és oly módon moderni-
záltak, hogy arról a külföldnek, ahol ú j német kocsit 
még nem láttak, fogalma sincs!" Knnél jobb ítéletei 
pedig semmiféle szakember nem mondhat. 

A következő számunkban a motorkerékpárok és 
teherautók kiállításáról fogtunk külön fejezetiben meg-
emlékezni. 

Az 1926. évi Olympia Show 
Irta: Gyöngy Pál igazgató 

(Folytatás.) 

A régi terem érdekesség szempontjából semmivel 
sem maradt el az első mögött. Rövid áttekintést nyújtok 
tehát erről is, nem annyira a sorrendet, mint inkább az 
érdekességet tartva szem előtt. 

A terem kétségkívül legérdekesebb része a 
Coventry Victor Motor Ltd. Coventry, 500 és 
688 kcm.-es modellje. A nemi túlságosan sikerült 
vonalazása vázba épített .horizontális „vibration-
less" kéthengeres 500 kom.-es ohv. motor, inig a 
két 688 kcm.-es típus oldaltvezérelt szelepekkel bír. 
B. B., vagy Amac porlasztó Budman vagy Sturmey-
Archer sebességváltó, B. T. H„ vagy M. L. mágnes egé-
szítik ki a gép felszerelését A sporttípus speciális vil-
lájú, míg a normál típusok Webb villával kerülnek for-
galomba. A motornak különös érdekességet kölcsönöz, 
hogy kívánatra kupplungineghajtásos, kikapcsolható. 
„Berk"-típusú kompresszorral szállítható, mely esetben 
az amúgy sem olcsó 82 fontos 500 kcm.-es gépek ára 120 
fontra emelkedik. A kompresszor fordulatszáma a mo-
tor fordulatszámának kétszerese. Hogy mennyiben fog 
lieválni a kompresszoros motorkerékpár, azt a jövő és a 
tapasztalat fogja megmutatni. A Coventry-Victor előtt 
már a Douglas is kísérletezett kompresszoros motor-
kerékpármotorokkal, melyek azonban tudomásom sze-
vint szériában sohasem voltak kaphatók. A német ver-
senyeken legutóbb oly szenzációsan szerepelt Victoria-
Kompresszor belátható időn belül szintén nem kerül 
szériában forgalomba. így az első nagyobb sorozatban 
gyártott kompresszoros motorkerékpár mindenesetre a 
most leírt Coventry-Victor. A gyár egyébként nem cse-
kély Versenyeredményekkel is dicsekedhetik, amennyi-
ben a Brooklandon rendezett 500 nnértfötdes seratch-
versenyben elsőként végzett. A márka hímevének bizo-
nyára jót tesz, hogy a belga király is rendelt egy 688 
kcm.-es típust mely oldaltvezérelt motorja ellenére ki-
futja a 120 kilométert. 

Az 1927. évi Ariel-gépek is nagyobb változáson men-
tek keresztül külsőleg. Alacsony, jó súlypontelhelyezést 
biztosító váz, tetszetős, gömbölyded, ú. n. „Nyeregtank" 
és rendkívül olcsó árak jellemzik e régi jóhírű angol 
márka Új példányait. 

A Chater-Lea háromszögvázba épített 348 kcm. es 
király tengelyes sporttípusa a legszebb sportmo-
dellek közé tartozik. A 348. kcm.-es ohc. és 550 
kcm.-es Blackburne-motorral futó Cliater-Lea-
gépek kivitele is gondos műhelymunkát árul el. 
A tavaszi Brookland-versenyeken oly szépen szerepelt 
Grindlay-Peerless-Jap motorok standja mellett elha 
ladva a New-Hndson-gépek Ízléses kiállítása kelti fel 
figyelmemet. A gépeken meglátszik a világrekorder H. 
Le Vack kiváló munkája. A Super-Vitesse New-Hudsou 
modellek feltűnő szép vonalozása és újtípusú motorja 
vérbeli sportgépet sejtet. Szenzációt képezett egy 500 
kcm.-es double-port Le-Vack-féle versenygép, mely 
állandóan sok nézőt vonzott a standhoz. Le Vack, nem 
csekély sajnálatomra, nem volt a standnál és így nem 
tudtam meginterjúvolni. 
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Budapest-Hatvan sebességi verseny. 

Magyar Senior Tourist Trophy. (1924, 1925), 1926. 

Magyar Junior Tourist Trophy. (1925), 1926. 

1. Guggerhegyi verseny. 

Magyar motorkerékpárbajnokság. 

I. Cseh Senior Tourist Trophy. 

Ulster Grand Prix. 

Nemzetek Nagy Dija. Monza. 

Zirlerberg Hegyiverseny. (1924, 1925), 1926. 

Nemzetközi Six Days Trial. 

Svábhegyi útvonalrekord. 
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A fenti eredmények ismételten megmutatják, hogy a Sunbeam nem-

csak a legmegbízhatóbb túragép, hanem a legjobb és leggyorsabb 

versenygép is. 
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M A G Y A R A B R O N C S - É S K E R É K G Y Á R R.-T. 
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A Humber-gyár, mely évek óta csak kétféle ki-
vitelben készült 350 kcm.-es oldaltvezórelt típust gyár-
tott, végre szintén új, ohv. típussal jött a piacra. A 75X 
79 mm. furatlöketű 349 kcm.-es ohv. motor levehető hen-
gerfejje] ós alumínium dugattyúval bír. A nagyramére-
tezett szelepek és a széles hűtőbordák gondos szerkesz 
tésről tanúskodnak. A nagyon szépvonalú vázba épített 
motor egyéb tartozékai nagyjából megegyeznek az oly 
jólismert és közkedvelt 350 kcin.-es s v. modellek alkat 
részeivel. így M. L. mágnes, saját sebességváltó, B. B. 
(torlasztó. Brauipton-villa, Lycett-Aero-nyereg, belső 
expanziós fékek, drótbetétes Dunlop-pneumatikok és 
természetesen magasnyomású zsirzócsapok jellemzik ez 
elsőrendű gyártmányt. A gépek árai is igen mérsékel-
tek, figyelembe véve azok qualitását. így az ohv. típus 
51, az oldaltvezérelt viszont 46 fontért kapható. 

Az ú j típust kihozó gyárak között mindenesetre 
megemlítendő a Calthorpe, mely azelőtt saját motorokat 
nem gyártott és különféle Villiers, Jap és Blackburne 
motorokat épített be. Ez a gyár a közelmúltban egy fel-
tűnően szépvonlazású 350 kcm.-es ohv. és ugyanilyen 
nagyságú obc. sportgépet hozott a piacra. Az ohv. típus 
szelepvezérlése teljesen tokozott és így olaj- é.s pormen-
tes. Azonkívül találhatók még 250 kcm.-es Villiers és 
Blackburne motorokkal beépített típusok is. Az O. E. C. 

gépekről részletes leírást közölni meglehetősen nehéz 
volna, tekintettel, Hogy a gyár nem kevesebb, mint hu 
szonhatféle típussal jön a piacra. A motorok Jap, vala-
mint Blackburne termékei, míg a versenyinodellek leg-
erdekesebbike a 78 mm. furatú és 104 mm. löketű 4% 
kcm.-es, királytengelyes és az ugyanilyen méretű 
ohv. Temlpe-Anzani beépítés. A 996 kcm.-es ohv. An-
zani motorral ellátott versenytípus egyike volt á kiállí-
tás legimpozánsabb nehéz gépeinek. Az O. E. C. gépek is 
hivei a mindinkább teret foglaló háromszögváznák, 
mely által igen alacsony nyereg, valamint súlypontelhe-
lyezés érhető el. A New-Imperial ismert, nem változott 
modelljei mellett az Angliában qualitásgépnek számító 
James-gj ár szép kiállítása látható. A kiállított számos 
típus között a 350 kcm.-es s. v. egyhengeres levehető 
hengerfejjel és az ugyanilyen nagyságú ohv. sportgép, 
valamint, a már ismert 500 kcm.-es kéthengeres említ-
hető. Érdekes, hogy a James egyike azon kevés mófor-
kerékpárgyáraknak, melyek kupplungja tisztán fém-
lemezekből áll. A standján egyébként remek kerékpárok 
stb. voltak láthatók. 

A Raleigh (The Raleigh Cycle Co. Ltd. Nottingham) 
motorkerékpárok, melyek tudvalevőleg a sebességváltói-
ról oly népszerű Sturniey-Arcker-gyár termékei, ' egy 
típus kivételével általában kevés változtatást mutatnak. 
Az egyetlen új típus egy 79 mm. furatú és 101 mm. lö 
ketű, 498 kcm.-es felülvezérelt egyhengeres, görgős fő-
tengelycsapágyazással és speciális olajozással. Termé-
szetesen Sturmey sel»ességváltó, továbbá Brampton-
villa, közel 9 liter befogadóképességű tank, állítható 
lábtartók és belső expanziós fékek jellemzik az ú j mo-
dellt. A kéthengeres, kétüléses oldalkocsival ellátott 
„Combination" 88 fontos árával nem mondható túldrá-
gának. A Matcliless-gyár egy 500 kcm.-es felülvezéreli, 
'modellje képez csupán újdonságot a gyár 1í)27. évi pro-
gramlmijában. A B. S. A., kiállításon először látható 500 
kcm.-es ohv. modellje szép vonatozásával és kompakt 
összeépítésével közfeltünést keltett. Érdekességénél 
fogva megérdemli, hogy röviden megemlékezzünk róla. 
Az erős kettős háromszögvázba, épített mofor egy leve-
hető hengerfejű, 88 mm. furatú és 98 mm. löketű '493 
kcm.-es ohv. egyhengeres. A vázban kissé előredűlő mo-
tor rendkívül alacsony vázépítést, jó súlypontelhelye-
zést tesz lehetővé és a gépnek tetszetős, sportszerű kiné-
zést kölcsönöz. A szedepvezérlő rúdak tokozottak ós visz-
szahúzó rugókkal bírnak, miig a szelepek mindegyikén 
két-két rugó található. A dugattyú speciális magaskom-
pressziós típus. A görgős csapágyakon futó főtengely az 
olajpumpa révén direkt nyer olajozást. Amac T. T. por 
lasztó. a motor mögött elhelyezett és fogaskerékkel meg-
hajtott versenymágnes. B. S. A. villarugózás, nagymé-
retű belső expanziós fékek, Thinlop 27X2.75 méretű pneu-
matikok egészítik ki a gép felszerelését. A 9 liter üzem-
anyagot befogadó tartály a. mindinkább térthódító 
„saiddle-tank"-ek (nyeregtartályofk') közé tartozik. Általá-
ban az egész gép a legkevésbé sem hasonlít az eddig 
látott B. 8. A. gépekihez, hanem' egészen eredeti, ú j 
konstrukció. A többi típus, eltekintve a 250 kcm.-es 
javított modelljétől,kevés változtatással a. régi maradt. 
Aiz ú j 500 kom.es modell1 ára, 65 font. mindenképen 
jutányosnak mondható. 

Egy másik teljesen ú j típus, a Levis (Butterfields. 
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MAC Jánoshegyi versenye, 1926-
Abszolút győztes solo-motorkerékpár. 

Urbach 

A . J . S . 
Abszolút győztes oldalkocsis motorkerékpár. 

Urbach László. 
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Ltd. Steohford, Birmingham) egyhengeres, 350 kcm.-es. 
négyütemű felülvezéreltje. Az eddig közismert kétütemű 
motorjai révén v i lághírű gyár, szakítva a hagyomá-
nyokkal, áttért a szelepes négyütemű gépek gyártására. 
Első tekintetre bátran áll íthatom, hogy valószínűleg si-
kerrel. A 70 mm. furatú és 90 í m . löketű, 346 kcm.-es 
ohv. motor rendkívül elegáns vonalú sportvázban nyert 
elhelyezést. Az egy közös foszforbronzperselyen keresz-
tülmenő dura lumin ium szelepvezérlő rudak egy közös, 
teljesen zárt por- és olajmentes tokban működnek, a mo-
tornak egy och. rendszer sima ki nézését kölcsönözve. 
A szelepműködtető alkatrészek, kivéve a szelepmozgató 
karokat, szintén tokozottak. A dugattyú a l um ín i um 
míg a lendkerekek a karterben nyertek elhelyezést. Bur-
mán sebességváltó, Dunlop-pneuanatikok, Druid-villa és 
Terry-nyereg alkotják e sikerült gép egyéb fel szereiésót 
A komplett motorkerékpár ára 52 font. A gyár termé-
szetesen nem szakított a kétütemű motorok gyártásával 
és közkedvelt 250 kom.-es típusait továbbra is szállítja. 
A British Ercrlsior nem sokat változott. A Francis-
Barnctt 350 kam.-es kéthengeres Villiers beépítése ké-
IH'zto az ú j Panthette mellett a kiál l í tás másik igazi 
szenzációs újítását. A motor egy 55.6 X 70mim. furatlöketű, 
.'¡•14 kcm.-es kéthengeres, kétütemű Villiers. Aluminium-
dugattyúk, levehető alumínium-hengerfej, lendkerék 
dinamó mind a gyújtás, mind a világítás számára, to-
vábbá automatikus olajozás a Citroen és Ford mintá-
jára, a karterben elhelyezett olajtartály, hétlemezes 
kupplung és háromsebességes sebességváltó valamint 
kickstarter, mindez egyetlen blokkba építve jellemzik a 
teljesen ú j konstrukciót. A motort a sebességváltóval 
csavarkerék köti össze, az Angl iában általában szokásos 
láncmegliajtás helyett, hasonlóan az olajhűtéses Brad-
shaw-miotorhoz. Az egész blokk a vázból három csap el-
távolításával könnyen kiemelhető. A Francis-Barnótt-
sfépek többi modellje lényegesebb változtatásokat nem 
szenvedeti 

A /íorfco-gépek standján ú j modellt alkot a 250 
kcm.-e» ohv. single-port .Tap beépítés, m íg az igen nép-
szerű kis gépek többi típusa változatlan maradt. Figye-
lemreméltóak a gepck feltűnően olcsó árai. így p. o. a 
250 kcm.-es ohv. «Tap ára 41 font, m íg az oldaltvezérelt 
300 (293) kcm.-es .Tap-beépítés 34 font. A Royal-Enfield-
cég standján a szép sajátmotoros, 11KJ0 kcm.-es sportgép 
mellett a 350 kcm.-es ohv. supersport gép, kelt feltűnést, 
melynek motorja mér szintén teljesen a Royal-Eufield-
gyár munkája . 

A Triumvh-gyár az 1927. évre két nagyérdekességű, 
új típussal jött ki a piacra. Az egyik egy hal lat lanul ol-
csó 66.5 furatú és 80 mm. löketű 277.3 kcm.-es popular-
típns, m íg a másik egy remekbe készült ohv. double-
port, Horsman rekordgépenek mása. Mítr a kisebb, mely 
külsőiéi? meglehetősen hasonlít a type Q-hoz, egy olcsó 
használati gép. addig az ú j 500 kcm.-es eiry gyors gépet 
szerető sportember számára készült. A T. T.-típus mo-
torja. egy 80 niiu. furatú és 90 mm. löketű 497 kcm.-es 
felülvezérelt, kétkipuffogós, kéfszelei>es egyhengeres. 
A levehető hengerfej félköralakú robbanótérrel bír, a 
izelepmozgató karok görírős csapágyakon futnak és tel-
jesen tokozottak, hasonlóan a «zelepemelő rudakhoz. 
Általában megállapíható. hogy az új t ípusú felülvezérelt 
Képek !H) százaléka tokozott szelepmozgató mechaniz-
mussal bír. Az olajozást, egy kézipumpával egybekötött 

Triumph-olajláiupa végzi. A gyújtás egy a motor mö-
gött elhelyezett mágnes út ján történik, mely fölött a 
hosszú szívócső végén nyert elhelyezést az Amac T. T. 
porlasztó. 

A motortengelyen elhelyezett erős lökhárító, több 
lemezes hatrugós kupplung, valamint ál landóan egy-
más'bafogó .sebességváltófogaskerekes .kapcsolómű jel-
lemzik a gél) egyéb fontos alkatrészeit. 

(Folyt. köv.) 

FOHGACMI HIUEK 
A küzelnapokban történt ez az épületes eset a 

Hor thy Miklós-úton. Egy „Essex" kocsi vezetője nem 

vett észre egy a szabályta lan oldalon k i v i l á g í t a t l a nm 

haladó tolókocsit és nekihaj tot t . Nosza rögtön ott te-

rem a rend éber őre, hogy a szörnyű katasztrófa rész-

leteire fényt vessen. A n agy körültekintéssel és pél-

dá t l an igyekezettel megtar tot t helysz ín i szemle u tán . 

a következő szavakkal fordu l a gépkocsi vezetőjé-

hez: „Most pedig gyerünk a I X . ker. kap i t ányságra ! " 

Igen ám, de nem lehet, mert az au tó olyan súlyos sé-

rüléseket szenvedett, hogy nem volt. e l indí tható. „ H a 

nem j ön azonna l a kap i tányságra , akkor a sa já t költ-

ségére szál l í t tatom be a gépet", hal latsz ik a szigorú 

ítélet! a biztos a jkáró l . Közben az oda inv i t á l t soffő-

rök és egyéb szakemberek egyöntetűen á l l ap í t j ák 

meg, hogy a kocsival nem lehet elmenni . Most követ-

kezett a hét legjobb vicce, melyet a rend szigorú őre 

nem restelt — tekintélyét í igyelembe véve — kimon-

dani . „Húzassa be a gépet egy konfl issal." Ál ta lános 

derültség, inire a szerencsétlen vezetőt „a törvény 

nevében azonna l a kap i t ányságra " felszólítással el-

viszik. Azt h ihetnők, hogy rövicl tárgyalás , vagy az 

ügy tisztázása u t án a dolognak vége. Szó sincs róla. 

A X X . században a v i l ág vol t 7-ik legnagyobb váro-

sában, Budapesten az előbb elmondott kis karambol 

ár tat lan hősét egy teljes éjszakán á t cel lában őriz-

ték, melyet behozatala u t án azonnal ki is készítettek 

számára. „A 212-es cel lába" hal latszott az amer ika i 

Sing-Sing fogda szigorát tú lszárnya ló parancs és 

másodpercek múlva, a boldogtalan autótu la jdonos el-

t űn t a zárka feketeségében. 

K íváncs i ak vagyunk , hogy meddig tart az adó-

fizető polgárokkal va ló ilyen ha l l a t l an bánásmód. A 

rendőrség úgy viselkedik az autó- és motortulajdono-

sokkal szemben, m i n t a megszál ló katonaság az ide-

gen országban. 
# 

Lezárták a Budapes t—Wien i országutat. Igen 

érdekes megemlíteni , hogy m íg a v idéki Allamépíté-

szeti h ivata lok m indennemű ú t jav í t ás i munkálatok-

ról azonnal értesítik a K i r á l y i Magya r Automob i l 

Clubot, add ig a budapesti Ál lamépítészeti h ivata l 

hasonló figyelmességre abszolúte nem is gondol. Sem 

A UTÖ- W R V E Z E TC)-ISKOLA 
Hölgyein részére kényelmes Külön oktatás 

SIOLCAK JÓZSEF. V. ker. Mária Valéria-utca ÍO. Telefon : Lipót 999 IS 
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a K M A C hivatalos lapjában, sem a többi a/, automo-
bilizmussal foglalkozó lapokban nyomát sem találjuk 
ennek a hírnek. Tgy azután naponta megtörténik, 
hogy a Wienbe igyekvő automobilok kénytelenek 
visszatérni az óbudai keramitról, hogy azután a Hii-
vösvölgyön át — Hidegkút felé induljanak hatalmas 
kerülővel Bécsbe. 

# 

Megjelentek a „K " betűs közlekedési rendőrök a 

budapesti utcán. Határozott elismeréssel kell adóz-

nunk ezúttal nemcsak a közlekedési ügyek vezetői-

nek, hanem maguknak a közlekedési rendőröknek 

is, akik a lehető legnagyobb precizitással ós körül-

tekintéssel sőt „de el ne kiabál juk", udvariassággal 

töltik l>e nehéz hivatásukat. Elvétve ugyan még 

akad egy kis baj, ugyanis a K betűs rendőrök segít-

ségére beosztott biztos urak néha mást jeleznek, mint 

a keresztezésen álló közlekedési rendőr. Oda kellene 

hatni, hogy a beosztottak teljes mértékben alkalmaz-

kodjanak a középen álló „K " betűs rendőr jeleihez. 

# 

Következő számunkban egy hosszabb cikk kere-
tében óhajtunk foglalkozni a budapesti és az orszá-
gos közlekedési problémákkal. R á fogunk mutatni a 
lm jókra és hiányokra, amiket mi bizonyos szabályok 
életbeléptetésével orvosolhatónak vélünk. Felhívjuk 
olvasóink, valamint az illetékesek figyelmét ezen fej-
tegetésünkre. 

OLVASÓINKHOZ! 

Aki 111a előfizet az „Automobil-Motorsportra", az 
ingyen kapja meg visszamenőleg lapunk összes példá-
nyait, kivéve az 1. és 2-es számokat, amelyek végleg 
kifogytak. Tudassa ezt egy levelezőlapon és csupán a 
portót kell megfizetnie a ií—1». lappéldányokért. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültség ben a 

legnagyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vil-

mos császár-út 45. Telefon 144—72 és 72—67. 

Uj motorkerékpárok 
bejáratásáról 

Nincs semmi túlzás abban, ha azt mondjuk, hogy 
valamely motor élettartama az első 500—1000 kilométer 
lefutása alatti bánásmódtól függ. Legelőször is arra 
vigyázzunk, hogy a rendesnél jelentősen több olajat 
kapjon a motor. Nem árt, ha a motor a rendesnél akár 
40%-kal több olajat kap. Ha .keveréke* olajozású, két-
ütemű motort vettünk, nem árt, ha egészen 1:6-hoz 
arányig megyünk fel. Ez az eljárás azonban rendesen 
a gyertya elolajozódásáboz, füstölő motorhoz és be-
égett kipuffogó-szelephez vezet. Ezek a zavarok azon-
ban könnyen javíthatók és messze nem .okoznak olyan 

Autóhaube, vezetőkesztyű, 
köpeny, motorcípő 

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

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

költséges károkat, mint a kevés olaj okozta defektek. A 
legjobb olaj se drága erre a oéina. Sohase vegyünk 
„hordó"-otajat, hanem kizárólag mázsás-olajat plom-
bált kannában, Castrolt, Gáspárt etc. 

Az olajozás egyik célja, hogy a leggondosabb meg-
munkálás dacára is, még mindég durva fémfelületek 
közvetlen érintkezését meggátolja. Az olaj a felületek 
között réteget alkot, melynek vastagsága az olaj minő-
ségétől és az olaj hozzávezetés erősségétől függ. Rög-
tön szemébe ötlik akárkinek, hogy elégtelen olajozás 
esetén a még durva felületek a 2 vagy 4000-es fordulat 
melletti hatalmas súrlódástól rendkívüli mértékben el-
használódnak. Körülbelül 1000 kilométer után jelent-
keznek az esztelen járás következményei: nincs kom-
presszió, bemaródások a dugattyún ós a hengerben; to-
vábbá kiolvadt csapágyaik, a motor nem húz etc. 

Igyekeznünk kell alacsony fordulatszámmal járni, 
de egyidejűleg nem erőltetni a motort! Ezént félre a 
kiok starterrel; meigtólini! A motort s o h a s e m túráz-
tassuk helyiben. Kapcsolásnál levenni a gázt, kuplungot 
soká csúsztatni! Különösen vigyázni a sebességre. 25— 
30 km. mái? elég. Minél lassabban megyünk valamely 
motorral kezdetben, annál nagyobb sebességek kifutá-
sára lesz képes később. Hátsóűlésit kezdetben le k e l l 
s z e r e l n i ! Ez a teher erős gépeknek is árthat. Leg-
jobb eleinte a városi forgalomtól távol sík úton járni. 
Már csak azért is, mert ia város forgaiLma minden pil-
lanatban kényszeríthet, hirtelen fékezni és utána azon 
nal nagy fordulatszámmal továbbmenni. 

Több apróság is figyelmet kíván. Kenni kell a bow-
denhuzalokat. Pár csepp olajat minden reggel csep-
pentsünk a felső végébe. A lánc az ismert módon való 
faggyúzást kívánja használat előtt, hogy a görgők közé 
ne kerülhessen az út pora. Tegyük a láncot olvasztott 
faggyúba, hogy egészen ellepje. Ha megmerevedett a 
faggyú, vegyük ki és dörzsöljük le a ráragadt faggyút, 
most már üzemképes a lánc. A tachométer meghajtás 
egy kevés olajat kíván, a Bosch-mágnás hosszú időre 
(cca 30.000 km.) el van olajjal látva. Győződjünk meg', 
vájjon a sebességváltóban elég olaj, illetve zsír vau-e, 
ugyanígy a kuplungnál is, feltéve, hogy nem száraz la-
mellás. Ne felejtsük el soha az első út után megnézni, 
nem veszít-e a gép valahol olajat. Ha érezzük, hogy 
még valamely kérdés megítélésénél nem ülünk elég 
biztosan a nyeregben, forduljunk 'bizalommal valame-
lyik tapasztalt klubtársunkhoz. 

Annak, aki ezt a rövid lievezetóst figyelemmel ol-
vasta ós megfogadja, sok öröme lesz gépével és élvezni 
fogja a gondtalan járást, mert saját éhleke, hogy fe-
gyelmezetten mo t orozzon. 

A Iegészszerűbb kezdők számára az;volna, ha új gé-
pét bejáratni tapasztalt, sportkol tógáinak adná, .mert 
nem szabad sajnálni ilyenkor a néhány száz kilométer 
élvezetét. 

K . P e n n s o l motor oil 
a legtökéletesebb amerikai aulóolaf 

BlumentOal Testvérek, VI., Váci-űt 26. Tel.: 144-53 
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HSA-motorkerékpároii a világ körül, képekkel és 
térképekkel tarkított cikkünket, helyszűke miatt a 
jövő számunkban ihozzuk. 

Új tisztítószer. Kaszala Károly, az ismert repülő-
ét* motorkerékpár versenyző egy új tisztítószerrel lepte 
тек a motorsport hívőit. Alkalmunk volt kipróbálni a 
tisztítószert és arról ¡i_legjobb véleménnyel nyilatkoz-

Z a j t a l a n s v é d S I C F 
a u t о m о b i l c s a p á g y a k . 
KúpK«r(!(íe-, heliKiTKöriiüs- с к tfnlvúsceap-
rtK>ak. Az ивнген ..Hircl"-«-NH|>H«í ak. Speel 
«Ии Rulyúscaapátouk а СМгоёп, Chevrolet. 
Kulck, Fiat. Ntb. autókhoz. Аоцо1 zoll 
топчи speciális motorkerékpárcsapAic.vak. 

MagyarorazáRÍ lezéikepvlgelei: 

G R E I N I T Z - P I R K N E R 
Vadkereskedelmi és Ipar i Rt . 

BLDAPEST , IX . , ÜLLÖI-ÚT SS. SZÁM 

K é r j e n * r a j а n I a t.o 11 

kellő helyre 
kellő J 

csapagyat 

SUrgönyclm: 
PIO, BUDAPKST. 
telelőn: J. 102-78 

.1. 130-38 
J . M I S 

hatunk. A lemosott és megszárított karosszéria a szer-
rel bekenve évs lepolirozva gyönyörű fényt ad kocsink-
nak. Az ablaküvegekről a szerrel való kezelés után 
lepereg az eső és a fémrészek kellő tisztítás után, 
rozsdamentesekké_ válnak. Kaszala Károly egyelőre 
saját lakásán árúsítja a szert, de rövidesen meg fog 
jelenni a legnagyobb autófelszerelési üzletekben is. 
(Kaszala lakcíme: Budapest, V., Béla-utca 4, I. em. 7/a.) 

A Magyar Atlétikai Club vezetősége, mint 
M á r y Dezső alezredestől, a MAC motor-
sportosztáíyának vezetőjétől éi-tcsülünk, Ván-
dordijat alapít a Jánoshegyi versenyre, auto-
mobilok és motorkerékpárok szálmára. Ezáltal 
a klasszikus és gyönyörű Jánoshegyi verseny 
végleg bevonul a imagyar hegyi versenyek CSQ-
portjába. Egyébként igen érdekesnek találjuk, 
hogy egyes szaklapok és napilapok sugalmakra 
kikezdik a Jánoshegyi verseny terepét és arról 
megállapítják, hogy nem alkalmas automobil-
versenyek rendezésére. Uraim, uraim, ne le-
gyünk már annyira éhesek és kapzsik. Miért 
raj az valakinek, ha a MAC is rendez automobil 
versenyt Ne gáncsoskodjunk mindig. Ilyenkor 
mindig dr. Szelnár Aladárnak, a KMAC vezér 
titkárának szavai jutnak emlékezetembe, aki 
azt mondta: „örüljünk, ha minél több verseny 
van. Akkor fog fejlődni a imagyar automobi-
lizmus és a magyar m<*torkerékpwrsi>ort. Alá 
Kell nyúlni a versenyrendezőknek". Ajánljuk 
ezt a Káncsoskodók ügyeimébe. 

A Chenard-Walcker képviselet. A mult 
számunkban megemlékeztünk arról, hogy 
Wollemann István Párisból egy Ohenard-
Walckeren tért vissza és unegszere&te a kiváló 
francia gyár magyarországi vezérképviseletét. 
A tény annyival is inkább plauzibilismik lát-
szott, mivel a régi Cheiuml-képviselő, Róka és 
Társa már évek óta nem foglalkozott Chenard 
személykocsik behozatalával és csupán a világ 
hírű Chemard-traktorokat forszírozta. Miután 
Wollemann István komolyan érdeklődött Pa-
risban a Chenard-személykoesik iránt, a gyár 
íelszólította a Róka és Társa érdekeltséget, 
óhajtja-e továbbra is a személy kocsi képvise-
letet, vagy csupán traktorokkal akar foglal-
kozni. Mintán Róka és Társa a napokban el-
hagyta régi Csanádi-utcai telepét és egy hatal-
mas, ú j üzemet rendezett be az Aréna-út 57. 
szám alatt, ahol modern javítóműhely, hatal-
ma» bemutatóholyiségek fogadják az érdeklő-
dőket, kijelentette a gyár érdeklődésére, hogy 
jövőbeli a legintenzívebben óhajt foglalkozni 
nemcsak a traktorokkal, hanem személyko 
csikkal is. Eszerint tehát a Chenard-Walcker 
képviselet teljes egészében a Róka és Tsa ér-
dekeltségénél marad. Itt. említjük még meg. 
hogy ezentúl a De Dion-Houton-kocsikat is 
Róka és Társa fogja képviselni. A teljesen 
modern és új telep hatalmas teherautóraktá-
tárával a napokban nyílik meg. (Aréna-út 57.. 
Váczi-út és Lehel-utca között). 
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A Bosch-cég jubileuma 
November 15-én volt 40 éve. 
hogy a világhírű német 
mérnök B o s c h Róbert, 
/megalapította a már ko-
losszális méreteket öltött 
és a vi lág ebben a szak-
mában legelső gyárát. 
Bosch Róbert 1886-ban két 
munkással kezdte meg üze-
mét, amely ma több. mint 
7000 munkást számlál. Ha 
a közéletben egy uradal-
mat vagy nagybirtokot я 
..Mintagazdaság" jelszóval 
tiszteljük meg, a német 
Baseli-művekre méltán rá-
illik a ..mintaüzem" kife-
jezés. A Bosoh-művek ma 
már abban a helyzetben 
vannak, hogy gyártmá-
nyaik, különösen pedig a 
niágnesgyújtójuk uralja a 
világpiacot. Ma nemcsak 
Európában, hanem Ameri-
kában is a legnagyobb 
igénybevételnek kitett ver-
senykocsik, kivétel nélkül 
B osc l i - mágnessel vannak 
felszerelve. 

Méray - Horváth Lóránt, 
a kitűnő Méray-gépek kon-
strüktőrie nem versenye* 
többé. Egyik eredményei-
ben leggazdagabb és tudá-
sában lesriobb magyar ver-
senyző, M é г а y-H о r v á t h 
Lóránt véííleges vissza-
vonulását kell bejelente-
nünk. Méray a testvéröcs-
csét ért szerencsétlenség, 
valamint a gyár beltagjá-
nak és egyik igazgatójá-
nak, Wein Leventének saj-
nálatot* balesete hatása 
alatt elhatározta, hogy ide-
jét ezután csupán konstruk-
ciója tökélesítésének és 
a gyár ügyeinek szenteli, 
a versenyzést pedig áten-
gedi a. fiatalabb gárdának. 
Méray Lóránt visszavonu-
lása nagy vesztesége a. ma-
gyar sportnak. Egyike volt 
a legjobbaknak. Tourist-
Troiphyt nyert és sok más 
nagyjelentőségű verseny-
ben győzött. Reméljük, 
hogy tudását ezután a fia-
talabb gárda vitbaigazítá.-
sával fogja a magyar 

motorkerékpársport .ja-
vára gyümölcsöztetni. 

Új Itala-képviselet. Az Andrássy-át 61. szám alatt, 
a volt Minerva-képviselet helyén nyílott meg a napok-
ban az ú j Itala-képviselet. Évekkel ezelőtt a Metropol-
Garage foglalkozott a kitűnő olasz Itala-kocsik magyar-
országi képviseletével, de amerikai kocsi képviseletei 
mellett alig fordított gondot ezen kiváló automobilok 
terjesztésére. Most. Fábri Béla szerezte meg az Itala-
automobilok magyarországi képviseletet. A napokban 
már meg is érkeztek az első Italák Budapestre. Követ-
kező számunkban hosszabb techniai leírást közlünk a 
kitűnő olasz gépekről. 

Terjed az automobilizmus. Az Association Inter-
national des Automobil Club Reconnu (Elismert Auto-
mobilklubok Nemzetközi Szövetsége) a legutóbb tar-
lott ülésén ismét három új automobilklubot vett fel 
tagjai sorába. Ezek: az Automovel Club Argentino 
I Florida 640. Buenos-Aires), az Automovel Club di 
Brasil (Rua do Passeio 90., Rio de Janeiro) és az 
Automobile Club Roya.1 de Bulgarie (5 Rue du 6 Sep 

tenibre, Sofia). 

Az A IACR sportbizottsága eltörölte a külön túra-
kocsi, sportkocsi és versenykocsi beosztást. A jövőben 
csupán sportkocsi és verseny kocsi lesz. A kategóriák a 
következők: 350, 500, 750, 1100. 1500, 2000, 3000, 5000 és 
8000 kcm. A Gr a nd-Pri x-formu 1 a 1927-re az 1.5 liter, 
cgyülés, minimális súly 700 kg. 1928-ra a hengerűrtar-
talom kérdése szabad, de a komisúly 550 és 700 kg. 
között szabályoztatok, míg a távolság 600 kilométer-
ben lett megállapítva. 

A Méray-cég végleg megszerezte az eredeti Gazda-
léle rúgóskormány vezérképviseletét. Mérayék agili-
tása újra egy nagyjelentőségű újítással lepi meg a 
magyar közönséget. Ugyanis Méray-Horváth Loráut 
Gazda mérnökkel való személyes értekezése alapján 
elválalta a kormányok magyarországi vezérképvise-
letét. A különféle erősségben és alakban készült, zo-
máncozott vagy nikkelezett kormányok már láthatók 
is Mérayék Dorottya-utcai kiállítási helyiségében. 
Remélhető, liogy hasonlóan, a külföldi nagy menőkhöz, 
versenyzőink is hamarosan áttérnek e nagyszerű ko\-
niány használatára. Mint értesülünk, De lm ár Walt ér-
nék olyannyira megtetszett az új kormány, hogy inosl 
újonnan megrendelt verseny gépét azzal szereli fel, 
nemkülönben régi 350 kem-es kis Sunbeam-jét is. Meg-
győződésünk, hogy e kormányok a legrövidebb időn 
belül minden motorerékpár természetes tartozékává 
válnak, hiszen két nagyon tekintélyes, angol gyár 
export-típusait ezentúl már csak Gazda-féle rúg ós 
kormánnyal szereli fel. 

A kiváló német BMW-niotorkerékpárok. melyek 
az angol Six Days Trialon olyan nagy feltűnést és 
elismerést keltettek, nem inotordefekt miatt kaptak 
büntetőpontot. Az egyik gép vezetője eltévesztette az 
útirányt és csak késéssel találta meg újra. míg a 
másik egyízben ] perccel korábban abszolválta etaippe-
ját. Ha .ezek, csupán a vezetők tájékozatlansága 
illetve kevés tréningje folytán előálló kisebb inciden-
sek nem fordulnak elő, akkor az. így i.s elnyert egy 
arany- és ezüstérem mellett, teljesen büntetőpont 
nélkül ért vojna célba a két gép. Figyelemreméltó, 
hogy a verseny után megtartott próbán mind a két 
BMW könnyűszerrel én hiba nélkül abszolválta a 
többszáz kilométeres, 70 kilométeren felüli átlagú 
Brookland sebességi próbát. 
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Automobilok elektromos berendezéseit 
'és valamennyi gyártmányút Jótállással javítjuk 

modernül 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 
Az utolsó Palatinus-ház a Sziget-utca sarkán. — Telefon: Lipót 972-63. 

'ÉtfíDÉS 
'fíÉSZERELÉSKlEGÉSZrrtS 

t : j amerikai olajképviselet. A Bluunenthal Testvé-
rek (V., Korái-utca 4.) megszerezték a kitűnő amerikai 
1?. Pennsol-olajok vezérképviseletét. Az R. Pennsol -
olajok az Egyesült-Államokban nagy közkedveltségnek 
örvendenek és különösen kitűnő zsírzóképességüknél 
fogva ajánlhatók. Jellemző tulajdonságuk még a mini-
mális fogyasztás, valamint, hogy nem képeznek lera-
kódást. 

Megjött az első Rolland-Pilaiji szállítmány. Tech-
nikai munkatársunknak alkalma volt a még városi he-
lyiséggel nem rendelkező Rolland-Pilain képviselet 
első szállítmányát a közraktárakban megtekinteni. A 
kocsik igazán méltó képviselői úgy a francia automo-
hiliparnak, mint az izTeses és tökéletes karosszériagyár-
tásnak. A Végh ezredes által Budaipestre hozott kocsik 
közül különösen érdekes a, 2 literes, felülfekvő, vezér-
tengelyes sportmotor. Az erre szerelt karosszéria a 
süllyesztett ablakok segítségével egy komoly belső 
kormányos képét mutató zártkocsivá alakítható. Érke-
zett még a lentin kívül egy 4 iiléses, csukott belsőkor-
mányos a kis ohv. motorral, valamint egy nyitott négy-
üléses törpédó Riecardo fejes, oldalvezérelt motorral. 

A Velox Automobil Rt. (V., Dorottya-utca 3.) meg-
szerezte a kiváló német Opel-kocsik magyarországi 
vezérképviseletét. Az Opel-gyár volt egyike azoknak a 
német gyáraknak, akik hamarosan rálőttek a kiskocsi 
hasznára és ennek nagyobb szériákban való gyártását 
megkezdték. A német alapossággal, kitűnő anyagból 
készült és aránylag igen olcsó kiskocsik már megérkez-
tek és mint 2 és 4 üléses nyitott és csukott városi és 
túrakocsik kerülnek forgalomba. 

A francia Renault-gyár méltányolva a budapesti 
képviselet (Reiman Gyula) nagy agilitását és a kitűnő 
Renault-kocsik magyarországi hatajmas térhódítását és 
elterjedését, egy francia gyári művezetőt küldött Buda-
pestre. EszeHnt a Reiman-cég budapesti javítóműhe-
lyében (V., Rálvány-utca. 12.) mostantól kezdve a leg-
nagyobb és mindenre kiterjedő alkatrészraktárral, a 
francia művezető felügyelete mellett történnek a leg-
precízebb javítások. Csak dicsérni tudjuk úgy a kép-
viseletet, mint a gyár tevékenységét, akik minden lehe-
tőt megtesznek a magyar vevőközönség és a magyar 
Renault-tulajdonosok érdekében. 

A ..FIT" gumijavitónifihely. A közelmúlt napokban 
egy a méreteiben és tökéletességében az eddigieket 
niessz«! felülmúló modern gumi javítóműhely nyílt meg 
Budapesten (V., Arany János-utca 15.). A vállalat igaz-
gatója és megalapítója Bálint Ernő oki. gépészmérnök, 
aki csak nemrég tért haza Franciaországból, ahol évek 
hosszú során át dolgozott a legnagyobb francia pneu-
matikgyárakban. Bálint mérnök a magával hozott ha-
talma« gépek segélyével, a legtökéletesebb francia el-
járás szerint, teljesen simára elhasznált pneumatiko-
kat képes eredeti, ú j állapotukba visszaállítani. Az 
eljárás abból áll. hogy az elhasznált pneufeltiletre 16(1 

C. hő mellett nyers gumiszalagokat préselnek, illetve 
sütnek. A prés folytán a pneuanatikok futófelületére 
ugyanaz a minta állítható vissza, ami a kopás előtt 
látható volt. Az eljárás hibás pneuknál circa 35 száza-
lék, hibátlan, csupán simára kopott abroncsoknál az 
eredeti vételár 40 százalékába kerül. A „FTT"-cljárás 
szerint restaurált, pneuk, teljesen egyenrangúak az új 
pueumatikokkal. Ugyanígy eredeti cord-szalagok beik 
tatásával és a futóítelület teljes kijavításával történnek 
a defektes pneumatikok javításai is. A művelet érde-
kessége itt azonban az, hogy a javítás mindig a belső-
ből indul kifelé, úgyhogy a hatalma« „durchdefekt" 
utáni kijavított köpenynél, csak hosszas kei-esés után 
tudjuk megtalálni a defekt helyéi, kívülről pedig 
hiába is keressük. А Б1Т-е1 járás kipróbálását határo-
zottan ajánl juk olvasóink figyelmébe, ami hatalmas 
pénzmegtakarítást jelent. 

Személyi változás a budapesti liulian-képvlseleté-
ben. Már rnuít számunk egyikében közöltük, hogy 
Fábri Béla kivált az Indián-képviseletből és önálló 
Itala-lerakatot állított fel Budapesten. Az Indián cég 
ú j képviselője pedig Rotholcz Frigyes oki. gépész-
mérnök lett, aki a társasviszonyt Landau Ernővel to-
vábbra. is fenntartotta. Rotholcz Frigyes a közelmúlt-
ban érkezett meg jiz Egyesült-Államokból, ahol liosz-
szabb ideig, mint konstruktőr-mérnök dolgozott a híres 
* erd-gyarban. Amerikai kapcsolatai révén biztosra ve-
hető, hogy a kiváló Indián-motorkerékpárok Magyar-
orszagon további hatalmas elterjedés előtt állanak. 
Rotholcz mérnök első ténykedése az volt. hogy hatol 
nms alkatrészimennyiséget rendelt meg. aminek meir-
i rkezését a közeli napokban várják. 

Hajós Imre dr. visszavonult a versenyzéstől. Mint 
értésülüuk. Hajós Imre dr., aki az idén Scott oldal-
koesis gépével megnyerte a magyar sidecar-bajuoksá-
got, valamint egyedül indulván, az Unlimited Magyar 
Tourist Trophyt és így u Nemzeti Sport Unlimited-
kategória serlegét, abbahagyta a versenyzést és eladta 
Scott-géiPét. Hajós dr. a tavasz folyamán kitűnő for-
mát mutatott és különösen Sidecarral igen respektábi-
lis eredményeket ért el. Annál gyengébben szerepelt 
azonban a nyáron, amikor Guggerhegyen Urbaeh jóval 
kisebb henger űrtartalmú gépével fölényesen verte. 
Ugyanez megismétlődött a Svábhegyen is és legutóbb 
a Jánoshegyi versenyen, ahol Urbaeh nem is indulván, 
Hild Károlytól szenvedett vereséget. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 

Budapest, II., Margit-kőrút 641 а., V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

Pullower Kertész IL Hóís 
rr 

Budapest, VI., Andrássy-út 36. 
Párisi áruházzal szemben. 

sarcipo 
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motorkerékpárok 
ö s s z e s t í p u s a i 350 k c m . - t ő l — 1200 k c m . - i g 

á l l a n d ó a n raktáron ! 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

R o t h o l c z és L a n d a u 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos császár út 

66 

Telefon : 

66-40 

November hóban érkeznek a 

NASH MOTOR COMPANY 
1 9 2 6 s z e p t e m b e r é b e n k i b o c s á t o t t l e g ú j a b b t í p u s a i 

NASH 
L i g h t S i x 
21/50 HI*. 6 bengezes, 4 kerék-

tékes, i üléses túrakocsi. 

Ára: 115 millió korona 

Special Six 
21/60 HP. 6 hengeres felülvezé-

relt motorral. 

Ára: 140 millió korona 
Y 

A m e r i k a i 

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

Budapest, V. kerület, Dorottya-utea 3. sz. 

Telefon: L. 981 43. 

n i á i i m n i w i 
beépítésű 

H t t f t 
motorkerékpárok 

175 kcm.-től 1000 kcm.-ig. 

• 

Kérjen árajánlatot! 

Kedvező fizetési feltételek! 
• 

Kiállítási terem: Budapest, VI., Liszt 

Ferenc-tér 7. — Gyár: Gép- és Vasút -

felszerelési Gyár R.-T., Kistarcsa. 
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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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