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TELEFON: 
I, 994-38 és 994-39 / / f V E i l l 44 IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

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

Budapesti töltőállomásaink : 
I. ker., Déli-vasút: Nyilvános utcai benzinkút. 
I. ,, Zsolt-garage, Zsolt-utca 9. 

II. „ Margit-sziget: (Sziget Club épülete mellett) 
nyilvános benzinkút. 

IV. ker., Calvin-tér: nyilvános utcai benzinkút. 
IV. „ Mária Valéria-utca 3. 
V. „ Turul-garage, Váci-út 6. 
VI. „ Gróf Zichy Jenő-utca 8. 
VI. „ Liszt Ferenc-tér. 

Vidéki benzinkutak és töltőállomások: 
B é k é s c s a b a : Töltőkút a Főtéren, Ba>er L 

üzletnelyisége előtt. 
B u d a k e s z i : Töltókút Grafl Antal raktára előtt. 
C s o n g r á d : I öltőkut a^Főtéten. (.zajlik gyógy-

szertár előtt. 
C s o r n a i Sot>r"nmeQyei mezőgazdák rt. 
D e b r e c e n : Töliőkút az Arany Bika száll, elölt 
D é v a v á n v a : Gnttmann Gyula. 
D u n a i B l d v á r : Borovitz testverek. 
F ü z e s a b o n y : Fakereshedeimi rt. telepén az 

országút mellett 
G y ö r : Töliőkút a Magyar Mezőgazdák Szövet-

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

kertese előtt. 
H a j d ú n á n a s : Fr ied Adolf. 
H é v i z I U r d ó : Töltőkút Hévízfürdő autóüzeme. 
K a l o e s a : Beikovit* L'pót. 
K a n o s v á r : Töltőkút a Magy. Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezete előtt, Fő út. 
K a r c a g : Fáhrv és Reiner, Piac-ler S. 
K e s z t h e l y : Töltőkút az Amazon szálloda előtt. 
K i s k u n f é l e g y h á z a : Schweigi-r Mó^ fia. 
K i s k u n h a l a s ' : Tö tOKÚi Kohn Sebestyén vas-

kereskedés előtt 
K i s p e s t - S z e n t l i i n c : Herz és Maulner. 
K i s v á r d u Levite Mózes. 
K ő s z e g : röl'őkút Bognár MiKlfts garage-ában. 
I . e p s é n y : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
M a k ó : Emenield és Spitz rt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Rt. 

Korona-szálloda előtt, 
a Szemere- és Arany 

M i s k o l c : Töltőkút a 
M i s k o l c : Töl'ŐKút 

Janos-ntca sarkán. 
X a g v k a n i z s a : Teulsch Gusztáv, Fő-tér 1. 
N v i r e g v h á z a : Töltőkúi a Kossuih-téren. 
O r o s h á z a : röltőkút a Csertöy-gsiage előtt. 
P á p a : Magvar Mezőgazdák Szövetkezete. 
P a r á d t U r d o : Töliőkút az Erzsébet-szálloda 

| előtt 
P á s z t ó Grünfeld Miksa. 
P é c s Töliőkút Varga Gyula garage-ában 

R ikóczi-út 34. 
P u t n o k Panso K. üzlethelyisége előtt, a Vá-

rosháza épületében 
S o p r o n : Töltőkút Kopstein Béla fémárúgyára, 

Várkerület. 
S z a b a d s z á l l á s : Magyar Mezőgazdák Szöv., 

Piac-tei. 
S z e n t e s : Töltőkút Wellisch Vilmosné műszaki 

kereskedése előtt. 
S z i k s z ó : .Sleaua' szikszói kirendeltsége, 

Grosz Ernő. 
S z o l n o k Sieaua' szolnoki raktára, Gorove-u. 
S i o m b -t hely röltőkút a váimegyenáz mel-

len Hol án Erno-Ulca 1. sz. haz előtt. 
T u p o l c a : Töltőkút Kaszás Soma kereskedése 

e l w . 
T o k a j Breuer Ignác. 
Z a l a e g e r s z e g : Töliőkút Mayer József üzlete 

előtt. „Bárány étteremmel szemben 

Használja 
„REX" 

töltőállomásainkat! 
Ön látja a m e n n y i s é g e t ! 
Ön látja a minőséget ! 

REX" autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján 

keresse ki a magának 
megfelelő minőséget. 

Az elmúlt 1926-os versenysaison beigazolta, hogy: „ R E X " az ideális autóbenzin 
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Mindenből a legjobbat! 

A Magyar Abroncs- és Kerékgyár r.-t. 
képviseli a 4 világmárkát! 

i . K L G gyertyák 

2 . S M I T H sebességmérők 

3. S U N B E A M motorkerékpár 

4. C A S T R O L oiaj 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Budapest, Gyár-utca 8. sz. 
Telefon: 133—56. 
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fk B I I N I H I automobilokat a tökéletes kidolgozás, 
kis benzinfogyasztás és nagy teljesítő-
képesség jellemzi. — Nem szériagyártmányok ! 

Automobil ne&oxalali Rí., "Budapest, IV., Kossulty Cafos-u. 3. 

=gJ liiiillllimilllmiilliiNillliiiiiilliiiiiilliiiiillliiiiiilliiiiiilliN 

l A l í i B I K K B n i N E 
beépítésű 

N 0 T 
motorkerékpárok 

175 kcm.-től 1000 kcm.-ig. 
• 

Kérjen árajánlatot! 
Kedvező fizetési feltételek! 

• 

Kiállítási terem: 3udapest, VI., Liszt 
Ferenc-tér 7. — Gyár: Gép- és Vasút-

felszerelési Gyár R.-T., Kistarcsa. 

500 kcm. 

ARDIE-JAP 
MOTORKERÉKPÁR 

STI •(••'•l||ll*lt<l|t'*'<lltll<M|||l<llJll|illll||lll»4t||||IlllU|tllltl||Jtlli||||ll«lt|tll>>ll||ll>lltJllllJll|||i>'ll|||ltllltllfllJI|||llll|| 

23,000.000 KORONA 
B a l l o n g i i m i . T e r r y - s y s t e m n y e r e g . Ötévi 

v á z g a r a n c i a . E l ő n y ö s f izetési fe l té te lek . 

„ARDIE" motorkerékpárok vezérképviselete 
B u d a p e s t , V . , A u l i c h - u . 7 

Délvidéki körzetképviselet: Bohner és Tsai, Baja 

Mintaiskolánkat vállala-
tunk igazgatója, Blázy 
ny. százados úr díimen-
tesen bemutatja. Felvé-
tel központi irodánkban. 

7ECEFOH : 13-90 

Autó úrveszetö isicola! 
Az ország legelőkelőbb autószakiskolája, utjol gépészmér-

nökök elméleti és gyakorlati kiképzést nyújtanak 
(tfölgyek részére la) legmodernebb középkapcso-

lású autókon, d tanítvány oh mindaddig ve-
zetnek lorgalmas utcákon, amíg a ta-

nítvány biztos vezető nem lesz 

V i t e t o r i a / l u t ó s z z a t e i s k o l a 
Budapest, VI., Vörösmarly-utca 5 3 

[a [a 
I a [a * 
m 

CITRO Európa 
legkedveltebb 
univerzális autója. 

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

a a 
a 
a 
a 
a 
a 
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D E L 9 G E 
A konstrukció és anyag próbája a verseny. 

1925. Francia Grand Prix I. Delage 
1926. Angol Grand Prix I. Delage 

RE1MAN 
Budapest, V., Vöiösmarty-lér 3. 

November hóban érkeznek a 

NASH MOTOR COMPANY 
1 9 2 6 szeptemberében kibocsátott l e g ú j a b b t í p u s a i 

L i g h t S i x 
2i/5U HP. 6 hengeres, 4 kerék-

lékes, Üléses túrakocsi. 

Ara: 115 millió korona 

Special Six 
21/60 HP. 6 hengeres felülvezé-

relt motorral. 

Ára: 140 millió korona 

Amerikai 
Automobilkereskedelmi R.-T. 
Budapest, V. kerület, Dorottya-utca 3. sz. 

Telefon: L. 981-43. 

1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIW 

Svábhegyi verseny 1926. 

# f 
/ / ft/MIOL" , / i A H ® ! / ' 

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

rekordidő alatt. 
Galtol Oil és benzin a legkiválóbb Üzemanyag, kapható: 

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-út 23), Petra-City-garázs (Dohány-utca 30), Petra-Club-garázs (Köztelek-utca 4). 
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CORDATIC FŐELÁRUSITÁS: 

BUDAPEST, VI., MOZSÁR-UTCA 9. 
Telefon: 99 - 02. 
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Automobil-Motorsport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én és 25-ón 
Felelős szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 

helyet tes szerkesz tő : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest, II., Margit-kőrút 64/a. V. 2. 

Te le fon : Teréz 132—64 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 

Előfizetési dijak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztriába ., évi 35 sllling 
Jugosz láv iába: évi 300 dinár 

Csehsz lovákiába: évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 1200 lel 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltatlk. 

Hirdetési árak: 
I oldal 128 00 pengő l'« oldal 32-00 pengő 

oldal 64'00 pengő <'s oldal 16 00 pengő 
I mm. I hasábon szöveg között — 40 fillér 

1 u oldal 3 pengő 
Külön helymeghatározásnál 10% felár. Hosszabb Időtartamra feladott 

hirdetések ese én IO°/o engedmény. 

'l||||ll'l||||l,'l||||l',l||||l''l||||l,M||||l'lIM^ 

Az „Automobil-Motorsport" 
megbízhatósági versenye 

Mindenekelőtt tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy 
a verseny terminusa körül némi zavarok vannak. 
Mindezideig nem volt ugyanis tudomásunk arról, 
hogy a Terézvárosi Torna Club már január hóban 
lefoglalta április 24-ikét a Budapest—Hatvani 
100 kilométeres sebességi verseny megtartására, A 
K M A C sportbizottsága tehát erre a napra verse-
nyünket nem engedélyezhette, mert egy napon két 
versenyt motorkerékpársportunk mai állása még 
nem engedhet meg. Szerkesztőségünk tehát kényte-
len volt a szabad és szintén igen alkailma® húsvéti 
ünnepeket (április 17—18) választani. Miután azon-
ban a K M A C sportbizottsága már az év elején 
kiimondotta, hogy sebességi versenyeket, okulva a 
múlton, csak szigorúan lezárt pályán engedélyez, a 
hatvani verseny megrendezése kétessé válik. Ugyan-
is kizártnak tartjük, hogy a Belügyminisztérium 
az ország egyik legforgalmasabb útvonalát vasár-
nap délelőtt átengedje egy verseny céljaira. Miután 
pedig a TTC csak a tradicionális Budapest—Hatvani 
sebességi versenyt óhajt ja megrendezni, tehát való-
színűleg a terminus felszabadul és így versenyünk 
mégis az eredetileg tervezett április 24, 25-én kerülne 

lefutásra. Errő l különben a következő számunkban 
már bizonyosat tudunk mondani, mert szerkesztősé-
günk átiratot intézett a TTC vezetőségéhez, melyben 
a terminus átengedését kéri. 

A kétnapos' verseny részletes feltételei m a már 
a K M A C sportbizottsága előtt fekszenek. H o g y ol-
vasóinkat némileg tájékoztassuk a versenyünk fel-
tételeiről, nagyjában már most ismertetjük azokat. 
A megbízhatósági verseny két napból áll. Miután a 
versenyzők a túraút előtti napon délután kiváltják 
startszámaikat és azokat a gépekre erősítik, leadják 
gépeiket, amelyek a másnap reggeli (5 óra) startig 
őrizetben maradnak. Reggel félpercenkénti indu-
lással kelnek útra a vezetők a körülbelül 3G0 kilo-
méteres szakaszra, mely Budapestről indul ki és a 
Balaton megkerülésével Székesfehérváron keresztül 
Budapestre tér visszai A startnak 1 percen belül meg 
kell történnie. Ha ez nem sikerül már, büntetőpontok-
kal távozik a versenyző Budapestről, Másfél percig 
10, azon felül 20 büntetőpont. Arra kell tehát töre-
kednünk, hogy motorunk már az első rúgásokra 
begyulladjon, Az előirt átlagminimum 30 kilométer. 
A versenyzőknek tehát 12 óra alatt kell megtenniük 
az utat. Akik 12 órán túl érkeznek be, minden per-
cért 1 büntetőpontot kapnak. A maximális sebesség 
40 km. vagvis 9 óra. Ez azonban o ly jó, hogy az 
utak mai állapota mellett alig keresztülvihető. Ak i 
ennél sebesebben fut be, az 20 büntetőpontot kap. 
Megérkezés után a gépeket ismét le kell adni. A 
start a második nap reggel 7 órakor lesz. A másnapi 
útvonal körülbelül 70 kilométer. A z útirány titkos 
és csak a startnál hozatik nyilvánosságra. Egyéb-
ként minden eltévedést kizáróan jelezve lesz. A má-
sodik napon a start hasonló az első napéhoz. Két 
fékverseny és két non-stop próba alkotja a másod-
napi útvonal érdekességél Itt bőven nyilik alkalom 
a büntetőpontok szerzésére. A fékverseny abból áll, 
hogy egy erős lejtőn, amit előre nem tudunk, hirte-
len feltűnik a nagy tábla „Fék" . Meg kell állani. 
Ha sikerül az első vonalon belül megállani, nincs 
baij. Ha1 azonban azon túl a második, vagy harmadik 
fehérvonalnál állunk csak meg, úgy már 10, 20 vagy 
50 büntetőpontot kaptunk. A non-stop hegymenetek-
ben megállani, lábbal segíteni, a gépen lovagolni, 
tolni nem szabad. Tilos az idegen segítség igénybe-
vétele is. Itt tehát 5,10. 30, 40 ós 50 büntetőpontotsze-
rezhetünk, aszerint, milyen nagy volt a bűnünk. A 
verseny cél ja a Jánoshegyi Erber-féle vendéglő. 
Minden versen,yző 1000 jóponttal indul. A végén 
azután az győz, akinek a legrtöbb marad. Solo-gépek, 

NOVA" városi mtí&ely 
V., Újpesti rakpart 3/fi, a Margit&íd melletti Palalinus-öázban 
Műszaki vezető: FE.CE.HY GYÖRGY Telefon: T. 138-29. 
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az oldalkocsiktól teljesen el vannak különítve. Külön 
lesz tehát solo és sidecar-győzte®. Kategóriabeosztás 
nincs. Licensz, vezetői igazolvány és vizsgázott for-
galmi rendszámmal ellátott gép kötelező. Verseny-
sisak viselése, tekintettel arra a körülményre, hogy 
sebességi versenyek nincsenek a programmban, nem 
kötelező. A nevezési határidő teljes 10 nappal fogja 
megelőzni a versenyt, mert a rendezőségnek igen sok 
olyan intézkedésre van szüksége, ami erősen függ 
ciz indulók számától. A nevezési díj solo-gépeknek 
10, oldalkocsiknak, tekintettel az utas díjazására, 15 
pengő. Pótnevezési terminus nincs. Team-nevezési 
díj külön 20 pengő. Nevezhetnek klub-teamok, kato-
nai alakulatok, városok és márkák. Mindenki csak 
egy team-ben indulhat. Teameket solo- és oldalkocsis 

gépek is alkothatnak vegyesen. Minden team 3 tag-
ból áll. Ezzel általánosságban mindent elmondot-
tunk és olvasóink részletesen tájékozva vannak a 
túraút mibenlétéről, 

A verseny díjazása az előjelek után ítélve, igen 
szép lesz, A beérkezők egy bizonyos százaléka pla-
kettet és tiszteledíjakat nyer. Csaknem minden mo-
torkerékpár képviseletünk és magánosok ajánlottak 
fel már tiszteletdíjakat, úgy, hogy számíthatunk arra, 
hogy ligy a solo, mint az oldalkocsi győztesek és az 
első 10—15 versenyző részesül tiszteletdíj-díjazásban 
mindkét csoportban. Jövő számunkban már valószí-
nűleg a jóváhagyott versenyfeltételeket részletesen 
adhatjuk közre olvasóinknak és az érdeklődők 
számára. 

Beszélgetés dr. Szelnár Aladárral, a Királyi Magyar 
Automobil Club vezértitkárával az aktuális kérdésekről 

Automobiladó, automobilbajnokság, magyar kilo-
méternap, a K-betűs rendőrök, a vörös lámpa, az 
időjárás szeszélye, az elmaradt lióversenyek gondo-
lata keringett agyamban, mikor becsöngettem a 
KMAC Apponyi-téri rezidenciájába. Ha a sportok-
nak, vagy mondjuk az automobilizmusnak minisz-
tériumot állítanának fel Budapesten, nem kellene 
hozzá új hivatalokat szervezni, nem kellen© hivatal-
nokokat kinevezni, mert az már készen A-an. A ma-
gyar autóminisztériumban vagyunk. Itt intézik a kis 
Magyarország rohamosan növekvő automobilizmu-
sát. A három hatalmas terem legbelső szobájában 
fogad az Automobil Club vezértitkára, dr. Szelnár 
Aladár, a magyar automobilizmus egyik legillusztri-
salil alakja és mondhatjuk lelke, mozgatója. Leköte-
lező nyájassága és szolgálatkészsége, amit nemcsak 
barátai élveznek, hanem mindenki, aki felkeresi, az 
első pillanatban elárulják, hogy olyan emberrel 
állunk szemben, akinek alapkaraktere az automobi-
lizmus szeretete és ebből a szeretetből kifolyólag ve-
zérelve, hogy mindenkivel szemben előzékenységgel, 
jóindulattal tárgyaljon és intézzen el mindent, ami 
tőle kitelik. Eszembe jutnak az ellentétek. Próbálj, 
oh idegen, behatolni némely magas piedesztálon álló 
automobilkereskedőnk szentélyéibe. Próbálj audien-
ciát kérni és kapni a Váci-utca egyik emeletén tró-
noló vezérképviselőtől. Előbb különböző titkárok és 
alkalmazottak kisrófolják belőled, mit óhajtasz és 
ja j neked, ha nem hoztad magaddal a milliókat és 
nem akarsz mindjárt autót venni, mert bizony 
akkor sajnáljuk, de a vezérigazgató úr tárgyal és 
nagyon el van foglalva. Talián tessék a titkár úrral 
tárgyalni és ha esetleg fogadni méltóztatnak, akkor 
előbb minimum félóráig megváratnak, mert a vezér-
igazgató urat kiskorában egy félóráig az asztal kö-
rül kergették, vagy megverték, amíg meg nem ta-
nulta, hogy jövevénnyel csak „de haut en bas" sza-
bad beszélni és az a tekintélyhez, n o meg illendő-
séghez tartozik, hogy legalább a konvencionális 30 
perc várakozási idő leteljen. 

Micsoda más itt a levegő. Tessék helyet fog-
lalni! Mivel lehetek szolgálatára uram! Ide jöhetne 

sok-sok pesti úr megtanulni a miképszájktákot, ha a 
6 filléres illemtanból nem tudta megtanulni. A ta-
vasz aktuális témáiról szeretnék egyetmást hallani 
olvasóink számára. A vezértitkár abbahagyja a 
munkát és az automobilizmus aktuális témáira ke-
rül a sor. Természetesen elsősorban az automobil-
adóról kérdezősködöm. Mi a mai helyzeti Mi lesz! 

Mindenekelőtt aggodalomra nincs ok, kezdi 
mondanivalóját dr. Szelnár Aladár. A döntés a ke-
reskedelmi miniszter úr kezeiben fekszik, aki maga 
is régi autóm obilista, régi tagja a klubnak, tehát 
benne minden tekintetben megbízhatunk. A mai 
automobilútadló alapja a Buday Béla államtitkár 
által kidolgozott kereskedelmi úttörvénytervezet, 
melynek lényeges részét képezi az utak államosítása, 
rendbehozatala, rendbentartása és a rongálok el-
leni rendeletek. A tervezet nagy alapossággal fog-
lalkozik mindennel, ami a közlekedés körébe tarto-
zik. Szabályozni kívánja a kocsik nyomtáVját, bűn-
tető rendelkezéseket tartalmaz olyanok ellen, akik 
például sáros mellékutakról a főútra cipelik a vas-
tag föld vagy agyagrétegeket, egyszóval mindenre 
kiterjed. Az utak megjavításához és karbantartásá-
hoz pénz kell. Honnan vegye az állam a pénzt! 
Azoktól, akik az utakat legjobban használják. Adót 
vet tehát ki. "Útadót fog fizetni tehát a szekér, a 
vasút, az autó, egyszóval mindenki, akinek érdeke, 
hogy jók legyenek az utak. Az útadók alól tehát az 
automobilok sem vonhatók ki. Az Automobilklüb 
örömmel üdvözölte a tervezetet és belátja annak 
feltétlen szükségességét, azonban csak olyan hatá-
rig, ami nem káros az automobilizmus fejlődésére. 

Láthattuk ugyanis, hogy Wienben, ahol a város 
nem elégedett meg az állami útadó folytán előálló 
jövedelmekkel, még hozzácsapott az autótulajdonos-
nak egy jókora pótadót!, határozott a visszafejlődés, 
míg Ausztria többi részében a gyarapodás szembe-
ötlő. Mi belátjuk, hogy az utak megjavításá-
hoz pénz kell és ezt a terhet szívesen viseli mindenki, 
mert hiszen ha jobbak lesznek az utaink, nemcsak 
pneut takarítunk meg, hanem autónk alváza is ké-
sőbb érzi meg az állandó használatot. Amit tehát ki-

FORD személy- és teherautók autorizált képviselete. HAHN, VIII., Üllői-út 52 b. 
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adunk az adó folytán, annak egy részét behozzuk a 
pneumatikhasználaton és a javítási költségeken. 
Fontos, hogy ezután azonban semminemű más adók 
ne terheljék az autótulajdonost, í g y meg kell szűnni 
mitnden városi kövezet vámnak is. Az adóalap, amit 
a pénzügyminisztériumban felvettek, túlmagas volt. 
Tízezer pengőben állapították meg egy kiskocsi évi 
üzemköltségét. Sikerült megértetnünk a tervezőkkel, 
hogy egy kiskocsi évi üzemköltsége legfeljebb 3300 
pengő, de még ez is túlsók. Tehát, ha készpénzben 
történne az adózás, úgy az alap feltétlenül leszállí-
tandó volna. Eddig két ankét volt ebben az irányban. 
Egyiken maga a kereskedelmi miniszter elnökölt. 
Mindkettőn az a nézet lett úrrá, hogy az adó a kül-
földi államok legtöbbjénél divatban lévő „benzin-
fogyasztás" szerint történjen. Mindenki emellett 
volt, csupán a benzinvállalatok voltak ellene. Ők azt 
hozták fel indokul, hogy adminisztrációjukat na-
gyon megnehezítené a benzinadó. Viszont a KMAC, 
valamint az autókereskedők és más érdekeltek bebi-
zonyították1, hogy egyedül a benzin szerinti megadóz-
tatás a helyes. Aki amennyit használja kocsiját, 
olyan mértékben használja az utakat, tehát többet 
kell, hogy fize:ssen\ mint az, aki csak elvétve hasz-
nálja bocsiját. Aki egy óv alatt 50.000 kilométert fut 
be, több adót kell, hogy fizessen, mint az, aki csak 
8—10.000 kilométert. A következő ankét március ele-
jén lesz, áhol remélhetőleg már pozitívumokat is fo-
gunk hallani. Mindenesetre megnyugtatom az ,A.uto-
mobil-Motorsport" olvasóit, hogy nem kell meg-
ijedni, mert azok, akik az adó felett határoznak, 
tisztában vannak minden kérdéssel és ők is osak az 
ország érdekeit tartják szem előtt. 

A tizenhét ankéten tárgyalt új közlekedési tör-
vény, ami a régi ós sok részében avult 57.000-res 
utódja les®, elkészült és valószínűleg márciusban 
kerül az országgyűlés elé. 

A Királyi Magyar Automoibl Club ós az Auto-
mobilkereskedők Országos Egyesülete által rende-
zendő ..Automobilkiállítás" méreteiben hatalmasan 
túl fogja szárnyalni a mu.lt év előttit. 1925-ben össze-
sen 2500 négyzetméternyi területen folyt le a kiállí-
tás, míg most már több mint 3000 négyzetméternyi 
területet foglaltak le ós remény van rá, hogy ez a 
szám még növekedni is fog. 

A történeti kiállítás anyaga szépen szaporodik. A 
Daimler—Benz-gyár elküldi Budapestre a Benz Ká-
roly által konstruált első háromkerekű motorkerék-
párt, amely 1886-ban készült. Itt látjuk majd a híres 
200 lóerős Benz-versenykocsit, amivel Héméry se-

bességi világrekordját állította fel. Ugyancsab lát-
ható lesz a Benz Tropfenauto (esőcsepp) verseny-
bocsi, amely oly szenzációsan állotta meg helyét 
Monzában pár év előtt. Sikerült megszereznünk 
László Andortól az első amerikai bocsit, ami Ma-
gyarországra került, valamint a Csonba János ál-
tal megépített első magyar motort is. 

A magyar kilométernap is meg fog születni. A 
Tát—'Nyergesújfalu közötti, direkt e célra megépí-
tett országúton fogjuk megtartani május 26-án a 
túraúttal kapcsolatban a sebességi kilométerver-
senyt, ahol aztán mindenki megmutathatja, mit 
tud. A Magyar túraút első napja északra, a másik 
napja délre fog vezetni. Első nap hegyiverseny lesz 
a Parádi-hágóra, második nap síkverseny Nyerges-
újfalunál. 

A sportbizottság 1927-re kiírta a túraúttal kap-
csolatosan rendezendő első „Magyar automobilbaj-
uokságot." A bajnokság négy versenyből fog állani. 
1. Parádi hegyiverseny, 7 km. 2. Sebességi kilomé-
terverseny Nyergesújfalunál. 3. Guggerhegyi ver-
seny. 4. Svábhegyi verseny* A bajnokságban csak 
magyar állampolgárok jöhetnek számításba, hiszen 
a célunk az, hogy a legjobb magyar vegye el méltó 
jutalmát. Azt tudjuk, hogy a külföldieknek jobb 
kocsijaik vannak és talán egy-két jobb vezetőjük is 
van, mint nekünk, ahol az autóversenyzés még 
gyermekéveit élL Minden magyar állampolgár in-
dulhat, tekintet nélkül arra, hogy milyen nemű, 
milyen súlyú, milyen színű, no meg milyen henger-
űrtartalmú a kocsija. Ezen a téren legalább nem 
lesz vita. Győz, aki a leggyorsabb időket fogja 
futni. A KMAC új helyiségei márciusban nyílnak 
meg és reméljük, hogy egy szép és arányaiban a 
külföldi klubokkal vetekedő otthont 'tudunk adni 
tagjainknak, ahol, ha idegenek jelennek meg, nem 
kell magunkat szégyenlenii 

Ennyit mondott el dr. Szelnár Aladár, de lát-
szott szavaiból és tekintetéből, hogy még igen-igen 
siókat tudna elmondani, de eg vei őre ennyi is elég. 
Leszögezíhetjük, hogv a Királyi Magyar Automobil 
Cluib erélvesen hozzálátott a munkához. Sok szép 
terv fekszik a Club előtt és ha sikerül azokat ke-
resztül is vinni, kis országunk automobil- és motor-
kerékpársportia hatalmas léptekkel fog előreha-
ladni és mérföldekkel fogja megelőzni a Balkán-
államokat és az utódállamokat. Jóleső érzéssel 
hagytuk el a vezértitkár szobáját, mert meggyőző-

kelést szereztünk, hogy a magyar automobilizmus 
' jövő je jó kezekbe van letéve. 

ni • • * A A A A A A A 

ITALA AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

A G Y Á R LEGÚJABB TÍPUSAI ÁLLANDÓAN RAKTÁRON 

Magyarországi vezérképviselet: 
Telefon : T. 159—75 F A R P I O Budapest, VI., Andrássy-út 61. 

r M D I l l Um Telefon: T. 159- 75 

Javítóműhely és alkatrészraktár: Budapest, VI., Király-utca 9. — Telefon J. 123-98. 
w WWW 



8 1927 február 25. 

S T f f g y • a 
A csukott autó a mindennapi élet kocsija 

Figyeljük meg a villamoson utazó embereket. 
Látni fogjuk, hogy az utasok nagy része feltűrt gal-
lérral, fázósan húzódik be a kocsi belsejébe. Szemre-
hányó pillantást vet az ajtót már korán a leszállás 
előtt kinyitó útitársra. Fél a huzattól és joggal — 
hiszen náthás lesz tőle. De van az utasoknak egy má-
sik része is, igaz, hogy ezek vannak kisebbségben. 
Kemény lépéssel szállnak fel a vezető mellé az első 
perronra, nézik az utca forgalmát és gyönyör teljesen 
szívják magukba a metsző hideg téli levegőt. Egy ré-

C o u p é . 

szűk, különösen a fiatalabbak, egyenesen kihajolnak 
a „Támaszkodni veszélyes és tilos!" jelzésű ajtón, 
csakhogy minél frissebben és metszöbben kaphassák 
a jó pesti levegőt. 

Ezek a bizonyos sportemberek, akiknek szájaszé-
lét mosolyra húzza el a gúny, valahányszor pillan-
tásuk egy feltűrt gallérral fázó polgártársra esik. 
Meg vannak győződve, hogy amaz kizárólag csak 
azért fázik, mert elpuhította a feltűrt gallér, illetve 
kis gyermekkorában az édesanya túlságosan meleg, 
gondos keze. 

L i m o u s i n . 

Ezek az emberek, ha valamikor autót vesznek, 
biztos nyitott kocsit fognak választani, torpedó-
karosszériával, kis, lehajtható szélvédőüveggeL Egé-
szen bizonyos, hogy még ezt a szélvédőüveget is le 
fogják hajtani és ha a szél már az ő szemükből ki-

facsarja a könnyet, akkor is inkább a sportszerűbb 
szemüveget fogják választani. 

Sok a nyitott autó nálunk Magyarországon. Még 
majdnem teljes az egyeduralma, pedig nem fog so-
káig tartani. A nyitott autó gazdája sportember. 
Egyenes leszármazottja annak a magyar úritípusnak 
aki feltétlenül nyitott vadász- vagy hajtókocsin jár, 
ha még olyan csikorgó is a hideg. Inkább bundát és 
csizmát, no meg meleg téglát vesz, de a nyitott csé-
zát nem hagyná a világ minden kincséért sem. Csu-

R o a d s t e r . 

kott kocsin csak az asszonyok járnak szerinte. Ha 
zuhog az eső, ázik. Az erdélyi magyar urak szerint 
esernyővel csak az oláh pópák járnak kocsin. Csu-
kott lovas szánt pedig egyszerűen nem is tudnak el-
képzelni. 

És így volt ez az autónál is. Miért? Mert nem is 
olyan régen az autó még gyermekkorát élte. Csak 
egynéhány merész sportember foglalkozott vele. 
Azután hovatovább általános sporteszköz lett. De 
ennek a szép időnek ma már vége. Ma az autó már 
szolid, megbízható közlekedési eszköz. Ma már nem 

C o a c h . 

egyes kiválasztott és a jó Istentől hatalmas fizikum-
mal megáldott sportemberek kiváltsága a hosszú 
autótúia. Ma már a szalámiügynök is nagy vidéki 
túrákat tesz télen is. Természetes, hogy ma is van-
nak emberek, akik azt mondják, én nem azért vettem 
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autót, hogy bezárassam magamat egy kis kupéba, én 
sportolni akarok. Igazad van. De általánosságban ma 
mar utazni akarunk nemcsak afrikai vadászexpedi-
cióra, hanem esetleg gyufát árulni az autóval. Ilyen 
körülmények között pedig nem lehet elvitatni a csu-
kott autó egyedüli jogosultságái. 

Találóan mondja Oszkár Weller: Képzelje el ké-
rem, a berlin—müncheni D-vonatot. Elől a 2000 ló-
erejű lokomotív utána a poggyászkocsi, majd a sze-
mélykocsik. Szépen párnázva, valódi marhabőr, iga-
zán kényelmes. Igen ám, de a kocsinak nincs szi-
lárd teteje, ablaka, a széltől csak egy egyszerű 
vitorlavászontető véd. Nemde, ön erélyesen tilta-
kozna az ilyen kocsiban való utazás ellen. 

Vagy önök látnának egy intelligens urat, akta-
táskával a hóna alatt, aranykeretes szemüveggel, aki 
teljes utidresszben vár a Kálvin-téren a villamosra. 
Teljes dresszben, mondom: bőrkabátban, haubéval 
fején, nagy stulpnis kesztyűvel. Nevetnek, uraim? 
Ne nevessenek. A 14-es vonalon csak sportmodellek 
járnak. 

Ha önnek, aki már évek óta lakást keres, kínálna 
valamelyik barátja egy szép hűvösvölgyi villát. El-
menve az adott címre, találna a kert végén négy ka-
róra tűzve egy darab vitorlavásznat és alatta ki-
fogástalan kónyelmű berendezést. Bőr karosszékek, 
zongora, rádió, stb. Beköltözne? 

A csukott autónak pedig mégis harcolnia kellett 
a jogáért. Manapság már az emberek általában nem 
sportcélra vásárolnak autót. Legalább is nagyon ke-
vesen vallják be, különösen lia adózásról van szó. 
Aki pedig tényleg üzleti célokra akarja használni 
kocsiját, az annyi előnyt nyer egy csukott kocsival, 
hogy nehéz megérteni, miért van annyi nyitott autó. 
Legfeljebb előítélet és árkülönbség az ok. Hiszen ma 
már joggal kívánhatjuk azt autónktól kényelein 
szempontjából, amit a vasúttól. Tehát legalább is 
azt, hogy rendes ruhában lehessen útrakelni. És mit 
látunk? Azt, hogy az európai autós minden út előtt 
harci díszt ölt, feltesz egy nagy autóliaubét, egy nagy 
szemüveget és csak azután ül autóba. 

Amerikában e téren is sokkal gyakorlatiasabbak 
az emberek. Azt hiszem, senki sem tagadhatja, hogy 
Amerikában a gyermekeket egészségesen ós sport-
szerűbben nevelik, mint nálunk. A felnőttek is leg-
alább annyira kemény legények, mint az európaiak. 
Mégis 1925-ben az amerikai autóipar 2,163.331 csu-
kott és csak 1,676.171 nyitott autót gyártott. Tehát 
látjuk, hogy az amerikai sokkal nagyobb igényű az 
autóutazás kényelmét illetőleg. Sok sportember nézi 
le a csukott autót, szereti, ha a szél süvít a füle mel-
lett. Igaza van, szép dolog az azúrkék égbolt alatt, 
izzó napfényben a nyitott kocsiban hallgatni a szél 
zúgását. Szépek a verőfényes őszi napok is. De van-
nak napok, amikor reggeltől estig szitál az eső. 
Ilyenkor bizony a legedzettebb sportember is dühö-
sen gunnyaszt a tető alatt, — ha egyáltalán hasz-
nálja a kocsiját. 

Vannak a csukott autónak kétségkívül hátrányai 
is. Egy szép nyári túrán a havasok között bizony 
sokat elvesz a kilátásból. Sokszor bizony csak köz-
vetlenül az út mellett fekvő sziklafalat fogjuk látni. 
Azonban ezen is lehetne segíteni. Oskar Weller nem-
régiben felvetette az átlátszó tető gondolatát. Ez ké-
szülhetne cellonból is. A nap túlerős sugarai ellen 

A páris i szalon e g y i k - e g y i k szépe. L a n c i a - R o a d s t e r -
Cabr io le t t . 

S p o r t - L a n d a n l e t . 

A coach E u r ó p á b a n is hódí t . 

F r a n c i a o r s z á g b a n is t e r j ed az a m e r i k a i n y u g o d t 
karosszéria vonal . P e n g e o t - R o a d s t e r - C a b r i o l e t t , 
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A j u g o s z l á v k i r á l y n é c a b r i o l e t t j e zárva . (Vo is in . ) 

zsalus tető szolgálhatna védelmük Az idea kétség-
kívül új és eredeti, de nem megoldhatatlan és ha ma 
szokatlan is még a gondolat, azért még lehet szép 
jövője. A párisi szalonban láttunk olyan kocsit, ahol 
az egyenként zart limousin tetejet egyszerűen hátra 
lehet gördíteni a vezető üléséből. Kétségtelen, hogy 
lesznek oiyanok is, a Kik mindezek dacára is meg fog-
nak maradni a nyitott kocsi mellett. 

Dacára, hogy a csukott kocsi a mindennapi élet 
kocsija, formái mégis erősen alá vannak vetve a di-
vat szeszélyeinek. A divat mai iránya ugyan szeren-
csére kedvez a technikailag is indokolt szolid sima 
vonalazásnak. Az angol és amerikai kocsik nyugodt, 
mondhatni magától értetődő vonalai érvényesülnek. 

Ami a csukott kocsik elnevezését illeti, itt a 
laikust az elnevezések valóságos tobzódása ejti za-
varba. Egy-egy típust egész sor névvel illetnek a ka-
talógusok. Választékul találomra ide írok néhányat: 
Limousin, Sálon, Coupé de ville, Kabriolett, Road-
stei\ Landaulet stb. Egyik előkelőbb csengésű, mint 
a másik. 

Nézzük sorba a fontosabb típusokat: 
Limousine alatt egy csukott kocsit értünk fix tető-

vel, legalább négy üléssel, esetleg még két felcsapható 
pót üléssel. Legalább két ajtó minden oldalon. A PuII-
man-Limovsine belsejét üveg válaszfal két részre 
osztja. Az érintkezés megkönnyítésére széttolható fal 
elválasztja a vezetőt a kocsi belsejében ülőktől. Ez 
a típus mindig mint nagy utazó- és reprezentatív 
kocsi készül. A karosszériakészítőnek szívéhez leg-
közelebb fekvő gyermeke. Ez különösen a kocsi bel-
sején látszik meg, amelynek kiállítása rendszerint 
egyenesen fényűzőnek mondható. Manapság már be-
látta a legtöbb rendelő és karosszériakészítő, hogy az 

A fent i V o i s i n - C a b r i o l e t t ny i t o t t á l lapotban . 
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autót vezető soffőrt legalább is annyira kell védeni 
az időjárás viszontagságaitól, mint a többi benntilőt, 
mint magát a gazdát. Hiszen hiába minden előkelő-
ség, a gazda élete függhet attól, hogy a soffőr milyen 
kondícióban ül a kormány mögött, tehát ha másért 
nem is akarnánk, már ezért is védeni kell. A még 
ma is gyakran látható olyan limousinoknak, ahol a 
vezető nincs oldalról védve, igazán csak az az előnye, 
hogy megtakarította a két ablaküvegét és az ablakok 
súlyának cipelésére szolgáló üzemanyagot. Az úr-
vezető számára készülő limousineban természetesen 
nincs választófal a vezető és a bennülök között, hi-
szen ez a női vezetők kedvenc kocsiformája és ők sze-
retik az otthonos benyomást keltő kocsit. Ez a 
karosszériatípus rendszerint egyszerűbb formájú, 
gyakran csak egy-egy széles ajtót találunk a kocsi 
minden oldalán. Az így keletkezett tipikusan ame-
rikai kocsiformát hívjuk Cofich-nak. Kétségkívül 
ez a legelterjedtebb úrvezető kocsitípus. Igaz, hogy 
legfőbb terjesztői a női vezetők, akik a városban is 
több kényelmet kívánnak. Tagadhatatlan, hogy ez 
a legotthonosabb belsejű kocsitípus. 

Mintaszerűen kénye lmes a n g o l inter ienr . 

Közeli rokona a limousinnak a Coupé de ville 
(városi coupé) vagy Brougham, ahogy az amerikaiak 
hívják. Voltaképen olyan limousin, amelyik nem is 
limousin. Csak két-három utas számára nyújt he-
lyet s a vezető ülése felett nincs szilárd tető. Leg-
feljebb egy-egy felsodorható bőrtető védi a soffőrt 
az eső ellen. Sokan nagyon előkelőnek, exkluzívnak 
tartják, bár nem tartjuk helyesnek a soffőr minden-
áron való elkülönítését. Nagy előszeretettel választ-
ják ezt a típust az önállóan autóval rendelkező höl-
gyek és itt talán indokolt a választás. 

A Coupé Amerikában és Angliában épp olyan 
elterjedt kocsija a magavezető hölgynek, mint a 
Coach. Belsejében két-három személy talál helyet. 
Az amerikaiakon rendszerint még két rejtett ülést 
találunk a kocsi hátsó részén, természetesen az itt 
utazókat semmi fjem védi az időjárás viszontagságai-
val szemben. 

Hasonló, de sokkal sportszerűbb megjelenésű a 
Roadster-Kabriolett. Ez szintén amerikai eredetű 
karosszériaforma. A roadster kétüléses karosszéria 
hosszú, nagy alvázon, a kocsi hatalmas fara göm-
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bölyűen fut le. A hatalmas csomagtartó helyén két 
pótülést találunk. A roadster-kabriolettet akár nyi-
tott, akár csukott kocsiként használhatjuk. Ablakai 
csak az ajtók felett vannak és ezek az ajtóba síily-
lyeszthetők. Teteje pedig összecsukható. 

A nagy Kabriolette a legnagyobb problémája a 
k a rosszér i a g y ár tón a k, meg is látszik az árán. Belse-
jében öt, hét utas foglalhat helyet, legideálisabban 
oldja meg „a nyitott vagy csukott kocsi" problémá-
ját. Az ajtók felett elhelyezett süllyeszthető ablakai, 
hátrahajlítható tetejével egyesíti magában a nyitott 
és a csukott kocsi előnyeit. Gyártása azonban nem-
csak gyakorlott tervezőt kíván, hanem a legponto-
sabb műhelyi munkát is. 

Kevésbé bonyolult és drága a Landaulet. Itt is 
hátrahajtható a tető, de1 nem teljes hosszában, hanem 
csak a hátsó ülések fölé eső rész. 

A csukott kocsi stílusa az utolsó években jelen-
tősen és valljuk be, előnyösen változott. A vad és 
rendelésre szabott karosszériák eltűntek. Szolidabb 
és ízlésesebi) vonalakat kaptunk. A régi nyitott ko-
csik formái még úgy, ahogy elviselhetők voltak, de 

A modern koosi pótülései is kényelmesek. 

a csukottaké igazán ritkán. Volt idő, amikor először 
felépítették a szalont selyemgarnitúrával, virágvázá-
val és azután megpróbáltak karosszériát építeni fö-
léje. Természetes, hogy egy ilyen „előkelő" építményt 
nem lehet holmi szögletes ablakokkal közönségessé 
tenni, tehát kerek ablakokat kapott. 

Ma már szerencsésen túl vagyunk ezeken az íz-
léstelenségeken. Mindenesetre a hegyeshűtős könnyű 
típusokhoz nehéz volt nyugodtvonalú limousinet 
építeni. A hegyes hűtő már eleve sportszerű jelleget 
ad a kocsinak. Nagy, komoly túrakocsiknál azonban 
igazán nein okoz a hegyeshűtő nehézséget a kocsi 
k om oly von al ú kar osszál ásá nál. 

A határzárak lehullása után megindult az auto-
mobilok nemzetközi kereskedelme, özönlöttek az ame-
rikai kocsik. Egységesebb vonalú karosszériák jelen-
tek meg a piacon. A karosszériák uniformizálódásá-
ról beszéltek. Voltaképen erről nincs szó, mert ez az 
egységesség csak az alapvonalakra vonatkozik. Elég 
apró részlet marad minden karosszérián, amelyekben 
a karosszériakészítő kiélheti magát. Nézzünk csak 
meg egy francia karosszériát, ha ízléses apróságokat 

A vezető .kényelme a legfontosabb a modern kocsinál. 

akarunk látni, vagy egy amerikait, ha az utas, 
illetve a vezető kényelmét szolgáló apróságok iránt 
érdeklődünk. 

Uniformizálódásról csak a szériagyártásnál lehet 
beszélni, azonban ezt igazán nem nehezebb elviselni, 
mint a frakkot vagy szmokingot egy bálon. 

Az amerikai és a Weymann-karosszéria volt az a 
két hatalmas tényező, amely az utolsó két évben erő-
sen befolyásolta a csukott kocsi stílusát. A legtöbb 
csukott kocsi az amerikai karosszéria nyugodt, szép 
formáit vette át. Ennek szépformájú vonalai a tech-
nikai követelményekből születtek. Nyugodt vonalú, 
masszív kocsi, legömbölyített élekkel és sarkokkal, 
eiől egy kissé lehajló tetővel. Jellegzetes a vezető 
szemét a túlerős fény okozta káprázástól védő ernyő, 
ami a kocsinak egy bizonyos „biztos" benyomást ad. 
A magas övvonal, amelyet néha egy diszkrét csík 
jelöl, szerencsésen kapcsolja össze a karosszéria ne-
héz oldalait a ragyogó üvegekkel 

Az amerikai karosszériának pontosan ellentéte a 
Weymann-karosszéria. Itt a használt anyag, műbőr 
ós faváz megköveteli az egyenes vonalakat. Az igazi 
Weymann-karosszéria olyan, mintha egyenesen a 
rajzasztalról jönne. 

A csukott kocsi belső berendezése a kocsi árához 
alkalmazkodik. Olcsóbb kocsiknál az egyszerűbb 

A z úrvezető együt t a k a r l enn i u tasa iva l . 
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cordszövet dominál, míg a drágább karosszériáknál 
velvetet és selymet használnak. Szürke és kék az 
uralkodó alapszín. A z alsó- és felsőrész bevonata kö-
zött előszeretettel használnak színes, kb. 10 centi-
méter széles szalagot a felületek megosztására és így 
szép, jól kiegyenlített interieurt kapnak. A gyöngy-
házzal és egyéb túlságosan drága anyagokkal való 
díszítést már túléltük. Ha drágább karosszériákon 
még elő is fordul, olyan diszkréten alkalmazzák, 
hogy — nem veszi észre az ember. Előkelő karosszé-
riához, amelynek párnázatát gondosan választották 
ineg, természetesen hozzátartozik a jól illő szőnyeg 
is. Minden szakszerűség mellett sem elegáns dolog, 
ha egy karosszériát, amely voltaképen visszatükrözi 
a tulajdonosának a stílusát, ebben a pontban, túlsá-
gosan messzemenő célszerűségi szempontokból, elha-
nyagolnak. A világítás is természetesen a kocsihoz 
hozzáillő kell hogy legyen. Határozottan nem előkelő 
a íényesen kivilágított kocsi tágas ablakai mögött 
kirakatban ülni. Sokkal jobb hatást kelt egy egészen 
egyszerű függöny, ha már égetnünk kell a lámpát. 

Azonban ezek mind másodrendű dolgok. Legfon-
tosabb, hogy a karosszéria kényelmesen és célszerűen 
épített legyen és így is legyen felszerelve. A technika 
minden haladása mellett is még sokat vétkeznek e 
téren. 

Vannak kívülről valóban elragadó formájú kis-
kocsik. Azonban, ha az ember beleül, különösen a 
hátsó ülésbe, egészen más véleményt alkot magának. 
Az alváz olyan rövid, hogy a négy ülés éppen elfér 
rajta, azonban a négy pár lábnak már nem maradt 
hely. Utazókocsinak az ilyen járművek igazán nem 
ajánlhatók. 

Másik pont, amit el szoktak hanyagolni , az, hogy 
az ember feje felett elegendő hely legyen. Különösen 
kiskocsiknál, ahol a kocsi hossza és magassága kö-
zötti szép arányt mindenáron meg akarták tartani, 
az ember le kell hogy vegye a kalapját a beszállás-
nál. Máskülönben az első gödörnél a kocsi teteje az 
ember nyakába nyomja. Ügy látszik, mintha néme-
lyik karosszériatervező nagyon kistermetű volna és 
a karosszériát saját magára szabná. 

A z ülés és a tető közötti távolság legalább kilenc-
ven centiméter legyen, egy méter előnyösebb. Ezt 
azonban terheletlen állapotban kell mérni. Terhelve 
a párna rugói még összenyomódnak, úgy hogy a 90 

centiméteres távolság megfelel egy 170 centiméter 
magas ember számára kalappal a fején, egyenesen 
ülve (természetesen nem cilinderrel!). Magasabb 
egyének itt még" le kell hogy vegyék kalapjukat és 
bizony kisebb emberek feje is érintkezésbe kerülhet 
a tetővel. A szép vonalvezetés mindenesetre fontos, 
de nem szabad túlzásokba esni a kényelem és a hasz-
nálhatóság rovására. 

A kocsik szellőzése is sokszor hagy hátra kí-
vánnivalót. Vannak limousinok, amelyeknek mind-
két oldalán két-három ablak van és a szellőzés még-
sem kielégítő. A z ajtóin levő ablakok egyáltalán nem 
nyithatók, a többieket pedig csak részben lehet ol-
dalt eltolni ezeknél a szerencsétlen konstrukcióknál. 
Igaz, hogy ezek ma már kihalóban vannak, de azért 
néha még nyilvánosságra tévednek. Egyedüli meg-
oldás a süllyeszthető ablak. A lesüllyesztett ablak 
nyáron a nyitott kocsi minden előnyét biztosítja, 
felcsavarva pedig oly jól zár vezetékében, hogy kizár 
minden kellemetlen légvonatot. Az eltolható ablak-
nak is van előnye, azonban rendszerint túlbecsülik. 
A vezetőnek mindenesetre kényelmesebb eltolni az 
ablakot, mint felkurblizni, azonban az ideális meg-
oldás itt is az „elektromos irányjelző". 

A szellőzés ideálisan nem oldható meg az abla-
kok kinyitásával. A különböző szellőztető nyílások 
és kürtők sem hoztak igazi megoldást. Ügy látszik, 
hogy a jövő az elektromosan meghajtott csavaros 
ventilátoroké. 

A kabrioletteknél bajt okoz, hogy az olcsóbbak-
nál a tető és az oldalfalak nem zárnak elég jól. Má-
sik nehéz probléma itt a süllyesztett oldalfalak elhe-
lyezése. Ennek gyorsan, az utasok zavarása nélkül 
kell megtörténnie és amellett törésmentesen. 

K o m o l y probléma a vezetőülés megfelelő kiala-
kítása is. Ettől függ az utasok biztonsága. Fontos 
a jó kilátás. A szűk ajtó kicsiny ablaka nagyon za-
varhatja a rézsútos kilátást. A tető tartói is zavar-
hatják a vezető látását. Ezen a téren sok jót ígér az 
Európában is hódító útjára indult amerikai teljes 
fémkarosszéria. Itt a tartók sokkal vékonyabbak 
lehetnek, mint a fakarosszériáknál, mert a saját ma-
gát merevítő szekrénykonstrukció tehermentesíti 
ezeket. 

Krísz Ferenc. 
old. gépészmérnök. 
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Austro-
Daimler 
személyautók 

A.F. Osztrák Automobilgyár Rt. 
e z e l ő t t A u s t r o - F i a t 

teherautók, ^ r autóbuszok 
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A villamos meghajtású 

Bosch-TÖRLŐ 
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tóan és e g y e n l e t e s e n 
tisztítja a szélvédő üve-
get! Egyszerű beépítés! 
A z o n n a l s z á l l í t h a t ó ! 

Minden üzletben kapható! 
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• 

Bosch Róbert k. f. f. 
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Te lefon: J. 113-39 , J. 28 -91 . 
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National Automobil Show 
— Az Automobil-Motorsport tudósítójától. — 

Newyork, 1937 január 15. 
„How are you Mr. Miles"! — Halló Boy — Jó-

napot. Itt vagyok ismét a Grand Central Palaceban. 
Igen a Grand Central Palaceban Newyork közepén a 
Lexington Aveniue és a 46-ik utca sarkán. Igen, 
abban a hires épületben, melynek 22-ik emeletén 
van a hires táncterem, ahol 80 tagú szaxofonos 
zenekar muzsikál, ahol a WGOP rádióállomás hireit 
leadja. Igen a Grand Central: Palaceban, melyet Mr. 
Miles szerint megvett a spanyol kormány. 

Szóval Mr. Miles nem egy közönséges Mr. Miles, 
mint amilyen átlagos becslés stzerint 100.000 szalad-
gál Newyorkban, hanem Mr. Miles egy olyan külö-
nös Mr. Miles, aki az Automobil Showból él. Fog-
lalkozására nézve az amerikai Automobil Kamara 
kiállítási igazgatója. Mr. Miles, akit mindenki ismer 
Amerikában, aki tudja, hogy ki az a Ford. Már 
pedig nem mindenki tudja, hogy ki az a Ford. Ford 
sokak szerint egy olyan antiszemita goy, aki fizet a 
zsidóknak, hogy szidhassa őket. 

Mr. Miles, ki immár 27-ik automobilkiállítást 
rendezi Newyorkban, nagy profi nemcsak abban, 
hogy hogy kell automobilkiállítást csinálni akkor, 
ha van siker és sok kiállító, hanem abban is, hogy 
kell akkor, ha nincs siker és kevés a kiállító cég. Mert 
Mr. Miles szomorúan konstatálta, hogy tavaly még 
-00 automobil-gyár állította ki kocsijait a kiállításon 
s ime most csak 40. Mister Milesnek hiányzott pél-
dául Ford, mert Ford, aki utálja a zsidókat, nem 
állít velük ki, hanem külön kiállítást csinál a 
Broadwayn, ha nem látogatják a kiállítást az nem 
baj. Szóval legjobban szambeötlött nekem, anélkül, 
hogy Mr. Miles felhívta volina rá figyelmemet (Ta-
valy, hogy hencegett, ezek is itt vannak, mindenki 
itt van.) A Ford és Rolls-Royce. Ök ketten hiányoz-
tak. Lehetséges- ez? A Rolls-Royce, mely tavaly oly 
jó üzletet csinált, hogy 1928-ig ausverkauft, nem 
állít ki a Ford, ki vagyonát 1903 óta 23.000 dollárról 
27$,000.000 dollárra szaporította, nem állít ki. Nem, 
sem ő, sem Royce, sem a többi 140 gyár nem állít ki. 

Kérdezném én Mr. Miiest, mert apropos, ha 
valakinek ezt tudnia kellene, akkor Mr. Milesnek. 
De ő ilyenkor el van foglalva, nincs is kellemetle-
nebb ember, mint egy in diszkrét újságíró. 

Ford és Rolls-Royce a két véglet nem állított 
ki az aratomobálkiállításon' Newyorkban Can you 
immagine? mondja az átlag amerikai. Megtörtént. 
Nagy siker volt ennek dacára, mert hiszen nem 
olyan nagy dolog az, ha egy autóparkban nincs 
Rolls-Royce. Hált hány autó volt itt a kiállításon, 
mondjuk 1.000, ha látni akarta őket valaki, kellett 
fizetni 75 centet, csak 52.000 korona, viszont a Fiftli 
Avenuen úgy 6 óra felé több ezer autó van, nem kell 
fizetni s ott van Rolls-Royce, van Ford, no meg van 
„European-Car". 

Ez az! Lassan megfordul a kocka, eddig a pesti 
vagy bécsi utcán keltett feltűnést egy amerikai 
kocsi, amíg nem jött a sok Ford, a sok Chrysler, 
most itt Amerikában, ha egy Minerva, egy Merce-
des, egy Delage siklik hangtalanul a Fifth Avenuen, 
akkor felsóhajtanak az emberek: „Oh, European-Car". 
Nem volt a kiállításon képviselve az összes amerikai 
gyár, mert Ford aiz 1926-os évben 40%-al kevesebb 
kocsit adott eli, mint 1905-ben s a többi gyárak ha-
sonló arányban, nem volt érdemes a kiállításra 
menni. Dolgoztak az új európai kocsikon, hogy le-
gyen a Shownak szenzációja, de nem lettek készen. 
Egyedül a Studebaker jött ki egy European-Carral, 
amely azonban, nem váltotta be a hozizáfűzött remé-
nyeket. Rolls-Roycék nem állítottak ki, mert a jó 
cégnek nem kell reklám. Ők előnyben vannak, kocsi-
juk európai, de azért itt gyártják már Amerikában, 
mert olyan jó üzletet csinálnak az európai kocsival, 
hogy érdemes volt itt igyárat berendezni. Igen, 
európai kocsi kell az amerikainak, most ugyan még 
csak a snoboknak, de lassan átmegy ez a, köztu-
tatba lassan, megszokják, megszeretik a szép His-
pano-Suiza, a szói) Austro-Daimler vonalait Hihe-
tetlen a változás tavaly óta. Egy évvel ezelőtt csak 
úgy tombolt örömében az Autóipar s most hosszú 
arcok, kényszeredett riportok. Bár az utolsó évben 
Amerika 4,000.000 autót gyártott, mégis hallgat a 
krónika a gyárak ezévi mérlegéről. 

Három évvel ezelőtt a világ autóparkjának 84 
százalékát Amerika tartotta kezeiben s csak 8 per-
cent jutott Európának s ime most Amerika csak 81 
százalék birtokában vani, míg Európa 11-et szerzett. 
A „Commerce Monthly" hosszú cikkben szomorúan 

ANGOL 

MOTORKERÉKPÁROK 
V e z é r k é p v i s e l e t : TELEFON: JÓZSEF 25-82 

BRUCK NÁNDOR és FIAI, Budapest, VIII., József-körút 10 
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Anglia 
Franciaország 
Olaszország 
Németország 

konstatálja, hogy Európa legelső államainak autó-
produkciója. mily rohamosan emelkedik. 

1920 1923 1924 1925 
50.000 72.000 134.000 220.000 
75.000 125.000 145.000 177.000 
18.000 20.000 35.000 40.000 
46.000 35.000 18.000 70.000 

Ezzel szemben arányba állítva Amerika adatait. 
Ezek az adatok, melyet Mr. Miles, aki mindent 

tud, nem függesztett ki az Arutomobil Show ajtajára. 
A világ exportjának 40 százalékát Európa szolgál-
tatja s bár az összes autók 84%-a Unele Sam birto-
kában van, s csak 12%-ka Európának, az export te-
rén már 40%-ot tart meg az Óv ilág s csak G0 marad 
az Üjnak. 

Hogy zöld a divatszán, azt mindenki tudja, 
hogy a Nash új 6 hengerest hozott ki, az elcsépelt 
téma, hogy a kis Marmon az egy költemény a hir-
detéseken, az a régi vicc, hogy szépek voltak a stan-
dok, a kifényesített kocsik, előkelő volt a közönség 
azt észreveszik az emberek, de ez a megszokott va-
lami-. Minden autókiállításról meg lehet írni azt. 

Mert mi is az autókiállítás célja a közönség 
szempontjából. Tudjuk, hogy a kereskedő szem-
pontjából reklám. A közönség informálódni akar az 
újdonságról. Vannak-e, lehetnek-e az explóziós mo-
torok mai előrehaladott stádiumában újdonságok. 
Nem. Az általános szakvélemény az, hogy nem. 
Mert, hogy Constaninescu Parisban valami újat 
hozott ki, az szenzáció a laikusnak, de nem a szak-
embereknek, akik úgy bélyegezték meg, mint jól 
reklámozott, halvaszületett ideát. Már pedig a Motor 
Sport olvasói újat akarnak hallani, nem azt, hogy 
a Packardnak szép vonalai vaunak. Azt hiszem sok 
pesti, több amerikai a utóne vet tud felsorolni, mint én, 
de ez mind csak azt mutatja, liogy a Shownak nem 
volt sikere, mert én összes ujjaimat kétszer meg-
számlálva, már a Jellow-taxit is beleszámítottam a 
kiállító cégek közé. 

Mr. Miles, ki barátságosan fogadott, mikor be-
léptem, nagy sikerről, előrehaladott technikai újítá-
sokról beszélt. Nem hittem neki, ő is csak olyan, 
mint a többi 100.000 amerikai Mr. Miles. Sokat be-
szél és dicséri portékáját, 

A tényállás az, liogy Mr. Miles tudja legjobban, 
hogy ezek az adatok milyen szomorúak. Ne legyen 
sablonos ez a cikk. Ez egyszer szögezzük le, hogy 
a jó öreg Európa még nem maradt el az Üj-Világ 
mellett. Visszajönnek még hozzánk Uncle Sam és 
gyerekei, lesz még idő, mikor minden 6 emberre jut 
egy autó mint itt s nem minden 5ö-re mint Angliá-
ban, 193-ra- minit Németországban, 371-re mint Auszt-
riában és 1.145-re mint nálunk. 

Mr. Miles eljön még. hozzánk, lia ott lesz a 
business, pedig a Newyork Show azt mutatja, hogy 
a jövő az ,,European-Car". Petrovits Vidor. 

Fizessen elő 1927-re 
és díjtalanul kapja az 
1926-os évfolyamotI 

szalad a legtovább 

\ 
Dénes-

Friedmann r.-t. 
Budapest, 

falRVfflM vl" Dessew,,y-u. 29-T e l e f o n : 8 9 8 6 é s 144- 71. 
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MINERVA, STEYR TYPE XII., LAURIN-KLEMENT, BALLOT, TALBOí, 
F. N. stb. autók tulajdonosainak figyelmébe 

S C I I N T I L L A 

Scintilla-dynamok, inditomotornk. mágnesek stb. 
vezérképviselete 

URNER ÉS BERKOVITS villamos autóbereodezéseK gyára 
Budapest , V . , Pozsonyi - i i t 4/f 

Utolsó Palatinus-ház — Teleion : Lipót 972-63 
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Négy nap a felvidéken 
Gyenmekkoromlban sok időt töltöttem a Felvidé-

ken* a mostani megszállt tterület vadregényes helyein. 
Egy emlék sem oly erős, mint a verőfényes, gyenmeK-
kor Ikaoagással átszőtt édes emlékei, amelyek annyi-
szor kísértenek s hívnak: jöjj . várunlk, légy isimét 
boldog gyeirmleík! 

Tnilanon szomorú .napján fogadalmat tettein,, hogy 
amiig idegeinek lakják az elszakított részeket, néma 
lépem át a demarkációs Vionlalat. Közben leányom! és 
fiaan nagyocskák lettek és hogy be letudjanak ők is 
illeszkedni a mii hangulatunkba, letmo.nidltunlk iegy már 
tervszerűen ö'ssize állít ott Ve 1 e noe —Fi renze—G e nu a i 
utat és helyette, nagy utánjárással, angol konzulátusi 
közbenjárással ímegszeneeltük a eseh vízuimot, mely á 
napot engedélyezett autóval a Felvidéken. 

Augusztus' 4Jén reggel férjeim mellett ülve — a 
hátsó ülésen :a felajzott kedélyű ilfjűság — hipp, hopp!/ 
féltíz órakor a szép KaitaliW szerpentinen át imá'ris 
Balassagyarmaton vágjunk, ahol a jó (!í) so.rs isme-
rőssel hoz össze, a,ki szeri int :a rárosi hídi rossz és így 
Salgótarján felé kell mennünk. 

Fülig sárosan, az előző napi esőtől, beérkezünk 
Salgótarjánba s miéig menetközben Imegesküszüink, 
hogy ezen a lehetetlen rossz úton többé nem megyünk. 
Az eskü túl korai volt, mert. — mint. a határőrök felvi-
lágosítanak — Salgótarjánnál m«m szabad járművel 
átkelni, mentiünk esaik szépem vissza Balassa gyár-
inatra, a irárosi ihíd jó. Rárosan leplombálják kocsin-
kat, ezt a kilépésig nem szabad levennünk. Nem tudom, 
kinek tartoztunk azzal a. 3 órás úttal, amellyel ide-oda 
csúszkáltunk a sikos talajon s amely miatt jó kétsőni 
ebédel tünk Losoncon. > 

Az első könnyet letörülve, amelyet a cseh feliratok 
csaltak szemembe, sóhajtás szakad1 ki' lelkünkből: még 
itt akadlnak magyar feliiratok is. Itt még szívesen be-
szélnek m/agyarul. . . Körülveszik a ,.H" táblás kocsit 
s imint egy hazai üdvözletet nézik, néz ik . . . megciró-
g a t j á k . . . 

Kocsink érzi, hogy ő most missziót teljesít, defekt 
nélkül járja a négynapos utat. Igyekszik, hogy idejé-
ben Kassára érjünk, de elébb feledhetetlen naplemen-
tében van részünk Krasznahorkánál s á kitűnő úton 
szemerkélő esőben, az udVarias cseh rendőr útbaigazí-
tása mellett, a „Hotel Európában" kényelmes szoibá-
lban mossuk le az út porált. (A ScbaTk-házban csak elő-
zetes 'bemondásra kapnli, szobát.) Meg kell jegyeznem 
hogy Budapesten inieim hallani annyi fcuruc-nótát táro-
gatón. mint amennyit Kassáin egy este vacsorázás 
közbeni hallottunk. Itt is Vannak még míagyarok.. . 
Az öreg dóm, mely a 'nagy fetfedelem hamvait őrizi, sok 
magyar zarándokot lát. Jó'll eső tudat, hogy e(gy kiváló 

magyar templomgondnok ad értékes kalauzolást az 
ide zarándokolt magyaroknak, akik itt letehetik nem-
zetiszínű szaJlagos koszorúikat. Kiválóan gondozott 
úton, kevés autóval találkozva, (megjiegyzem, a 4 nap 
alatt egyetlen magyar kocsit se láttunk) Eperjesen ebé-
deltünk s tapasztalijuk, hogy a cseh hadfiak nagyon 
hangosak és hosszúiÜKiek, h'a magyar beszédet halla-
nak . . . Itt is vannak még magyarok, de már nincs 
magyar felirat. Sajnálattal tapaszátaljuk ezt az út-
jelző táblákon! is. m'ert míg Kassáig magyar-cseh-i é-
met nyeffiven jelezték a helységneveket, itt amár a mi 
német Freytag autó-térképeink teljesen Wasznaveke-
tetlemek. Jóformán a kezdőbetűkből találgatjuk hozzá-
vetőleg, hogy merre járunk. Pedig itt valósággal dús-
kálinak a helységjelző táblákban! A dűlőutakat is tálbla 
jelzi. 

Lassú emelkedéssel juitunk Branyisakóra. Relmek 
fenyőerdőben, kristálytiszta források mellett sietünk 
el, hogy míg emlegetjük a foranytiszkói hőst: Petiheő 
Vilmost, Guyon dandárparancsiniokót, — unokája mily 
játszi könnyedséggel vezeti a 8/45 H. P. kocsit a nagy-
apa által vívott honvédvérrel1 megszentelt kövek felett. 
Egy általános, csodálkozástól elragadtatott felkiáltás 
és előttünk áll a ro.mjaálbai: is fenséges arányú sze-
pesi vár. 

Lőcsén uzsonnázunk, de előbb megtekintjük kedves 
ismeaősök kalauzolása mellett a templomot műkin-
cseivel s a hires városházát. Sajnos, az esőből ma is ki-
jut és boldogan térünk Iglót érintve, Késmárkon pihe-
nőre, miután kocsinkat egy. a rendőrség által kezelt 
kitűnő garageban elhelyeztük. 

Reggel, bár ködös volt n láthatár, jó úton értünk a 
kakaslomnici rozoga fahídhoz, amellyel előre rémít-
gettek s amelyen áthaladva, el is mondtunk egy 
Miatyánkot. A Tátra- egész nap felhőkbe burkolódzott 
és bár Tétralominic. Tátrafüred, a tarpataki vízesés-
Csorbató minden bájaikat feltárták, a kedves encyánát 
é« erikát adva' kocsink magyar koronás cserkészjel-
vénvérté virágdíszül, úgy éreztük, niean mehettünk el 
anélkül, hogy ne lássuk a lomlnici dsúosot és az ő havas 
testvéreit. Poprádon egész délutánt töltöttünk azzal, 
hogy letelepedve a szabadban, lestünk, mint emelked-
nek és ereszkednek a felhők a1 csúcsokra. Szereztünk 
is kiadós „hexensöhusst" a hátunkba-, amelyre pedig 
n|am volt szükség- mert más nap reggel 5 órakor a 
Banhoif-hote! ablakából kitekintve, gyönyörű rózsa-
színben láttuik a hóval behintett csúcsokat. 

Ezen a reggelen bebizonyosodott, hogy az autósnak 
minden legkisebb fémzörejre üdvös figyelnie. A osíipős 
reggeli levegő efflőlhívita a oog.nacos butykost a hátizsák 
mélyéről. Jól felmelegedve, indítjuk ismét a gépet, mi-

motorkerékpárok 
ö s s z e s t í p u s a i 350 kcm. - tő l — 1200 kcm. 

á l l a n d ó a n raktáron! 
ig 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Rotholcz és Landau 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos császár-út 

66 
w 

Telefon : 
128-29 



Méray, 1927. 

Az 500 kcm.-es Méray a magyar utak motorkerékpárja. 

A 350 kcm.-es Méray a sportember motorkerékpárja. 

Motor: 70 X 90 mm. OHV. JAP. Sebesség: 110 km.'óra. 
Sebességváltó: Moss. Mágnes: Bosch. 
Abroncsok 26X2 és »/»" pneukkal. Fogyasztás: 3 liter 100 kilométerenként. 

Automatikus olajozás. 

Motor: 85.7 X 85 mm. S. V. JAP. Sebesség: solo 110 km./óra. 
Abroncsok 27 X 3 85, ballon pneukkal. Oldalkocsival 75 km./óra. 
Sebességváltó: Moss. Mágnes: Bosch. 
Fogyasztás: solo 3Va liter 100km.-ként. Fogyasztás:oldalkocsival5liter 100km.-ként. 

Automatikus olajozás. 



A 350 kcm.-es Méray motorkerékpár az üzletember közlekedési eszköze. 

Motor: 70 X 90 mm. S. V. JAP. Sebesség: 90 km./óra. 
Sebességváltó: Moss. Mágnes: Bosch. 
Abroncsok: 26 X 3", ballon pneukkal. Fogyasztás: 3 liter 100 kilométerenként. 

Automatikus olajozás. 

A 680 kcm.-es Méray az országokat járó túrázó motorkerékpárja 

Motor: 70x88 mm. S. V. JAP, kétheng. 
Abroncsok: 27 X 3 85, ballon pneukkal. 
Sebességváltó: Moss. 
Fogyasztás: solo 41/* liter 100 km.-ként. 

Sebesség: solo 120 km. óra. 
Oldalkocsival 90 km. óra. 
Mágnes: Bosch. 
Fogyasztás: oldalkocsival 5'/« liter. 
> olajozás. 

Méray Motorkerékpárgyár Részvénytársaság, 
Budapest, V., Dorottya-utca 3. — Telefon: Teréz 2 6 - 6 5 . 
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dőm egy kőrakás mellett eLszágnldive. fémesörrenésre 
lesz férjem, a ^soffiőrl" ügyelmes. „Menjünk vissza, 
liát'ha eigy csavart vesztettünk el1..." Gyurka fiam. — 
akit az indiánok „Sólyomiszeoniű" néven tisztelnének — 
veszi eszre a „leletet". A derék kis konyakos-butykas 
fémlből való csavaros poihárkája jelezte, hogy letéve öt 
a szerszá'mládára, róla hálátlanul megfeledkeztünk 6 
úgy jelentkezet t-, hogy ne hagyjuk itt az idegen bon. 

Az országút mindenütt elsőrangú, pedig elég sze-
kér közlekediik rajta. Igaz, hogy leginkább szénássze-
kerek. melyeket az autós-embert magsüvegelő tótok 
mindig helyes oldalon vezetnek. Mesésen kitérnek, so-
hasem .szitkozódnak. Vasúti sorompó ktervés, de már 
messzidről látszik a „Pozor na vlak" (Vigyázz, ha jön ív 
vonat!). Ez az egész cseh tudományunk és nem is kell 
több. Általában senki sem köllemetlenkedik pedig 
minden szállodában, kereskedésben,, vend ésí Hőben ma-
gyarul kértük azt, miire szükségünk volt. Egyedül Ró ' 
zsahegyen, ahol nagynehezen kaptunk benzint ^gy 
autójavító-üzemiben, ott akartak csak tétül érteni. Ko-
nok magyarságunkra végre is mát tehettek? ők is 
magyarul válaszoltak. 

Bájos a népviselet a három Revuoán, Tiszta, fehér 
iuigvállú, sárga pruezlffiikios. pirossal, kékkél hímzett 
főkötős, mosolygós tót menyecskék, akiknek olyan jól 
áll a felhér halina ciánná és parányi faházaik rózsa-
színnel korü lm eszelt ablakaikból pirosképű Janók in-
tegetnek. Seho'll tyúk liba, kutya se, mint ..foTgalmi 
akadály" ab úton. Sziinte fájt az országúti rend, mert 
olyan jól esetit volna igánosollni az ,,idegent", de még a 
viámőrök is udvariasak. Igaz, hogy mi is tartó'zkodtunk 
ínii.nden megjegyzéstől, mert a legtöbb „közeg" ért 
magyarul. 

Branyiszkó nagyszerűségével vetekedik a stureoi 
hágó. Ha az autósvilágban valaki nagyszerű fizcrpenthi-
ntát akar említeni, úgy a Semmering, a Brenner, Jauf-
fenpass stb. jönnek számba. Miért nem sorakozik ezek 
közé a stureci hágó? Hiszen ennél fenségesebb utat nem 
tudnék egyhamar említeni. Kitűnő karban tartva, ter-
mészeti szépségekkel megáldva — s ez a mienk volt s 
talán éppen ezért: nem ismertük, Besztercebányán ért 
az ebédidő, amikor is megtapasztaltuk, hogy a híres 
Rák-vendéglő méltó lehet nevéhez: halad hátrafelé. Itt 
is, mint Eperjesen, csak a hadsereg az első, civil — az 
várfiat. Egyetlen város, ahol bennünket és autónkat 
gyanakodva nézte — és mondhatnám, minden rokon-
érzés nélkül — az ottani magyarság. 

Nem úgy Selmecbányán. Kedves, régi utcáin, érde-
kes épületei között otthon éreztük magunkat. A Szit-
nya. alatt, régi Coburg-birtokokon közeledünk mindin-
kább Ipolyság felé. Délután van, hosszabbodnak az ár-
nyékok, valahol harangoznak, temetési menettel talál-
kozunk... 

Drégelypalánkán meggyőződik a vámőr, hogy nincs 
elvámolni valónk, a plombák is sértetlenek. Vissza-
nézünk, talán kezesi is tekintetünk a képzelt trianoni 
határt... Kocsinkról az esti szellő széthordja a megszál-
lott terület rátapadt porát . . . Egy, idáig velünk uta-
zott Katicabogár visszarepül, itthagy bennünket a kis 
hálátlan... Mi azt mondjuk: a viszontlátásra! 

Gróf Festetich Pálné. 

Rádiókészülékéhez, autóiához, motorkerékpárjához, egyéb 
világítási célokra csakis 

EIEDETI ? A I I A í i i f LUX 
fémaccumulátort vásároljon. 

Kollinay Béla cégnél 
Budapest, VIII., Baross-u 10. Teleion: József 56-16. 

A z „ A u t o m o b i l - M o t o r s p o r t " k l i s é i 

FREUND J. 
clnkografiai m t f l n t é z e t é b e n készülnek. 

Budapest V., Kálmán-u. 15. V. em. 

illiilliilliillHlll'lliillnlliillin; | Az összes rendszerű | 

Autó-accumulátorok 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIÎ  1 javí tása garanciával É iliniliilliiiiiiiiniiii||iiiinili 

P O L Ü S 
Budapest, Szentkirályi-utca 34 

Te le ion : Józsel 134 49 

É iliniliilliiiiiiiiniiii||iiiinili 

Estélyi és utcai öltönyök valódi angol szövetből 
legelegánsabb kivitelben készíttetnek 

Olcsó árak! 

Tuza István 
aDgol úri szabó, VIII., Mária Terézia-tér 3 Telefon: J. 75-93. 

A gumiharisnya 
viselése vls«zertágulásnál, valamint vastag lábak tormálá 
sánál legcélszerűbbnek bizonyult. — A gumiharisnya 
előnye még. hogy a lábnak biztos tartást ad 8 ezzel meg. 
szünteti a fáradtságot, valamint a iárást könnyebbé teszi 
Cégürk kitanult női és férliszemélyzete, valamint ánando 
nagy raktárunk garantálja a szakszerű és pontos kixzoi. 
gálást. Elismert szak- -m. mm w~ ry m n f m * 
üzlet és l e r a k a t : f f l f f t n fl r / f l , 
Nagymezö-utca 14. — (Tisztviselőknek kedvező lész 
lettize esre készpénz átban.) — Kénen ingyen prospektus! 

.TEVES" 
dugattyúgyűrűk, 

zslrzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugaityúcsapok edzve 
és köszörülve. Nyersszelepek, 

zsirzópresek. 

J L r a k t á r ! 

Vezérképviselö: Balogh Arthur oki. gépész-
mérnök, Budapest, V . , Lipót-körút 27. szám. 

Tele ion : 9 5 - 3 9 . 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BELA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel . : Teréz 131-28 



S T E I N I T Z E R N Ő 
BUDAPEST, V. KERÜLET, NÁDOR-UTCA 11 
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1926-ban az összes világversenyeket 

IINIII 
pneumatikkal nyerték 

M E G L E P E T É S S Z E R Ű OLCSO Á R A K ! K E D V E Z Ő FIZETÉSI F E L T É T E L E K ! 

ptimi||nnii||iiui||||iiii|||iiiiii||iiiiii|̂  

Kilométerrekord. Segrave (Sunbeam) 245 km. Pneu Dunlop 
Kilométerrekord 1100 kcm. Morei (Amilcar) 197 km. Pneu Dunlop 

Angol Grand Prix 1926. Benoist (Delage) Pneu Dunlop 
Francia Grand Prix. Goux (Bugatti) Pneu Dunlop 

Spanyol Grand Prix. Costantini (Bugatti) Pneu Dunlop 
Olasz 24 órás Grand Prix. Boillot (Peugeot) Pneu Dunlop 

Angol Tourist Trophy 

Valamennyi győztes Pneu Dunlop 

pneumatik és autófelszerelési szaküzlet 
BUDAPEST, VI., VÖRÖSMARTY-UTCA 33. 

Telefon: Lipót 983 - 63. 

22 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 február 25. 

Erö 
Szépség 
Tökéletesség 

ALFA-ROMEO 

Erő 
Szépség 

Tökéletesség 
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FORGALMI HÍREK 
Mult számunkban közöltük az automobilok meg-

adóztatásáról szóló törvényjavaslatot, valamint hírt 
adtunk a január 17-én tartott értekezletről. Január 
24-én a második ankétot tartották a tervbevett új autó-
adó ügyében. Az ankéten Buday Béla államtitkár elnö-
költ, aki az elhangzott felszólalások után bejelentette, 
liogy a benzinfogyasztásnak, mint adóalapnak tekinte-
tében előterjesztett javaslatot a minisztérium is szim-
pátikiuenafc találja. Az elhangzott észrevételek áttanul-
mányozása alapjan a törvénytervezetet átdolgozzák s ha 
az új tervezet elkészül, módot adnak ismét az érdekel-
teknek, hogy állásfoglalásukat kifejthessék. Megemlít-
jük még, hogy a Budapesti Kereskedelmi ós Iparkamara 
közlekedési szakcsoportja február 1-én Tolmay Koméi 
államtitkár elnöklete alatt ülést tartott, amely az auto-
mobiiútadó törvényjavaslat tervezetével foglalkozott. 
A szakcsoport beható vita után arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a magyarországi alacsony automobil-
állomány, amely a lélekszámra eső arány szerint mö-
götte van Nyugat- éx Középeurópa valamennyi országa 
gépjármű parkjának, túlságosan keskeny alapja egy 
útfejlesztési célzatú adónemnek. A tervbevett automo-
biladó, ha azt igazságos módon a nyugati államok át-
lagos adótejhe színvonalán állapítják meg, számottevő 
bevételt nem biztosíthat, viszont a tervezett súlyos 
mérvű megadóztatás éppen arra vezethet, hogy az ál-
lamnak az automobilizmusból eredő más természetű 
bevételei (vám, általános forgalmiadó, fényűzési for-
galmiadé, benzin, kincstári részesedés) csökkenjenek. 

• 

Rejtély, örök rejtély marad, hogy miért, kell a híd-
főknél 4 (ja. vier) kilométeres sebességgel hajtani. A 
pesti Lánchídfő lassítást intő rendőrje még mindig 
emelgeti lépést jelző merev karjait. Csodálatos, hogy 
mennyi érzéke van ennek az embernek a 4 kilométeres 
sebesség megállapítása iránt. Kilométerórámmal vég-
hezvitt kísérleteim szerint 4 egész 3 tizedes óránkénti 
sebességnél már elkezdi emelgetni karjait. A kar-
jaival integető sápadt képű embernek igaza van. 
ö utasítást kap, hogy a járművekkel minden előírt 
forgalmi szabály betartasson. Máshol van itt a. hiba. 
Mint tudjuk, a hídfőknél művészi kivitelű táblákon 
ez a felírás áll: Lépésben hajts. (4 km.-rel.) Sokat 
és mélyen gondolkoztunk azon, hogy tulajdonképen mi 
lehet ennek a rejtett célja. Minden nagyforgalmű he-
lyen, ahol sok jármű követi egymást hosszú végeszaka-
datlan sorban, a forgalomnak szükségképen gyorsan 
kell lebonyolódnia, mert különben ú. n. torlódás áll be. 
A torlódás az, amikor a pesti hídfőnél egy kézikocsi po-
koli flegmájú működttetőjét nem egyszer több mint 10 
automobil követi hosszú sorban. Nemrég olvastam, hogy 
egy külföldi lassúsági versenyen a győztes 4 és fél 
kilométeres lassúsággal tudott haladni. Hát ez smir-
kászü A pesti hídfőnél már a standard is alacsonyabb 
és nemsokára külön a pesti hídfőkre konstruált új tí-
pusú automobilok beszerzése válik szükségessé. A tré-
fát félretéve, próbáljunk végighaladni azokon az oko-
kon, melyek e rendelet megszerkesztőjének fejében a lé-
pést hajts! elvét nemzették. Az első ok: a hídfőnél a 

gyalogjáró egyik oldaláról a gyalogjáró másik oldalára 
átkelő gyalogjárók. Ezek privilégiumai közé tartozott 
a hídfőknél való korlátlan átszaladgálás. Sokszor már 
egy darabon a szabálytalan oldalon haladtak át a hí-
don, amikor a rendőr, figyelmeztető szavától elrémülve, 
villámgyors mozdulattal keltek át a túlsó oldalra. Ez 
ma már részben megszűnt és a gyalogosok sokszor tü-
relmesen várakoznak, amíg a rendőr intésére a forga-
lom meg nem áll és ők nyugodtan átmehetnek a túlsó 
oldalra. Arisztokrata érzelmű rendőrök sokszor egyet-
len egy gyalogos kedvéért megállítanak egész autóára-
datot. De ezt csak úgy egészen mellékesen. Tethát ha a 
hídfőnél álló rendőr a gyalogosok forgalmát is vezeti, 
mint ahogy legtöbbször meg is teszi, akkor ez az ok el-
esik. Aki a rendőr tiltó jele dacára át akar menni, an-
nak el kell pusztulnia. Az eset hasonló a leeresztett 
vasúti sorompó alatt való átkeléshez. A másik eset, 
mely már komolyabb, hagy egy a hídról jövő autó be 
akar fordulni a hídfőnél, mondjuk Budán a Fő-utcába. 
A gyorsan hídfőre hajtó autókat ebben az esetben tény-
leg nehezebb megállítani. Megoldás: két rendőr és jó-
előre való jelzés. A befordulni akaró már kb. 30—40 mé-
terrel a hídfő előtt kitartja a karját, hogy a rendőr 
pontosan meg tudja állapítani, hogy mikor kell meg-
állítania a keresztben menő járműveket. Gyakorlattal 
elérhető és nem volna-e kedvesebb megoldás, mint a 
mostani két rendőr aki nagyon gyakran homlokegye-
nest ellenkező jelzéseket produkál?! Milyen okok játsz-
hatnak még közre? Technikai munkatársunk megejteti 
vizsgálatai alapján mindegyik budapesti híd szerkezete 
elbírja a hídfőknél a 4 kilométeresnél magasabb tem-
pót. Egyes merész konstruktőrök szerint még a 30 kilo-
méterest is. De mondjuk, hogy a 25-öt. Tehát tessék ezt 
a sebességet a hídfőknél kötelezővé tenni. Miért? Mert. 
nincs torlódás és a forgalom rövidebb idő alatt simáb-
ban bonyolítható le! A másik eset a kézikocsi. Miért 
néni szabad a hídfőknél előzni? Vegyük a legszűkebb 
hidat, a Lánchidat. Szélessége nem kisebb, mint nagyon 
sok magyarországi országúié. Forduló nincs, tehát min-
den jármű már messziről láthatja egymást. Összeütkö-
zés y|eszélye egyáltalában nem áll fenn. Akkor hát miért 
nem szabad előzni? A margithidi hídfőnél a tilos előzés 
és az Vlt—2"la km.-es sebességgel haladó agyonterhelt 
fás- és egyéb szállítókocsik néha percekig- lezárják a 
forgalmat. Ellenben igenis meg kellene állapítani, hogy 
a szállítókocsik nem előzhetik egymást, mert ez félórá-
kig tart és nincsen rá semmi szükség. Tessék egymás-
után haladni. Hogy 5 óra alatt, vagy pedig 5 és fél óra 
alatti érnek-e Budáról a Nyugatihoz, az teljesen mellé-
kes. Előzésükkel azonban percekre megakasztják a gép-
járművek forgalmát. Tehát szabad előzés a hídfőknél. 
Legközelebb fényképfelvételekkel illusztrálva fogjuk 
bemutatni a híd- és hídfőforgalom burleszkbe illő moz-
zanatait, hogy képekben is meg legyen örökítve a hitet-
len utókor számára. 

Az illetékesek figyelmébe! A budapest-gödöllői 
út állapota, melyről nemrégiben írtunk, még r.osz-
szabbodott. Hihetetlen, hogy az ország egyik fő-
útvonalát ilyen kevéssé gondozzák! Ha Budapestről 
kiindulunk, összesen csak az óbudai vámtól kez-
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dődő ú. n, Bécsi országút, a Vác és a cseli határ felé 
vivő Váci-út, a Dunántúlra és Pécsre vezető Fehérvári-
út, az Alföldre vezető Szentlőrinoen keresztül menő or-
szágút és az előbb említett és az Alföld nagy városaiba 
vezető gödöllői vagy Ke repes i - ú t bír kimondottan 
óriási jelentőséggel. Ezek azok az utak, melyek az auto-
mobilizmus ütőereit képezik és ezek ma Magyarország 
legelhanyagoltabb utai, az egy Szolnok felé vezető utat 
kivéve. Az eset ugyanaz, mintha az előbb említett irá-
nyokban a vasúti pálya járhatatlan volna. Mit szólná-
nak azok, akik a vasúton Pesthez közeledve, egyszerre 
csak borzalmas rázásnak, ugrálásnak lennének kitéve? 
Ez így egész tréfásan hangzik, de a valóságban 
ugyanígy van az autón, vagy — Isten ments — motor-
kerékpáron az ország szívéhez közeledőkkel. Az utak 
Pesttől kb. 50—60 kilométerre egyszerre csaknem járha-
tatlanul rosszak lesznek és azokon csak egészen lassan 
ós nagyon vigyázva lehet haladni. Ez nem azt jelenti, 
hogy Pesttől messzebb nem kriminálisak. De erről majd 
más alkalommal írunk kimerítő részletességgel. Vájjon 
mi lehet az oka annak, hogy pl. a pest-gödöllői út 
gödrei, sűrű sorban egymásután következve elérik a 45 
om. hosszúságot és sokszor a 15 cm. mélységet. Elhelye-
zésük oly ravasz, hogy az egész úton keresztben is és 
hosszában is helyet foglalnak és így nem lehet őket ki-
kerülni. Ma már mind többen és többen járnak automo-
bilon. A városi üzemek nagy része a vidéki városokkal 
már rendszeresen autókkal bonyolítja le a teherforgal-
mat azért, mert olcsóbb, mint a vasút Ez természete-
sen még nagyobb arányokat is fog ölteni. A vidéken is 
mindjobban terjed az automobil. Bizonyos, hogy a ter-
jedés még nem érte el tetőfokát — sőt csak most kezdő-
dik és el lehetünk rá készülve, hogy Magyarországon a 
legrövidebb időn belül megduplázódik a forgalomban 
lévő autók száma. Enmek szükségszerű folyománya az 
utak állapotának megjavítása. Ez szükséges, fontos, 
még pedig halaszthatatlanul. Értsék már meg az illeté-
kesek, üogy az utak használható állapotba való helye-
zése — mert itt csakis erről lehet szó — nemcsak kultúr-
hivatás, hanem kötelesség is, épp olyan fontos, mint a 
vasúti sínek jókarbanitartása. Egészen eltekintve attól 
az igenis fontos problémától, melyet már annyira le-
csépeltek: hogy mit gondolhatnak ilyen utakra érve a 
szerencsétlen átutazó külföldiek? Ne építsünk addig 
szobrokat, míg ilyen rosszak az utaink, mert akkor a 
Budapestre rándulok, mire összerázva ideérkeznek, 
minden kedvüket elvesztik és nem fogják megnézni a 
szobrokat. Sokkal célszerűbb volna, ha a szobrokat oda 
állítanák fel. ahol a rossz utak kezdődnek, mert akkor 
legalább az idegenek még zavartalanul élvezhetnék 
«zok szépségeit. 

• 

Alig néhány hete. hogy jelentősebb számú írány-
jidzó készülék tűnt fel a budapesti forgalom amúgy is 
sötét dzsungelébem Az irány jelző készülékeket minden 
autós örömmel 'kell hogy üdvözölje. Hiszen a karral való 
jelzés fárasztó, kellemetlen, különösen csukott kocsinál, 
rossz időben. Sőt mondhatjuk tökéletlen is. különösen 
a balkormányos autóknál. Ha egy ilyen balkormányos 
autó csukott, akkor egyenesen lehetetlen a karral való 
jelzés. Tehát, az irányjelző készülékeket mindnyájan 
örömmel kellene hogy üdvözöljük. Ha megnézzük a 
budapesti forgalomba került eket, igazán nem lehetünk 

elragadtatva. A legtöbb forgalomba került irányjelző 
igazán nem 'teljesíti hivatását. Mit kívánunk egy ilyen 
irányjelzőtől? Azt, hogy a nagyvárosi forgalom súlyos 
forgalmi problémáival vesződő autósoknak és forgalmi 
közegeknek, hű segítő társa legyen. És mit látunk e he-
lyett az utcán? Teljes a káosz, a város lassan kezd tele 
lenni állandóan kitérésre állított jelzővel haladó autók-
kal. A vezető urak elfelejtik a kanyar után visszaállí-
tani a jelzőt. Amikor aztán a legközelebbi autónál dü-
hösen gondolod magadban: hogy na ez is alszik, miért 
nem állítja vissza azt a jelzőt?! Az szépen keresztbe for-
dul eléd, kész a 'karambol. A berlini rendőrség már ész-
revette ezt a bajt. Segített is rajta Egyszerűen elren-
delte. hogy csak olyan irányjelző készüléket szabad a 
kocsikra szerelni, amelynek szerkezete kizárja a kitért 
helyzetben való felejtést. Ott már vannak is ilyen ké-
szülékek forgalomban. A probléma nem is olyan nehez, 
mint amilyennek látszik. A gombnyomás elektromág-
neses úton kilendíti a jelzőkészülék nyilát A nyil ter-
mészetesen a kilengés után azonnal megindul vissza az 
eredeti helyzetébe, azonban az elektromos gátlás any-
nyira lassítja a visszatérés idejét, hogy ezalatt a kanyar 
rendszerint befejezhető. Ha nem, úgy a vezető még egy-
szer érinti a gombot. Nagyban veszélyezteti a forgalom 
biztonságát, hogy nálunk mindenféle alakú és színű ké-
szülékek lehetnek forgalomban. Ami pedig ezek felsze-
relését illeti, szintén teljes az anarchia. Láttunk mái-
olyan jelzőkészüléket is, amely csak előröl volt látható, 
hátulról éltakarta a pótkerék. A kivilágított nyilalakú 
készülékek alakját a világítókörte sugárzása, miatt, este 
igazán művészeit csak pár lépés távolságról1 is megis-
merni. A rengeteg piros szín sem mondható a forga-
lom biztonsága szempontjából előnyösnek. Megfigyelé-
seink szerint legjobban látható este is a fehér alapon 
lévő fekete nyil. Itt az alapot világítják és így a meg-
világítás sugárzása nem nehezíti az alak felismeréset. 
Tekintettel arra. hogy az irányjelző készülék felszere-
lése hallgatólagos felmentésit jelent a kézzel való jelzés 
alól, a rendőrség foglalkozhatna ezzel a kérdéssel. Hi-
szen a többi autósok nem kötelezhetők arra, hogy az ut-
cán rejtvényeket fejtsenek meg. Pedig a mostani sza-
bad irányjelzőszerelés valósággal rejtvények elé állítja 
úgy a többi vezetőt, mint a forgalom irányítóit Elvár-
juk, hogy forgalmi rendőrségünk ismert agilitása ezen 
a téren is rövidesen érvényesülni fog. Hiszen rövid 
gyakorlati próbával el lehetne dönteni, hogy melyik 
készülék típusa megfelelő és hová szerelve látszik jól. 
Ha ezt szabályoznák rendelettel, igazán nem volna 
ok, hogy miért haragudjanak az autósok. Elég rossz 
•rendelet volt- a múltban, ennek azonban igazán csak 
örülni lehetne. 

• 

„Balaton-propagauda." A napokban vettük a követ-
kező sorokat: „Tisztelt szerkesztő Űr! Kedves barátom! 
Felhívom szives figyelmedet a Budafok—tétényi útra. 
Vedd kérlek magadnak a fáradságot, érdemes végig-
menni rajta! Ökölbe szorul az ember keze, különösen, 
ha meggondoljuk, hogy ilyen utak mellett mernek az 
emberek Balaton-propagandát folytatni." — Fájdalom, 
de így van. És hányszor írtunk már erről. Tényleg, 
ökölbe szorul az ember keze. Egyetlen kirándulóhelye 
van szegény csonka hazánknak, egyetlen fürdőgócpon-
tunk van, a Balaton és ehhez az egyetlen fürdőgócpont-
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hoz, a magyar tengerhez a lehető legelhanyagoltabb, 
legrosszabb utak vezetnek. Az ember kénytelen azt 
hinni, hogy azok az urak, akiktől ezek az ügyek függ-
nek, nem szeretik hazájukat, mert ha szeretnék és törőd-
uének az ügyekkel, feltétlenül másképen lenne. Miért 
vannak jó utak Szabolcsban, miért a nyugati vidéke-
ken? Eleget tettünk a levélíró kívánságának. Kimen-
tünk a Székesfehérvárra vezető országútra. Bár ne 
mentünk volna. Mikor hazajöttünk, eszünkbe jutottak 
az ankétek, a külföldi tanulmányutak, az idegenforga-
lom, nagy hű-hó, útadó, benzinadó, külföldi propa-
ganda stb. Uraim, talán először a házunk előtt söpör-
jünk és aztán szaladjunk ki külföldre propagandát csi-
nálni. Ugyan, hogyan szállítjuk le azokat a külföldieket 
a Balatonhoz, a magyar tengerhez? Talán inkább harc-
téri propagandát csinálnánk. Bemutatjuk a Budapest -
nagytétényi országutat, mint a verduni gránáttölcsérek 
miniatürjeit. Ajánljuk a vevőknek és az automobilke-
reskedőknek l>emutatóút gyanánt. Ha vesegyulladás és 
rúgótörés nélkül megúsztuk oda-vissza, liery a kocsi le-
tette a vizsgát és megvehettük. 

* 

„Benzinellátás." A következő levelet vettük: „Felhí-
vom becses figyelmüket arra a körülményre, hogy a 
Budapest—Wien műúton, amelyen az én községem is 
fekszik, Dorogtól Komáromig nincs egyetlen benzinkiit 
sem. Az almásfüzitői Vacuum-gyárban circa egy órát 
vesz igénybe a benzinfelvétel (iroda, finánc, raktár és 
ugyanezen sorrendben vissza) és rengeteg járásba és 
bosszankodásba kerül, ezt tehát nem lehet számítani. 
Talán lehetne ezen a dolgon valahogyan segíteni. Dr. 
Antal Pál körorvos, Dunaalmás, Komárom m." — 
Ajánljuk a Steaua és a Vacuum becses figyelmébe. 
(A szerk.) 

* 

A Miskolcról Egerbe Lillafüreden és a Biikkön át 
vezetendő út építése megkezdődött. Az őserdő rengete-
geiben végzett robbantásokat a mult héten megtekin-
tette Bethlen István gróf miniszterelnök, Mayer Jáno.s 
földinívelésügyi és Pesthy Pál igazságügyminiszter is s 
teljes elismerését fejezte ki Pfeifer Gyula és Osterlam 
Ernő miniszteri tanácsosoknak, valamint Malmos 
Andor műszaki főtanácsosnak, az AUamépítészeti Hi-
vatal vezetőjének. 

Csehszlovák részről mindezideig akadályt gördítet-
tek az ellen, hogy a Budapest—Kassa—tátrai legrövi-
debb és legjobb úton, Hidasnémetinél lehessen átlépni 
autóval a határt Az Északmagyarországi Automobil 
Club még tavaly mozgalmat indított annak érdekében, 
hogy ez a közlekedést gátló rendelkezés megszűnjék s 
belevonta munkásságába a Motor Club Kosickit, átira-
tot intézett, a csehszlovák pénzügyi vezérigazgatóság-
hoz s felkérte munkájának ezirányú, mindkét ország-
ban közérdekű támogatására a Kassai Kereskedelmi-
es Iparkamarát is. Ez utóbbi most átiratot inté-
zett az Északmagyarországi Automobil Clubhoz, amely-
hez csatolva volt a pozsonyi pénzügyi vezérigazgatóság 
leiratának másolata is. Eszerint Hidasnémetinél eddig 
azért nem lehetett autóval átlépni a határt, mert a cseh-
szlovák vámőrség hivatala az országúttól kissé távo-
labb eső, de a határ mentén fekvő Migléc községben 
van. Most azonban már tervbe vették egy ilyen őrház-
nak a főútvonalon való felépítését s Hidasnémetiben a 

Hirdetmény. 
Használt állami személyszállító 

autók árverése. 

Az üzemen kívül helyezett jókarban 
levő állami személyszállító autók 1927. évi 
március hó 4-én (pénteken) délelőtt 11 óra-
kor, IX., Liliom-utca 11. szám alatt (bejárás 
IX., Páva-utca lü—12. sz. a posta-garage 
felől) nyilvános árverésen az elért ár s a 
kincstári illeték azonnali készpénzben való 
leíizetése ellenében el fognak adatni. 

A kocsik előzetesen 1927. évi március 
hó 1., 2. és 3. napján délelőtt 9 és 12 óra 
között tekinthetők meg a lenti helyen. 

csehszlovák vasúti vám hivatalhoz már meg is érkeztek 
a vámsorompók, határfák stb. Joggal remélhetjük te-
hát, hogy legközelebb már alkalom nyílik arra hogy az 
átmenő forgalom meginduljon. 

* 

A budai kerület fénypontjai a Pasaréti-út eleje és 
a Vérmező-utca kriminális állapota képezi most szó-
beszéd tárgyát városszerte. Felhívjuk újólag a polgár-
mester urak szives figyelmét, talán szakítanának ma-
guknak egy kis időt és megnéznék a kies Buda e két 
balkáni pontját. Mi már éppen harmadszor írtunk 
erről. Először két hónap előtt és mindezideig semmi-
féle lépés nem tétetett a javítási munkálatok megkezdé-
sére. Őszintén szólva, már nem is igen tudunk az eset-
hez szólani és várunk türelmesen. Budapest közönsé-
gének pedig meg lehet a saját véleménye. Gondoljuk a 
legjobbat. 

* 

ÍJtkorlátozás. A Pétervásár—kisterennei th. közút 
1.5 és 4.5 km.-nél, valamint a Pétervásár—mátraballai 
th. közvit 2 km.-nél lévő fahidak helyén, vasbetonhíd 
épül és az ideiglenes átjáró nehezebb teherautók ré-
szére nagyobb sár vagy csúszós út esetén aligha jár-
ható. Személyautó bármikor közlekedhetik. A kérdéses 
útvonal Pétervásár—Ivád—Mátraballa községek kö-
zött fekszik. A korlátozás előreláthatólag február hó 
végével sziinik meg. Eger. 

# 

Megnyílt útvonal. Értesítem, hogy a dunaföldvár— 
debrecen—máramarosszigeti állami közút 134—135 km. 
szelvényei, vagyis a szolnoki Tiszahidak között a bur-
kolatátépítési munkák ez év december 1-ével befejezést 
nyertek; az útszakasz a forgalomnak átadatott. 

Pullower t-» * é x TT A 1 ' /í M ' Hó 
rr 

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

éssarcipo 
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A11/40 HP 
type 

S. 4. 1927 
alváz 

műszaki 
leírása 

A Delaunay—Belleville automobilok a legré-
gibb francia automobilokhoz tartoznak. Az utcán 
gyakran látható teljesen kerek hűtős, feltűnően zaj-
talanul közlekedő kocsik, a régi Delaunay—Belle-
ville-gépek, melyek már közel két évtizede vannak 
szakadatlanul forgalomban. Elegendő bizonyíték ez a 
kocsik konstrukcióinak kiválóságára és: a felhasz-
nált anyagok elsőrendüsége szempontjából. A De-
launay-művek szerkesztői mindig kerülték a túlzó 
újításokat és típusaikat a régbevált konstrukciós 
elvek alapján építették meg. 

Tei mészetszerű, hogy az idők folyamán a típu-
sok is a kornak megfelelő változtatásokon mentek 

Az olajozás nyomásalatti, fogaskerék szivaty-
tyús. A szelephimbák kielégítő kenéséről külön ve-
zeték gondoskodik. Az olajba netalán bekerült tisz-
tátailanságok eltávolítására nagy átmérőjű kettős 
olajszűrő szolgál. A gyújtás magasfeszültségű mág-
nes útján történik, az előgyújtás automatikus- és 
kézzel szabályozható. A gyújtómágnest és világító-
dinamót közös tengely hajtja meg. A hűtővizet cen-
trifugáiszivattyú cirkuláltatja. A szükséges lég-
áram élőállításáról egy a hűtő mögött elhelyezett, 
szíjjal meghajtott háromszárnyú ventilátor gon-
doskodik. A motort a sebességváltóval egylemezes 
olajban futó tengelykapcsoló köti össze. A négy 

H P . D e l a u n a y a lváz . 

keresztül, melyek csak hozzájárultak e megbízható 
gyártmányok régi jó hírnevének az emeléséhez. Az 
1927. évre gyártott 11/40 HP. S. 4. típusú Delaunay— 
Belleville1 a modern automobil minden ismertető-
jelével rendelkezik. Motorja 75 mm. furatú és 
120 mm. löketű, 2120 kcm.-es hengerűrtartalmú, 
4 hengeres blokkmotor. A karter felső része acélönt-
vény, az alsó aluminiumiból van. A motor levehető 
hengerfejjel bír. A négygyűrűs dugattyúk acél-
li ajtó ka rok útján működtetik a három helyen spe-
ciális fémicsapágyakon csapágyazott főtengelyt. A 
főtengely belül üres és a hajtókarcsapágyaknak 
olajközlekedési fúrások segélyével szolgáltatja a 
szükséges kenőolajat. A három helyen bronzperse-
lyeken csapágyazott bütyöktengelyt lánc hajtja 
meg. A himbák által vezérelt szelepek a hengerfe-
jekben függnek és egymásközt cserélhetők. A ko-
csi alváza erős és merevített acéltartókból áll. Az 
alváz magassága a talajtól 56 cm., súlya 940 kg. 

előre és egy hátramenettel rendelkező sebességváltó 
csúsztatótengelyére nyert felerősítést a kardanfék 
nagyraméretezett tárcsája. A 260 mm. átmérőjű tár-
csára belülről szorul rá fékezéskor a ferrodoval be-
vont két széles fékpofa. A lábfék kiegyenlítő szerke-
zeten keresztül hat a hátsó és első kerekekre. A kézi-
fék az első kerekekre hat. Az erőátvitel a sebesség-
váltótól a differenciálig két rugalmas kardan csukló 
közbejöttével történik. A differenciál kúpkerékrend-
szerű. A motortól a kerekekig terjedő erőátvitelnek 
minden része golyócsapágyakon fut. A préselt acél-
ból készült differenciálház banjotípusú és a hátsó-
híd közvetlenül van felerősítve a rugókhoz. A rugó-
zásról négy hosszú, rendkívül lágy Hartford lök-
hárítókkal ellátott félelliptikus rugó gondoskodik. 
Az alváz hátsó részén elhelyezett benzintank 65 li-
ter űrtartalmú s tekintetbe véve a kocsi csekély, 
100 km.-ént 14 literes benzinfogyasztását, annak 
közel 500 kilométeres akcióradiust biztosít. A kere-
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HF. Delaunay egyik első kerekének fékje. 

kek Rudge-rendszerűek és 775X145 méretű Michelin 
Cablé Ballon ímeurnatikokka] bírnak. Az elektro-
mos világítóberendezés Mairchall—Vaucanson-rend-
szerű, 12 voltos, két országúti s két városi lámpával 
rendelkezik. 

A kocsi gazdagon felszerelt szerelvényfalán, 
sebesség- és kilométerszámlálóóra, időmérőóra, olaj-

manométer, amiperméter, Nivex-gyártmámyú ben-
zinóra, villamos kapcsolótábla, stb. található. Két-
liangú villamoskürt, valamint komplett pótkerék 
egészíti ki a kossi felszerelését. 

A kocsik valódi francia Ízléssel megrajzolt ka-
losszériái rendkívül kényelmesek s a legmesszebb-
menő igények kielégítésére alkalmasak. 

A Delaunay-kocsikra vonatkozó főbb adatok: 
75 mm. Furat. 

120 mm. Löket. 
Hengerűrtartalma: 

Tengelytáv 
Keréktáv 
Teljes hossz 
Alváz magas. 
Ka rosszábilis hossz 
Alváz súly 

Motor fordulatszáma 1500 percenként. 
Max. sebesség 100 km. óra. 
Benzinifogyasz. 14 liter 1C0 kin.-re. 

Féktáv 37 km. órasebességnél, 7 m. 
Féktáv 56 km. órasebességnéi 15 m. 
Féktáv 75 km. órasebességnéi 30 m. 
Féktáv ÍM km. órasebességnéi 53 ni. 

2120 kcm. 
3.10 m. 
1.35 m. 
4.23 m. 
0.56 m. 
2.50 m. 
940 kg. 

A Monte-Carlói Csillagtúra győztese. 
; n f 

i « 
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A L e f e b v r e és D e s p e a u x által vezetett K ö n i g s b e r g b ő l indult 1098 kcm. A n ú l c a r megérkezése után Monte -

Carlóban. 
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Képünk az Egyesűit Államok egyik 
legjobb motorkerékpárvezetojét és 
versenyzőjét, Fred Hunicli-ot mu-
latja be oldalkpcsis Harley-David-
son versenygépén. A flexibilis side-
car, mellyel motorja fel van sze-
relve, tipikus amerikai találmány. 
Mozgaható csuklókkal van a motor-
kerékpárhoz szerelve és éppen úgy 
dönthető, mint maga a motorkerék-
pár. Az eredeti helyzetbe azután 
rugók húzzák vissza. Ilymódon 
•sokkal nagyobb sebességek érhetők 
el a fordulókban és az oldalkocsi 
utasa nem kell, hogy akrobatikus 
mutatványokat végezzen kidülé 
seivel az egyensúly megtartása 
érdekében. A flexibilis oldalkocsi-
kat Amerikában különösen a „Dirt 
Track"-en, ami egyenlő a mi 
ügetőversenypályánkkal, használ-
ják előszeretettel. Üjabban Angliá-
ban is átvették és Fred Dixon 
Douglas gépe a kétévelőtti angol 
Sidecar Tourist Trophyn már fle-
xibilis sidecarral volt felszerelve 

K. Pennsol motor oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaj 

Blument&al Testvérek, VI., Váci-út 26. Tel.: 144-53 

Képünk Sadi Leeointe, a világhírű 
francia pilóta versenyesónakmotor-
ját mutatja bet A csónakba Sadi 
Leeointe, aki újabban autókat js 
konstruál magának, egy repülőgép-
motort szerelt, amelynek segítsé-
gével 100 kilométeren felüli sebes-
ségeket ért már el állóvízben. Bár 
hydi-oglisseurökkel sokkal kisebb 
lóerősizeimmal értek már el 100 kilo-
méteren felüli sebességeket vízben, 
Sadi Leeointe teljesítménye igen 
magasra értékelendő, mert csónak-
ja normális magasépítésű motor-
csónak, nem pedig siklócsónak, 
amivel az utóbbi időkben olyan 
eredményes kísérleteket végeztek. 
Képünk a csónakot teljes sebesség-

ben ábrázolja. 

GOOD YEAR Cord. - "APART" VI. ker., Andrássy-út 37. szám. 
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Kik fognak indulni 
az idei Grand Prix versenyeken? 

Egyes külföldi lapokban ismét komoly sirámok 
jelennek meg az idei nagy versenyeket illetőleg. 
Sokain még feketébben látják az 1927-es esztendőt, 
mint a mnltévit. őszintén szólva^ a helyzet nem 
olyan súlyos és ha minden jól megy, úgy idén sok-
kal több szép versenyre lesz kilátásunk, mint a 
múlt évben. Dacára, hogy az 1.5 literes Grand Prix 
formula már csak idén kötelező* a múlt évben elké-
settek elkészülvén, hatalmas konkurrencia várható. 
Biztos indulókul tekinthetők a 

Bugatti, Delage és a Talbot, 
akik már a mult évben is gyönyörű eredményeket 
produkáltak. De mág a mnlt évben nem volt egy 
verseny sem, ahol mindhárom gyár saját vezetőivel 
kiáltott volna a porondra, úgy az idén több ízben 
lesz alkalmunk őket együtt látni, ami már maga 
meg fog ja adni a Grand Prix-k pikantériáját. E g y 
Costantini, Goux-Segrave, Divó-Benoist, Bourlier, 
esetleg Wagner és Sónéchallal bővített gárda küz-
delme nem lesz kicsiség. A valószínűség szerint 
azonban nem maradnak m a g u k r a Valószínű, hogy 
egyévi kísérletezés után talán1 már az 

OM 
is meg fog jelenni a startnál, sőt hírlik, hogy Mase-
rati is tökéletesítette multévi modelljét és biztos 
induló lesz. Komoly hírek keringenek a spanyol 

Iíicart 
készülédéséről. Az új gyár megjelenése az 1926-os 
párisi szalon egyik szenzációja volt. Mint spanyol-
országi tudósítónk közli, a Ricart-gyár 1.5 literes 
versenykocsijai már elkészültek ós a próbák nagyon 
kielégítőknek bizonyultak. Kérdés csupán az, ki 

fogja őket vezetni. Nagy készülődés hallatszik még 
Guyot gépeiről, valamint Jean Gráf kocsijairól. 
Ezekben azonban éppen o lyan kevésbé bízunk, mint 
a mnlt évben. Ugyanezt mondhatjuk a kétütemű 
Sima-Violetekről, akik szintén már egy éve kísérle-
teznek, de még mindig a kísérletezés stádiumában 
vannak. A z olasz Al fa-Romeo ós Fiat 1.5 literesekről 
még nagy csönd van. Kérdés, meg fognak-e jelenni 
a porondon? 

Némileg jobban állunk a „szabad formula" aspi-
ránsaival. Itt határozottan nagyobb tömegekkel szá-
molhatunk. A javarészt 2 literes kocsikkal induló 

Delage, Bugatti, Sunbeam, Talbot, Alfa-Ilomeo 
szép küzdelmeket fognak létrehozni. Sőt, ha meggon-
doljuk, hogy közéjük áll az Amerikából importált 

Miller-jén 
Eldridge is. akkor igazán meg lehetünk elégedve. 
A Miller feltétlenül sok vizet zavarna, ha nem 
Eldridge vezetné, aki szerintünk kiváló speedmann 
egy kilométerversenyre, egy 10 kilométeres, esetleg 
egy 1 órás próbára, de 5—6 óráig nem bir ja ki. 
A d j a Isten, hogy kellemesen csalódjunk. (Mialatt e 
sorok íródnak élet-halál között fekszik egy párisi 
szanatóriumban. A szerk.) Mint látjuk tehát a hely-
zet nem olyan sötét, mint azt egyesek lefestik és 
mindenesetre sokkal jobban állunk, mint mult év-
ben, sőt- ha tekintetbe vesszük, hogy az ú j Panhard 
és a kompresszoros Itala is bele fognak egyszer-
egyszer szólani a nagy küzdelembe, úgy minden-
esetre szép kilátások előtt állunk. Sajnos, az újvilá-
giak, valamint a középeurópaiak terveiről még igen 
kevés szivárgott ki. Jönnek-e amerikaiak és indul-
nak-e már a németek ezidén, az még kérdés? 

GUZZI CALTHORPE GILLET 
M;O T O R K E R É K F Á R O K 

500 kcm. ohv. Seb.: 100 km. 2240 P 
500 kcm. ohv. Seb.: 125 km 2600 P 
500 kcm. ohc. Seb.: 160 km. 3280 P 
250 kcm. ohc. Seb.: 125 km. 2480 P 

350 kcm. ohc. Sport 1840 P 
350 kcm. ohc. Supersport __ 2000 P 
500 kcm. ohc. Sport 2480 P 

350 kcm. sv. 1320 P 
500 kcm. ohv. 1520 P 
500 kcm. ohv. Supersport.. 1680 P 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK, Budapest, IV., Király Pál-utca 8 
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A Tiszántúli Automobil Club évi közgyűlése 
1927 január 1-én zajlott le a TTAC évi közgyű-

lése, a Club úgy Szabolcs, mint kajdumegyei tag-
jainak élénk érdeklődése mellett. 

A közgyűlést Kállay Miklós főispán, a TTAC 
elnöke nyitotta meg, majd dr. Marton Gyula, az 
egyesület titkára tartotta érdekes beszámolóját a 
TTAC 1926., azaz elsőévi működéséről. Ezen beszá-
molóiból megtudjuk, hogy a Club az autósportban 
máx nagyion értékes munkásságot fejtett ki, két ver-
seny rendezésében is vett részt, és pedig a KMAC 
által rendezett „Magyar túraútban", valamint az 
ősz folyamán saját maga is rendezett egy önálló 
túrautat, amely túraút nemcsak a magyarországi, 
de a külföldi sportkörök figyelmét is felkeltette. 
Ezen beszámolóból tudjuk meg, hogy a TTAC tag-
jainak száma rohamosan emelkedik és 40-ről egy 
óv leforgása alatt már csaknem 200-ra emelkedett. 

Nagy elismeréssel elmékezik meg a TTAC igaz-
gatóságáról. élén Kállay Miklós főispán elnökkel, 
valamint Mi'kecz István alispán, Magoss György 
polgármester, Bencs Kálmán polgármester, vala-
mint a sportbizottságról, ólén if j . Dessewffy Aurél 
gróffal, akik sokoldalú közéleti elfoglaltságuk mel-
lett nagy jóakarattal és szeretéttel támogatták a 
Clubot is sikeres működésében. 

A TTAC az autósporton kívül értékes közér-
dekű tevékenységet is fejtett ki, mindig készséggel 
á'Ilott úgy az egyes automobilisták, mint a közér-
dekű autóérdekek megvédésének szolgálatába. í g y 
a Club közbenjárásának köszönhető, hogy a keres-
kedelemügyi minisztérium Nyíregyházán is autó-
vizsgázó bizottságot állít fel, aminek eredménye-
képen a közeljövőben már a kocsik Nyíregyházán 
vizsgázhatnak, valamint, a soffőrigazolványok is 
Nyíregyházán lesznek elnyerhetők. 

A legutóbb kilátásba helyezett autóadótervezet 
ellen is, amely kétségtelenül igazságtalanul súj-
totta volna az automobilistákat. eredményesen lé-
pett közibe és támogatta a KMAC-iot és az autóke-
reskedőket ugyanezen adótervezet elleni akcióban. 

A beszámoló után Kállay Miklós főispán elnök, 
a Club ezévi programmját terjesztette a közgyűlés 
elé. Ezen programm főpontja a TTAC által rende-
zendő 1927 június 19-én megtartandó túraverseny 
kérdése volt. A túraverseny útvonala a következő-
képen lett meghatározva: A versenyzők ezúttal 
Miskolcról' indulnak, a szikszói úton felfelé ha-
ladva jutnak el Sátoraljaújhelybe, majd a Bodrog 
völgyén át Tokajon keresztül jönnek Nyíregyhá-
zára. Rakamaz és Nyíregyháza között lesz meg-
tartva ezidén ís a TTAC-nál már klasszikussá vált 
14 km.-es gyorsasági verseny. Majd ezután Székely 
és Berkesz között a 3V> krru-es homokverseny, amely 
verseny már az elmúlt évben is, mint a programm 

legérdekesebb ós legeredetibb része volt és a részt-
vevő versenyzők nagy érdeklődésével és tetszésével 
találkozott. 

A KMAC részéről először Krisztinkovics Béla 
meleg szavakkal üdvözölte a KMAC nevében a köz-
gyűlést, majd dr. Szelnár Aladár, a KMAC vezér-
titkára emelkedett szólásra és nyújtotta át Kállay 
Miklós főiispánnak a KMAC dísztplakettjét, azért 
a fáradhatatlan és nagyeredményű munkásságért, 
amelyet a magyar automobilizmus érdekében eddig 
is kifejtett, egyben tolmácsolva ehhez a KMAC el-
nökségének szerencsekívánatait és üdvözletét. Majd 
ismertette a közgyűlésen a legutóbb lefolytatott 
miniszteri ankétet az autóadó ügyében, amelyen 
úgy a KMAC, mint a többi érdekeltség képviselői is 
megjelentek. Eszerint sikerült az illetékes minisz-
tert meggyőzni afelől, hogy az antóadó a tervezett 
formában igazságtalan teherrel sújtaná az autó-
tulajdonosokat, tekintve, hogy ezen adó alapjául a 
pénzügyminiszter 10.000 pengő évi fenntartási költ-
séget számított, holott egy kis autónak a fenntar-
tása után kirovandó adó alapjául legfeljebb 3000 
pengő fenntartási költség szolgál. Ugyancsak sike-
rült az illetékes köröket meggyőzni arról is, misze-
rint ne lóerő szerint rójják ki az autóadókat, hanem 
a benzinfogyasztást vegyék alapul, amely adóalap, 
mint azt a külföldi példa is mutatja, sokkal pro-
gresszívabb és igazságosabb. Beszámol az új közle-
kedési törvény tervezetéről, valamint az új készülő 
autótörvény tervezetéről is. 

A. közgyűlés megjelent tagjai mindvégig nagy 
érdeklődéssel hallgatták dr. Szelnár Aladár vezér-
titkár érdekes fejtegetéseit és közléseit. 

Kállay Miklós főispán, elnök emelkedett ismét 
szólásra és meleg szavakkal köszönte meg a KMAC 
kitüntető figyelmét és ismételten biztosította a 
KMAC-ot 'a TTAC ragaszkodó barátságáról, amely 
barátság képezi alapját és zálogát a magyar auto-
mobilizmus előretörésének ós további fejlődésének. 
Ismerteti a közgyűléssel azon akciót, amelyet a 
TTAC részéről az autóadó igazságos kivetése érde-
kében már ö is indított, amelyre annál is inkább 
szükség volt, mert a vidéki automobilisták érdekei 
a fővárosi automobilistákéval nem egyezők. Amiért 
is a legközelebb ezen ügyben megtartott pénzügy-
miniszteri ankéten1 személyesen fog ismét részt-
venni. nehogy a TTAC, illetőleg a vidéki smtoimobi-
listák érdekei sérelmet szenvedjenek. 

Végül a közgyűlés, a számvizsgálóbizottsága 
által bemutatott Clubszámadásokat és mérlegét 
rendbenlévőnek találta és elfogadta. 

A közgyűlést este a Koronában társasvacsora 
követte a KMAC kiküldöttjei: dr. Szelnár Ala-
dár és Krisztinkovics Béla tiszteletére. 

Ddn börKabátoK, Auto&aubéte, 
Wesxely István Budapest, IV., Váci-utca 9. sxtím 
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Rövid hírek 
az automobilizmus és motorkerékpár világából 

Paull József az idei versenyszezouban egy 588 ohv. 
Norton speciál gépen fog versenyezni. Soloban csak a 
magyar Toruist-Trophy unlimited kategóriájában in-
dul, egyébként a sidecar versenyeket fogja favorizálni. 
— A Norton-Royal Eufield-New Hudson képviselet há-
rom géppel indul az Automobil-Motorsport megbízha-
tósági versenyén. Paull József Norton-sidecaron, Palo-
tási József New-Hudsonon, nüg Wollemann István 
valószínűleg egy 1000-res Royál-Enfield oldalkoesival 
indul. — Balázs László, a kitűnő speedman, egy Sun-
beam-sidecar nyergében indul az Automobil-Motor-
sport megbízhatósági versenyén, ahol a sidecar utasa 
a magyarországi Sunbeam vezérképviselő, Gyöngy Pál 
lesz. — Blaskovich Péter, akiről csak nemrégiben írtuk 
meg, hogy az elkövetkező szezonban intenziven fog ver-
senyezni, sajnos, meg kell, hogy másítsa tervét. Tüdő-
csúoshurutja miatt orvosi tanácsra tartózkodnia kell 
a versenyzéstől. Hogy némileg kárpótolja magát moto-
ros sportjaiban, egy kis Bianchi-automobilt vásárolt. — 
A Targa Florio 108 kilométeres körét Szicíliában 
60 kilométeresre akarják csökkenteni. Az első verseny 
a rövidített körön 1928-ban lenne. A rövidítés célja, 
hogy ezáltal jobb utakat állítsanak elő a versenyzők 
részére. A tervnek sok ellenzője van. — Bauhofer, 
Henne és Steher lesznek ebben az évben is a müncheni 
BMW motorkerékpárok gyári vezetői. Különösen a két 
előbbi európai klasszist képvisel és nem 'egy versenyen 
okozott már az angoloknak keserű meglepetést. — 
Stanzel Gyula, aki eddig kizárólag az angol Rex-Acme-
gépeken versenyzett, 1927-ben egy kis 175 kcm.-es Pucli-
gép nyergében is meg fog jelenni a versenyeket. Stan-
zel egyébként nevezetesebb külföldi versenyeken óhajt 
résztvenni, ami mindenesetre tanulás szempontjából 
igen jó hatással lenne reá. — Meo Costantini és Jules 
Goux fogják vezetni idén is a Bugattikat a nagy ver-
senyeken. Costantinival sikerült a gyárnak újra meg-
állapodnia, míg Goux, mint értesülünk, állandóan a 
gyár szolgálatában áll és így vele, mint a Bugatti-gyár 
állandó versenyzőjével számolhatunk. — Az első 25(1 
kcm.*es király tengelyes Guzzi már útban van Buda-
pest felé. A gyár átirata szerint a gép 125 kilométer 
kifutására képes és ugyanaz a modell, amilyennel 
Pietro Ghersi a multévi angol TT-ben a második helyet 
foglalta le alig pár másodperccel. Meg lehet venni! — 
Fert-gyertyák Budapesten. A Petrákovits testvéxek cég 
megszerezte a kiváló olasz Fert-gyertyák magyar-
országi vezérképviseletét. A Fert-gyertyák jók és ol-
csók. Hír szerint egy normál gyertya ára 40.000 korona 

vagyis 3.20 pengő lesz, ami igazán nagyon olcsó. — 
Stanzel Gyula Rex-Acnie speciál gépével a magyar TT 
előtt sehol sem indul, hogy gépe a legjobb kondícióban 
vehessen részt a klasszikus versenyen, melynek meg-
nyerését nagyban ambicionálja. — Stanzel Szilárd, aki 
szintén Rex-Acme-gépen versenyez, az összes tavaszi 
versenyeken indul. — Kunszt Gyula, a BBTE tagja, 
egyébként magánéletében testnevelési tanár, a nyáron, 
az északi államok testnevelését tanulmányozandó, mo-
torkerékpáron indul el a Skandináv-félszigetre és Finn-
országba. Erre a körülbelül 10—12.000 kilométeres útra 
egy kiilön e célra épített 600-as Long stroke JAP-
motorral szerelt Rex-Acme-gépet hozatott. A 20 literes 
benzintankkal, Burmán sebességváltóval, Druid villá-
val és 26X3.25 drótbetétes Dunlop pneuval szerelt ala-
csony gép, melynek különösen acceleráló képessége 
óriási, nagy sikert aratott a szakemberek előtt Buda-
pesten. — A svájciak ugyan keveset adnak az AIACR 
határozataira. A március 6-án Genf—Eaux Mortes kö-
zött lefutandó kilométerversenyen, hasonlóan a mult-
évi versenyhez, túra-, sport- és versen ykocsikategóriák 
vannak a programmon, holott az AIACR a túrakocsi-
kat már törölte a nemzetközi programúiból. — A Tát— 
Nyergesújfalu közötti országutat, ahol az idei magyal 
túraút kilométerversenyét rendezik, már nivellálják és 
legközelebb megkezdik a munkálatokat a betonút ki-
építésére. A munkálatok sportszerű vezetésével a Ki-
rályi Magyar Automobil Club Delmár Walter mérnö-
köt bízta meg. — A Steyr versenyzők száma Magyar-
országon ismét meg fog szaporodni eggyel. A gyár 
ugyanis eladja az ismert Hansal-sportkoosit, amely 
tudvalevőleg igen sok szép győzelmet hozott a Steyr 
színeknek. A kocsira két aspiráns van Budapesten: 
Wolfner László, a TT-győztes és Svábhegy-rekorder 
motorkerékpáros versenyző, valamint Heteés Sándor, 
aki eddig is egy pár igen szép futást produkált külön-
böző autóversenyeken. Hogy kié lesz a kocsi, az még 
nem biztos. Bármelyiké legyen azonban, úgy a gyár, 
mint a vezető jól fog járni. 

Majdnem súlyosabb kimenetelű baleset szemtanúi 
voltunk február 17-én délután 2 és 3 óra között a Mar-
git-kőrúton. Egy, a Hantos testvérek (VI., Horn Ede-
utca 5.) tulajdonát képező, Bp. 22—584. rendszámú 
FIAT-kocsi első tengelyének bal szára közvetlenül a 
kerékfelerősítésnél eltörött. Hála a vezető lélek-
jelenlétének és a kocsi aránylag kis sebességének, hogy 
nagyobb baj nem történt. 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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Dclmár Walter Genfben. 
DeLrnár Walter február ele-
jén négyheti tartózkodásra 
a svájci Miirrenbe utazott, 
ahol egypár nehéz sí-
túrával óhajtja eltölteni hi-
vatali szabadságát. Első 
idei startja a genfi autó 
mobil ki ál I í bássa I ka pcsol a to-
san rendezett Genévo-Eaux 
Mortes közötti 'kilométer-
versenyen lesz, ahol egy 
á.5 literes Steyr-Super sport-
kocsival vesz részt. Saját 
bevallása ezerint ez a ko 
esi az ismert Hansal ver-
senykoosi, jóval lassúbb, 
mint saját kocsija, ami 
azonban jelenleg Wienben 
pihen a karosszériagyár-
ban, ahol az új szabályok 
szerint sportkocsi karosszé 
riát építenek rá. Mind-
azonáltal reméli, hogy meg-
felelő időjárási viszonyok 
mellett 150 kilométeren fe-
lüli eredményt fog elérni. 
Delmár Walter saját kocsi-
jával, mely a tél folyamán 
különböző átalakítások foly 
tán imég kb. 15 százalékkal 
lelt gyorsabb, mint a mult 
évben, a Tát—Nyergesé j 
falu között rendezendő ma-
gyar kilométernapon 180 ki 
lométer körüli sebességet 
óhajt elérni. 

Végleg elsimult a Wolle-
niann—Bauer-ügy. Mult szá-
munk egyikében közöltük, 
hogy az Ariel-képviselet 
birtoklása ügyében némi el-
lentétek merültek fel a régi 
képviselő, Baucr József és 
Wollemann István között, 
akinek a képviseletet 1927-re 
felajánlották. Az „Automo-
bil -Motorsport" szerkesztő-
ségének sikerült ezt a ké-
nyes ügyet mindkét féllel 
folytatott tárgyalások után 
sikeresen elintézni. Eszerint 
az Ariel-gépek magyaror-
szági vezérképviselője 1927-

re továbbra is Baucr ma-
rad ós Wollemann az 

fútban lévő két Ariel 
elhelyezését fogja 

eszközölni. 

A Petrákovits testvérek, akik eddig csupán a ki-
váló olasz motorkerékpárok, a Guzzi képviseletével 
foglalkoztak, elhagyták üllőiúti eddigi helyiségüket 
és a Belvárosban, a Királyi Pál-utca 8. szám alatt 
ütöttek új tanyát. Kép visel eteiik hatalmasan bővültek 
Megszerezték a Guzzá mellé a belga Gillet (Herstal) 
motorkerékpárok képviseletét, amely kiváló belga 
gépek különösen olcsóságuknál fogva óriási elterjedt-
ségnek örvendenek. Hogy csak néhány példát említsünk, 
egy 350 kcm. Gillet-túragóp (ohv) 19.5 millió korona, 
míg a super-sportmodell 21 millió koronába kerül. A 
két előbbi mellé egy angol képviseletet is sikerült meg-
szerezni a Petrákovits testvéreknek a Calthorpe sze-
mélyében, akinek különösen királytengelyes modell-
jei kitűnőek. A cég e mellett még használt motorok véte-
lével és eladásával is foglalkozik. 

A budapesti Bugatti-képviseletnek sikerült a 
molshoiíni gyártól megszereznie azt a Grand Prix-
kocsit, melynek motortetejo a két utolsó év győzelmi 
plakettjeivel van kirakva. Az értékes trófea jelenleg 
Nizzában van kiállítva, ahonnan júniusira Budapestre 
kerül. 

Helyreigazítás. Mult számaink egyikében közöltük, 
hogy a Bugatfci-gyár egy új 3.3 literes kompresszoros 
sportkocsit készül piarca hozni, mely szenzációs sebes-
ségek kifutására lesz képes. Mint most a képviselettől 
értesülünk, a hengerűrtartalom akkord leadása tévedé-
sen alapult és a kocsi hengerűrtartalma 8 henger mel-
lett csupán 2.3 liter. 

Kitüntetés. S i p o s s Géza^ az Északmagyarországi 
Automobil Club igazgatója, a német becsületrend lo-
vagjai közé soroztatott s ennek hadiékítményes jelvé-
nyével tüntettetett ki. 

Autoinobilisták biztonsága. Az autó- és motorkerék-
pársport terjedésével kétségtelenül nálunk is be fog 
oly eset következni, amikor nemcsak a rosszakaratú 
szekeressel, hanem az ennél sokkal rosszabb indulatú 
útonállóval akad kalandja a sportolónak. Erre az 
eshetőségre azonban már előre kell felkészülni és 
minden autó- vagy motorkerékpárvezetőnek kell hogy 
egy kakasos Frommer-pisztolya legyen. Egyedül ezek 
az automata-pisztolyok alkalmasak erre a célra mert 
ezeket a nélkül, hogy valamelyik rúgójuk fel lenne 
húzva, tdhát veszélyes helyzetben lennének, akár a 
zsebben, akár aa autónak megfelelő és kéznél levő 
helyen lehet — teljesen veszélytelenül — elhelyezni, 
míg veszély esetében egy kézzel, egyetlen fogással — 
egyszerűen a kakas megfeszítésével — használható hely-
zetbe lehet hozni. Vilmos császár-út 33. szám alatt 
Skaba és Plökl fegyverkereskedők árusítják. Kívá-
nátra árjegyzéket is küldenek. 

Az új „Magomobil-Six", melytől a beavatottak 
nagy sikert várnak, gyönyörűen végzi próbáit. Az úgy 
külsőre, mint belsőre elsőrendű, 2 literes, hathengeres 
a legutóbbi próbaútján a diirekt sebességgel abszolválta 
a Svábhegyet és úgy sebesség, mint akcelerálá6 tekin-
tetében elsőrangút produkált Az új típus első nagyobb 
szériája április havában fog kikerülni a gyárból. 
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Z a j t a l a n svéd 
a u t o m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgős- , hengergörgős- es go lyóscsap-
ág) ak. Az összes „ l o rd " - c sapág\ak . Speci-
ális golyóscsapágy ak a Citroen, Chevrolet, 
Bulck, Fiat. stb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciális moiorkerekp&rcsapágyak. 

Magyarországi vezérkfpviselei: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, I X , ÜLLŐI-ÚT 55. SZÁM 
K é r j e n á r a j a n l a t o t ! 

kellő helyre 
kellő j 

csapágyat 

Sürgöny c im: 
PIO BUDAPKST. 
T e l e i o n : J 102-78 

J. 130-38 
J . 8-08 

Báró Lipthay Antal balesete. Érdekes eset-
ről szereztünk tudomást, amiről ma Budapes-
ten igein kevesen tudnak. Az ősszel a Svábhegyi 
versenyen lovag Haupt Károly keze alatt oly 
szépen futott vörös Grand Prix Bugattit, mint 
tudjuk, Lipthay Antal báró vette meg, aki az 
idea versenyeken indulni is fog a kocsival. 
Lipthay Antal báró, akinek a kis Salmson-
Speciál után a gyors versenykocsi eleinte kissé 
szokatlan volt, nem ismerte fel azonnal a gép 
félelmetes akceleráló képességét és megesett, 
hogy néha lebecsülte a kocsi sebességét. A 
földtől alig pár centiméterre fekvő Bugatti 
versenykocsikon ugyanis a 150 kilométeres 
tempó sokkal kevesebbnek érezhető és csak 
nagy gyakorlat után állapíthatjuk meg a for-
dulatszámmérő segítségével, hogy milyen se-
bességet futunk. Báró Lipthay Antal majdnem 
végzetessé válható baleset folytán ismerte meg 
Bugattiját. Birtokáról Budapestre jövet, a 
nyalt országúton bizony alaposan kiengedte a 
kocsit és azt gondolta, hogy egy Bugattival 
miindent lehet. Belefutott, tehát közel 150 kilo-
méteres sebességben, egy fordulóba. Természe-
tesen, a Bugattiknak nincs privilégiumuk a fel-
borulás ellen és a következő pillanatban a kis 
Bugatti már kint volt a szántóföldön és saját 
tengelye körül három-négyszer megfordulva, 
végre nyugvópontra jutott Lipthay bárónak, 
aki hamarosan felismerte a helyzetet és bebúj-
ván a volán alá, a kocsival együtt bukfencezett, 
három bordájának törésén kívül, semmi komo-
lyabb baja nem történt Veszedelmes helyzeté-
ből egy arra haladó túrakocsi utasai szaba-
dították ki, akiknek segítségével a kocsáját is 
felállították és Lipthay Antal báró, bár be-
szólni több napig nem igen tudott, saját maga 
vitte haza kocsiját, amelynek mondhatni, a 
flexibilis sárhányók benyomódásán kívül, sem-
mi baja sem történt. Ez az, amitől Oostantini 
és Goux annyira intik a Bugatti vevőket Vi-
gyázni a kanyarvétellel, mert, bár a Bugattik 
hihetetlenül fekszenek, a fizika törvényei ná-
luk sam képeznek kivételt. Az esetnek igen kel-
lemetlen következményei is lehettek volna, ha 
Lipthay Antal báró elveszti lélekjelenlétét és 
ki'esvén a kocsiból, az esetleg maga alá temeti. 
Megtörtént reméljük, intő példának igen jó. 

Előadás Kassán a magyar automobilizmusról. Az 
Északmagyaroinszági Automobil Club tevékeny igaz-
gatója, Siposs Géza, a Kassai Társadalmi Kör meg-
hívására előadást tartott Kassán az autóról, a magyar 
automobilizmusról, útépítésről stb. Az elődáson meg-
jelent magyar előkelőségek érdeklődéssel hallgatták 
e modern közlekedési mód fejlesztésének lehetőségeit. 

Élet az ÉMAC-ban. A KMAC mozgalmának támo-
gatásaképen az automobiladó ügyében az ÉMAC is 
összejövetelt tartott melynek határozataképen feliratot 
intéztek a minisztériumhoz. Kifogásolják a tervbevett 
magas automobiladót ragaszkodnak ahhoz, hogy a 
bármi címen befolyó automobiladó tisztán az automo-
bilizmus fejlesztésére s főleg az utak építésére ós kar-
bantartására fordíttassék ós csatlakoztak a KMAC-nak 
azon kívánságához, hogy az automobiladót a benzin 
árába számítandó állami részesedés útján hajtsák be, 
mert ezt a megoldási módot tartják a legigazságosabb-
nak. — Az Északmagyarországi Automobil Club rádió-
alosztályt is létesített február hóban. Ez az alosztály 
támogatja a Miskolci Rádió Clubnak azon akcióját, 

hogy Miskolcon is létesíttessék rádió-leadóállomás, mert 
bizonyos, eddig még meg nem fejtett okokból, Mis-
kolcon a budapesti leadást jól hallani csak a legritkább 
esetekben lehet A klubélet intenzivebbé tétele céljából 
Gürtler Arisztid mérnök rádiót is szerelt fel a Club 
Széchenyi-utca 9. szám alatti helyiségében 10 hallgató-
kagylóval. A Club vezetősége most külön s fel szokta 
hívni tagjainak figyelmét egy-egy nevezetesebb kül-
földi leadásra, amelyet azután a tagok együttesen 
hallgatnak meg és élveznek végig. 

A Magyar Általános Gépgyár újra nagyarányok-
ban kezdi meg a munkát. Április havában megnyílik a 
Váczi-utca 13. szám alatt a volt Stein-féle szőnyeg-
kereskedés helyén, a városi eladási központ melynek 
vezetője valószínűleg a közszeretetben álló Szigethy 
Andor, a gyár egyik igazgató-főmérnöke lesz. 

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

KEDVEZŐ RESZLETRE 

% y/athj/fy. VL, Hunyadi-tér 12. 

Helyreigazító nyilatkozat 
A z „Automobil-Motorsport" 1927. évi január hó 

10-én megjelent számában leközölt egy fényképfel-
vételt, mely a m. kir. államrendőrség motoros-
osztagát Indian-gépeken ábrázolja. 

Félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy 
a felvételhez felhasznált gépek nem képezik az 
államrendőrség tulajdonát, hanem egyes detektívek 
és rendörtisztviselök magántulajdonában vannak. 
Kijelentjük még, hogy a felvétel nem szolgált rek-
lámcélokat és főként nem készült azon célból, hogy 
vele a motorok iránt érdeklődő közönséget félre-
vezessük, mert hiszen az Indian-nak ilyen elcsépelt 
reklámra nincs is szüksége. A z Indián motorkerék-
pár világmárka, mely nem apokrif felvételek útján 
keresi a népszerűséget, hanem kiválóságát a hallat-
lanul rossz magyar utakon bizonyítja be. 

Indián motorkerékpárok 
A következő számunkban statisztikát közlünk az el-

múlt évben Magyarországon eladott motorkerékpárok-
ról. Már előre is örömmel regisztráljuk, hogy az 192fi 
év folyamán a legtöbb eladott motorkerékpár a magyar 
gyártmányú Méray volt. Példája ez annak, hogy ha 
valami elsőrendű, akkor — még ha magyar is — kiváló 
eredményt érhet el. A magyar gyártmányú Méray-
gépeknek a külföldiekkel való legalább is egyenrangú-
ságát ez a statisztikai adat fényesen igazolja. Ha ehhez 
még hozzávesszük, hogy az elmúlt évi versenyszezon 
legeredményesebb versenygépe a Méray és az AJS volt, 
akkor elfogultság nélkül intézhetjük szívből jövő jó-
kívánatainkat e kiváló gyár vezetőségéhez s konstruk-
tőrjéhez. 

A következő számunkban (5. szám) megjelenik a 
Budapesten képviseli összes automobiltipusok ár-
táblázata. Az új táblázat, mely a multévi 22. szá-
munkban megjelent táblázat alapján lett összeállítva 
és a hiányzó képviseletekkel pótolva, már pengő-
árakban tudatja az érdekeltekkel az összes Buda-
pesten kapható nyitott és csukott automobilok árait. 
Természetesen a lóerő, hengerszám, furat-löket és 
hengerűrtartalom most is fel lesz tüntetve, úgyhogy 
a vásárlóközönség kitűnő összehasonlításokat tehet. 
A táblázatból valószínűleg most is fog hiányozni egy 
pár Budapesten képviselt márka, a hiány azonban 
nem rajtunk múlik, mert mi mindent megtettünk, 
hogy a hiányokat beszerezzük. Vannak azonban még 
ma is Budapesten olyan vezérképviseletek, akik ir-
tóznak a békeévek konszolidációjától és áraikat — 
úgy magyarosan kifejezve — „pofára" mérik. Egyik-
től 200 milliót kérnek, a másiktól ugyanazért a ko-
csiért 400-at. Ha nem sikerül őket a két hét alatt 
jobb belátásra bírni, úgy — sajnos — csak az index-
ben teszünk róluk említést. Mi a kereskedelem reali-
tásáért és tisztaságáért küzdünk és ezen munkánk-
ban ki is tartunk. 

Az első dijak már meg is érkeztek az Automobil-
Motorsport versenyére. Érdi Krausz György, egyike a 
motorsportok lelkes hívének, egy művészi kivitelű 
ezüst cigarettatárcát, míg a Méray Motorkerékpárgyár 
R.-T. négy darab nagy ezüst plakettet küldött be szer-
kesztőségünkbe. Ezúton is fogadják hálás köszöne-
tünket. 
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Balázs László — Sunbeam 
-

Mint a magyarországi Sunbeam-vezérképviselet-
től értesülünk, a legkiválóbb magyar motorverseny-
zőink egyike, Balázs László, két darab speciál Sun-
beam versenygépet vásárolt. Balázs elhatározása 
szenzációs s bizonyára összefüggésben van azzal a 
látogatással, amelyet a kiváló volt Zenith-versenyző 
angliai tartózkodása alkalmával a Sunbeam-gyárban 
tett A gyár vezetősége, aki Balázst brooklandi sike-
reiből kifolyólag már ismerte, késznek nyilatkozott 
számára két komoly versenygépet szállítani. A tár-
gyalások, mint az eredmény mutatja, sikerre 
vezettek s a Sunbeam-márka az idei szezon folyamán 
Balázs képében elsőrendű versenyzőt nyert. 

Balázs 350 és 500 kcm.-es double port speciál-
gépei még március hó folyamán megérkeznek Buda-
pestre és így a kiváló versenyzőnek bőven elegendő 
idő áll rendelkezésére, hogy gépeit kiismerje, jól be-
járassa és azokkal trenírozhasson. A gépek külsőleg 
teljesen hasonlóak a Karner és Putz által a tavalyi 
TT-én használtakhoz s csupán Balázs kívánságára a 
gyár elülső olajfürdő nélkül szállítja azokat. A hírek 
szerint az líj Sunbeam versenygépek fantasztikusan 
gyorsak és különösen akcelerálóképességük fog fel-
tűnést kelteni. A z 500 kcm.-es two port ugyanaz a 
tipus, mint amellyel Graham Walker az Ulster 
Grand Prix-ben oly fényes győzelmet aratott s mely-
lyel A . Yarzi megnyerte Monzában a motorkerék-
párok Európa-bajnokságát. Sebessége körülbelül 100 
mérföld (160 km.) óránként, míg kisebbik, 350 kcm.-es 

Auíomobil-vexérRépviselcíelc 

M A T H I S 

Zirner Ákos 
Budapest, V., József-tér 1 

Telefon: Teréz 128—65 

AVJBMRN 

Landy Bstván 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Teleion: L. 973-43 

B A L L O T 

W i l h e i m S á n d o r 
Budapest, V., József-tér 11 

Telefon: Teréz 76—09 

Hotchkiss DONNET-ZEDEL ^ u x j e o t 

Landy István 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon : Lipót 973-43 

AUTO-PALOTA 
Schmalcz József 
Budapest ,VII . , Dohány-u. 2 2 

Telefon: T. 125-68 

AUTO-PALOTA 
Schmalcz József 
Budapest,VII . , Dohány-u. 2 2 

Telefon : T. 125-68 

^ u x j e o t 

Landy István 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon : Lipót 973-43 

testvére 80 mérföld (130 km.) óránkénti sebesség ki-
futására képes. 

Balázs minden versenyen lehetőleg mindkét gép-
pel óhajt résztvenni, mind az 500, mind pedig a 350 
kcm.-es kategóriában. Első startja valószínűleg az 
ügetőpálya motorversenyek egyikén lesz. Hogy az 
1927. évi Magyar Tourist Trophyn melyik géppel 
indul, az még bizonytalan, de azt hisszük, hogy nem 
tévedünk, ha az 500 kcm.-es kategóriára gondolunk. 
Valószínűtlen volna, hogy Balázs ilyen kolosszálisán 
gyors 500 kcm.-es gép birtokában ne az abszolút leg-
jobb idő elérésére menjen. 

Az 1926. évi Magyar Tourist Trophy győztes 

/ IKI f t 
12—14 Oavl részletre. 

550 kcm. s. v. sport 1840 pengő 
550 kcm. túra-ballonnal 1960 pengő 
500 kcm. o. h. v. 2000 pengő 
500 kcm. ohv. túra-ballonnal 2080 pengő 
500 kcm. ohv. two-port 2320 pengő 

Az árakban a luxusadó bennfoglaltatik. 
4rJeI- vezérképviselet: 

Bciuer József, Budapest, VII., 
Elemér-utca 39. 
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Motorkerékpár-képviseleteK 

S - R A D 
Zenit 

S - R A D Jap USA 
Gecső és Társa 

Budapest, V., Széchenyi-
(Rudolf)-rakpart 10 

Vezérképviselet: 
VII., AKÁCFA-UTCA 7 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Dohány-u. 22 

MCW G) I3 B M W 

Gecső és Társa 
Budapest, V., Széchenyi-

(Rudolf)-rakpart 10 

Kürtös István 
Budapest, VI., Dessewííy-u. 28 

L 12 
Telefon: T. 158-56, 9 - 1 és 3—7-ig 

Gecső és Társa 
Budapest, V., Széchenyi-

(Rudolf)-rakpart 10 

Motorospálya épül Miskolcon. Az Északmagyaror-
szági Automobil Club felkérésére és a Királyi Magyar 
Automobil Club megbízásából dr. Nagy Gyula, a 
K M A C motorszakosztályának elnöke, ősszel Miskolcon 
járt, hogy az ott tervbevett motorpálya terepét meg-
nézze 6 az ÉMAC-ot törekvésében szakszerű tanácsai-
nak értékességével támogassa. Dr. Nagy Gyula most 
beküldte az Északmagyarországi Automobil Clubhoz 
Delmár Walter összeköttetéseinek jóvoltából megszer-
zett ,Avus"-pályabeld rajzokat, fényképeket, kereszt-
metszeteket, terveket, amelyeket most tanulmányoznak 
át Miskolcon, hol bevárják a Balázs László által meg-
ígért angol motorkerékpárverseny-klubnak, a BMCRC-
nek tájékoztatásait s az angol versenypálya leírásait is. 
Magdeburgi mintára, előreláthatólag Miskolcon fog 
megépülni az úgynevezett kísérleti pálya is. 

Eldridge, a kitűnő angol automobilvezető, aki leg-
újabban Miller rekordjaival vonta magára a nagyvilág 
figyelmét, a közelmúlt napokban a Monthléry auto-
dromban az egyik fordulóban 200 kilométeren felüli 
sebességben kirepült és koponyatörést szenvedett. Álla-
pota súlyos, de — mint a legújabb jelentések mondják 
— már a javulás útján van. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 64!a., V. emelet 2. 
Hivatalos órák délután3—5-ig. Tel.: T. 132-64. 
Stádium Sajtóvállalat R - T . Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

Bes&ersési forrásolt 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forraszió es Műszaki Rt. 
V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 

Autójavító 
Rex-garage. Wollein Ferenc, V.,Korái-

utca 4. — Telefon: L. 965-88. 
Motorkerékpárjavító 

Zamecsnlk Gyula, IV., Ferenc József-
rakpart 16. (Bejárat a Sörház-u. feiŐI.) 

„Suno" Bekker és Stovvasser, VIII., 
József-körút 65 (Csepreghy-u. 1.) 

Autógumi javító 
Tauril Pneumatik R.-T. VI., Mozsár-

utca 9. 

Használt autók 
Csermely Károly, VI., Síp-utca 3. 

Benzin—Olaj 
Csáky és Társa. VI., Lázár-utca 1. sz. 

Telefon: 28 -£6. (Gépolajok). 

VillamoshegeNZtés 
Eleklro-Forrasztó és Műszaki Rt. 

V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 
Motorkerékpár 

Saroléa, IV., Mária Valéria-u. 3. 
Terrot-Jap. Rex-garage, V., Korái-

utca 4. szám 
Ebben a rovatban egy alcím aiatt 

havonta 5 pengőért kéiszer közöljük 
vállalatának címét. Telefonszámunk: 
Teréz 132-64. 
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4120 HP. 

Szolid kivitel — Kitűnő rugózás — Kis üzemanyagfogyasztás 
Teljes Bosch-berendezés — Négykerékfék — Olcsó árak 

Minden típusa raktárról, azonnal szállítható 

VEZÉRKEPVISELET: 

VELOX AUTOMOBIL R.-T. 
BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 7 

(Hitelbank-palota) Te le fon : 75 -78 
NYŰG ATM AGYARORSZÁGI AUTOMOBILKERESKEDELMI ÉS BÉRFUVAROZÁSI 
VÁLLALAT. SAÁGHY ÉS MAYER. SZOMBATHELY, BERZSENYI DÁNIEL-UTCA 1. 
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STÁDIUM SAJTÓVALLALAT RT. 


