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1!)27 ihároius 25. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 2 

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

Teréz 43-47 szám 

K O O L A J K E R E S K E D E L M I R E S Z V . - T Á R S . 
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, 
í. „ Zsolt-garage, Zsolt-utca 9. 

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

IV. „ Calvin-tér: nyilvános utcai benzinkút. 

IV. ker., Mária Valéria-utca 3. 
V. „ Turul-garage, Váci-út 6. 
Vi. Gróf Zichy Jenő-utca 8. 
VI. „ Modern Garage, Dév-i-utca 20. 

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

üzlethelyisége előtt. 
B u d a k e s z i : Töliőkút Grafl Antal raktára előtt. 
C s o n g r á d : I öltökut aTőtéien. Lzajlik gyógy-

xzeit&r előtt. 
C s o r n a : Sunrnnmesyei mezőgazdák tt. 
D e b r e c e n : Töltokút az Aranv Bika száll, elői I 
D é v a v á n . v a : G'iMmann Gyula. 
D u n a l i í l d v á r : Borovitz testvéiek. 
F U z e s a b o n y : Fokéi esKedeimi rt. telepén az 

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

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

kedese előtt. 
H a j d ú n á n á s : Fried Adolí. 
H é v í z l U r d i í : Töitőkút Hévízfürdő au.óiizeme. 
K a l o c s a : Bp'kovits L'pó'. 
K a p o s v á r : Tiiltőkút a Magy. Köztisztviselők 

Fogyasziási Szövetkezete előtt, Fő-úi. 
K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-ter 5. 
K e s z t h e l y : Töliőkút az Amazon szálloda előtl. 
K i s k u n f é l e g y h á z a : Schweiirtr Mó' fia. 
Kiskunhalas* : Tö.tosúi Kohn Sebestyén vas-

Kereskedés előtt 
K i s p e s t - S z e n t l ö r i n c : Herz és Mauiner. 
K i s v á r d a : L°vue Mózes. 
K ő s z e g ; Töliőkút Bognár MiMns gariige-ában. 
L e p s é n y : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
M a k ó : Ehienleld és Spitz tt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Rt. 
M i s k o l c : Töliőkút a Korona-szálloda előli. 
M i s k o l c : Töllöult a Szemere- és Arany 

János-Utca sarkán. 

Sipos Andor cse" 
Központi Szállóvá1 

N a g y k a n i z s a : Töllflkút 
megeüzlete e ön (a 
szemben). 

N a g y k a n i z s a : Teutsch Gusztáv, Fő-tér 1. 
N y í r e g y h á z a : Töltőkúi a Kossuih-téren. 
O r o s h á z a : Töliőkút a Csertőy-gaiage előtl. 
P á p a : Masyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
I V i r á d i i i r d ö : Töliőkút az Erzsébet-szálloda 

»-lőtt 
P á s z t ó : Grünleld Miksa. 
P e s t s z e n t l ö r i n c : Heiz és Mauiner. 
P é c s Töliőkút Varga Gyula garage-ában 

Rikóczi-út ül. 
P u t n o k Pan"o K. üzlethelyisége előtt, a Vá-

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

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

Piac-lei. 
S z e n l e s : Töitőkút Wellisch Vilmosné műszaki 

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

Grosz Ernö. 
S z o l n o k : , Sleaua' szolnoki raktára, Gorove-u. 
Szombathely Töitőkút a vál megyeház mel-

leit. Holián Ernő-utca 1. sz. haz előtt. 
T a p o l c a : Töitőkút Kaszás Soma kereskedése 

elölt. 
T o k a j Breuer Ignác. 
Z a l a e g e r s z e g : Töitőkút Mayer Józsel üzlete 

elolt. . .Bárány éteremmel szemben 

Használja 
„REX" 

töltőállomásainkat! 
Ön látja a mennyiséget ! 
Ön látja a minőséget ! 

R E X " 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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Austro-
Daimler 
személyautók 

AC Osztrák Automobilgyár Rt. 
• ! • e z e I ő t t A u s t r o - F i a t 

teherautók, autóbuszok 

gyári eladási központja: 

Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 9 
Telefon: 5-72. 

P u c h 
motorkerékpárok, 
kerékpárok 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIÜM 

Es mégis a legelsők vagyunk! 

Yy vy 

Csináljon egy próbautat as új 

Mercedes-Benz; 
autókkal 

/t Daimler-Benz /t.-G. magyarországi fiókja 
A Í E R C E D E S - B E ^ Z A U T O M O B I L R . - T . 

Telefon: T. 29-24 Budapest, V., Vörösmaríy-íér 1. Telefon: T. 140-70 
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1/MPíiBUttttBUENK 
beépítésű 

motorkerékpárok 
175 kcm.-től 1000 kcm.-ig. 

• 

Kérjen árajánlatot / 
Kedvező fizetési feltételek! 

• 

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

felszerelési Gyár R.-T., Kistarcsa. 

Minden típus 
minden zsebnek í 

ROYAL ENFIELD 
a 3 angol világmárka 

Woiiemann és 
Kiállítási terem: 
IV., Veress Pálné-utca 19. 

1 
pengőért 

FIRESTONE 
szalad a legtovább 

A 

Dénes-
Friedmann r.-t. 

Budapest, 
VI., Dessewffy-u. 29. 

Telelőn: 89—86 és 144—71. 

ĵ !iiiiii|||iiiii||iiimi|imii||iiiiii||iiiiii||iiî  |̂|IIII|||IIIIII!||IMI||||IIII|||IIIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIÎ  

A konstrukció és anyag próbája a verseny. 

1925. Francia Grand Prix I. Delage 
< •» 

1926. Angol Grand Prix I. Delage 

R E W 4 J V I 
Budapest, V., Vöiösmarty-tér 3. 



1927 március 25. AÜT0M0B1L ~ MOTORSPORT 

Dr FrohnerPásztélyi 
Automobilművek 

VI, Fáy-utca 

«y, 

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

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

500 kcm. 

ARDIE-JAP 
Ötévi vázgarancia 

1S40 pengő (23 millió K) 
B u r m a n n s e b e s s é g v á l t ó — B e s t & Lloyd 

o l a j o z á s — A m a c v. B i n k s carburator 

Vezérképviselet: 

Budapest V., Aulich-utca 7. 
S z a b a d s á g - t é r n é l . T e l e i o n : T. 139-11. 

1926-ban az összes világversenyeket 

pneumatikkal nyerték 

1INICI 
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 autóíelszerelési szaküzlet 
BUDAPEST, VI., VÖRÖSMARTY-UTCA 33. 

Teleion: Lipót 9 8 3 - 6 3 . 
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G A R G O Y L E 
M O B I L O I L 

G 
M 

R G O Y L E 
B I L O I L 

VACUUM OIL COMPANY RT. 
B U D A P E S T , V . 9 Z R Í N Y I - U T C A T . 

T E L E F O N : T. 1 8 - 2 4 , 2 1 - 8 7 , 1 4 2 - 8 1 É S L. 9 2 0 - 5 1 . SÜRGŐNYCÍM: VACUUM B U D A P E S T 

I / ¿ ^ ^ X 
p Untért 

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

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 
Megjelenik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős s z e r k e s z t ő : DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes s z e r k e s z t ő : DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

S z e r k e s z t ő s é g és kiadóhivatal : 
Budapest, II., Margit-kőrút 64/a. V. 2. 

Tele fon : Teréz 132—64 

Postatakarékpénztári c s e k k s z á m l a : 34240. 

Előfizetési d i jak : 
Budapesten é s v i d é k e n : évi 20 pengő 

Ausztr iába : évi 35 sllllng 
J u g o s z l á v i á b a : évi 300 dinár 

C s e h s z l o v á k i á b a : évi 160 c s e h korona 
Romániába : évi 1200 lel 

' A külföldi e lő f i zetésekben a postaköl tség Is bennfog la l ta tó . 

Hirdetési árak: 
I oldal 160*— pengő V« oldal 40'— pengő 
' / ! oldal 80 - pengő »/» oldal 20 — pengő 

I mm. I hasábon s z ö v e g kőzött — 40 fillér 
>/is oldal 10 pengő 

Külön he lymeghatározásnál 10% felár. H o s s z a b b Időtartamra feladott 
hirdetések esetén I0°/o e n g e d m é n y . 

1||||ll'l||||l,1||||l,M||||l,,l||||l'1||||lrM||||l'M|W 

Az „Automobil-Motorsport" 
versenye 

A Húsvét két napján lefutásra kerülő megbíz-
hatósági motorkerékpái-versenyünk iránt ország-
szerte óriási érdeklődés mutatkozik. A verseny előké-
születei nagyban folynak. Nevezési űrlapok már kap-
hatók szerkesztősíéigünkbeai és ikiivánatra postán is el-
küldetnek. Eddig a következők ajánlottak fel a ver-
senyre tiszteletdíjat: dr. Szelnár Aladár, Érdi Krausz 
György, Delmár Walter, a „Nemzeti Spoi*t", Biró 
Jenő, a Méray Motorkerékpárgyár, Gyöngy Pál 
(Castrol képviselet), Gecső Jenő (D-Rad és BMW 
képviselet), Ardie képviselet. 

A versenylicenszekért a Királyi Magyar Auto-
mobil Clubhoz, a már erre kiállított blankettán kell 
folyamodni. A motorkerékpárlicensze kiállítási díja: 
10 pengő. 

A hozzánk beérkezett kérdésekre vonatkozóan 
értesítjük azokat, akiknek gépén nincs kick-starter, 
hogy ennelk dacára indulhatnak a versenyen, gépii-
ket azonban ekkor úgy kell beindítaniok, hogy azt 
állványra helyezve, a kerék hirtelen való megforga-
tásával történjen a begyújtás. Ha ez ilyen módon 1 
percen belül sikerül, úgy a kérdés meg van oldva. 

Nevezési határidő 1907 április 7. este 7 óra. 
Utónevezés nincs. 

J. G. Parry Thomas f 
Ujabb mártírja van a sebességnek. J. G. P. Tho-

mas sok-sok világrekord büszke tulajdonosa, a pen-
dinei homok, Brookland, Monthléry egyik hőse, már-
cius 4-én. délután, miközben hatalmas „Babs" auto-
kolosszusán újabb kísérletet tett, hogy a Oaptain Mal-
i'olm Campbel által elhódított sebességi világrekordot 
visszaszerezze, apendiinei homokon hősi halált lialt. 
A hatalmas gép jobb hátsó lánca '250 kilométeres se-
bességben hirtelen elszakadt. A lánc a tengelyre te-
keredett, aminek folytán a jobb hátsó kerék eltö-
rött és levált a tengelyről. A kocsi hatalmas ívben 
elfordult, de nem borult fel, majd a benzintartálya 
felrobbant és égni kezdett. Mire a nézők és a mentő-
expedíció odaérkezett, Thomas már meghalt, fejét a 
szó szoros értelmében valami leszakította a testtől, 
szakemberek véleménye szerint maga a felcsapódó 
lánc. 

Thomas egyike volt a leghíresebb angol autóve-
zetőknek. Negyvenötéves korában érte a sors. Fog-
lalkozására gépészmérnök volt, aki egész életét az 
automobilizmusnak szentelte. 1924-ben Boulogne sur 
Meerben már egy hatalmasat bukott, akkor azonban 
csodálatosképpen semmi baja sem történt. Másfél-
literes speciálkocsijával, a Leyland-Thomassal, va-
lamint a „Babs"-el elért rekordjai maradandó emlé-

, ket biztosítanak számára. Inkább a sebesség embere 
volt, egyéni versenyekben ritkábban aratott győzel-
met, ott azonban, ahol rekordról volt szó, mindig ott 
találjuk a nevét. 

I Fizessen eiö 1927-re I 
és díjtalanul kapja az | 
1926-os évfolyamot! I 

Hibajavítás 
Mult (5.) számunkban hosszabb cikkben foglalkoz-

tunk a magyar automobilversenyek hőseivél, illetve 
azokkal, akik a svábhegyi verseny 5 kilométeres út-
vonalát 5 percen belül abszolválták. Cikkünkbe egy pór 
súlyos hiba csúszott be, amit ezennel helyesbítünk. A 
nevezett versenyzők között szereplő nem ifj. Bárdi 
József, hanem Bárdi Imre. Ugyanígy téves a képalá-
írás a 1L oldalon fent szereplő három versenyzőnél. 
A nevek helyesen, balról jobbra: Horváth Aladár 
(Simó), Bárdi Imre (Mercedes), Farkas Kálmán 
(Bugatti). 

N O V A " v á r o s i m ü & e l y I 
V., V/pesti rakpart 3/b, a MargitOM melletti Palatínus-gázban 
Műszaki vezető : FECEVY GYÖHGY Telefon : T. 138-29. 



8 

Autókra 800 kg. súlyig kg-iként 0.75 peseta 
Autókra 1200 kg. súlyig kg-ként 0.90 peseta. 
Autókra ItíOO kg. súlyig kg-ként 1.05 peseta. 
Autókra 2000 kg. súlyig kg-ként 1.20 peseta. 
Autókra 2400 kg. súlyig kg-ként 1.75 peseta. 
Autókra 2400 kg. felül kg-ikéint 2.— peseta. 
Felszámítanak ezenkívül még vámeljárásért ko-

csinként 100 pesetát. Luxusadó itt nincs. Adót évente 
a kocsi súlya, nagysága, márkája és erőssége sze-
rint fizetnek. Átutazó kocsik a határon garanciát 
hagynak hátra, amit az országból való kiutazáskor 
visszakapnak. Természetesen, ha van spanyol trip-
tique-jük, úgy a garancia átadás elesik. 

A spanyolországi autóutak általában jóknak 
mondhatók, de két éven belül prímák lesznek, mert 
az állam éppen most irányzott elő 125 millió pesetát 
azok kijavítására és rendbentartására A mostani 
elsőrendű autóutak Madridból indulnak ki a szél-
rózsa minden irányába és ezek tényleg kitűnőek. 

Barcelonában magában 24.000 (!) autó, motor-
kerékpár és teherautó szaladgál, míg Madridban 
csupán 21.000, de viszont nem felejtendő el, hogy 
Barcelona Spanyolország legnagyobb kikötővárosa 
és 1 millió lakossal rendelkezik. Spanyolországban 
ma összesen 145.000 az autók, motorkerékpárok és 
teherautók száma. Boldog ország. Hol vagyunk mi 
még ettől! A közlekedést a Városban a közlekedési 
rendőrség ellenőrzi. A kocsik az út jobboldalán haj-
lanak és halra előznek, tehát éppen fordítva, mint 
Budapesten. Hogy mért nem egységes ez az egész 
világon, az előttem rejtély. A megengedett menet-
sebesség igen kevés, csak 25 km., de azért vígan men-
nek az automobilok 40—45 kilométerrel. Az autóbal-
esetek száma feltűnően csekély, ami vagy annak 
tulajdonítható, hogy a soffőrök jók és jobban vigyáz-
nak embertársaik testi épségére, vagy pedig, hogy 

az emberek nem könnyelműsköduek saját bőrükkel, 
de megfigyeléseim szerint mindkettő együtt ered-
ményezi a jelentéktelen balesetlistát. Itt még nem 
láttam az út közepén traccsoló néniket és az úton át-
haladó újságot olvasó, szórakozott, könnyelmű em-
bereket. Mindenkinek van szeme, amit arra használ 
fel, hogy vigyázzon és figyeljen. A rend igazán pél-
dás és imponáló. 

Spanyolország a jó valutájú országok közé szá-
mítván, külföldieknek igen drága és mondhatni, 
hogy jelenleg Európa egyik legdrágább országa. 
Havi 300 pesetából itt rendesen meg lehet élni, de 
csak élni, ruházkodás és luxus nélkül. 

Április hó 27-én nyílik meg Barcelonában a 
Móntjuich park kiállítási pavilIonjában a nagy nem-
zetközi automobil-kiállítás, ami május 8-ig tart. A 
legjobb külföldi gyárak ós márkák résztvétele bizto-
sítva van, ami a kiállítás sikerét már eleve is bizto-
sítja. Eddig a következők jelentették be részt véte-
lüket: 

Spanyolország: La Hispano-Suiza, Elizáidé, Ri-
cart és Euskalduna. 

Egyesült-Államok: Paekard, Lincoln, Chrysler, 
Willys-Knight, Buick, Overland, Stutz, Studebacker, 
Hudson-Essex, l)odge, Graham, Elcar, Chevro-
let. Rugby, Nash, Moon, Diana. Ford, Hupmobile. 

Franciaország: Voisin, Farinam, Donnet-Zedel. 
Unic, Scenia, Citroen, Talbot, Peugeot, Delage, Re-
nault, Berliet Latil, La Licorne, Hotchkiss, GM. Dela-
haye, Amilear, Panliard, Salmson, Vermorel. Bugatti. 

Olaszország: Alfa-Romeo, Fiat, Ceirano, Diatto, 
OM. és Itala 

Anglia: Rolls-Royce, Morris, Austin, Singer. 
Belgium: Minerva és FN. 
Németország: Mercedes-Benz, Opel. 
Ausztria: Steyr. 

A T A R G A F L O R I O 
A világ legklasszikusabb versenyének ismertetése 

Vannak nevek, amelyeket minden motoros ismer: 
Monza, Brookland, Monthléry, Arpajon. Csodála-
tos, varázslatos erő fűződik ezekhez a nevekhez. A se-
besség fantomjának, a kalandosságnak az ereje. Szín-
teneit jelzik nagy harcoknak, győzedelmeknek... a halál-
nak. Nemzetközi találkozóhelyei a világ első vezetői-
nek. Meteorszerűen szökkentek innen nevek világgá. 
Vezetők és márkák máról-holnapra szereztek itt vi-
lághírt. (Sokszor tartósat, néha csak néhány napra 
szólót. Némelyikről már csak a legendaszerű emléke-
zés szól. 

Nemzetközi versenypályák ezek. Minden egyes ka-
nyarjuk szinte tudományos probléma, amelyeknek 
megoldását csak nagyon kevés kiválasztott számára 
tartotta fenn a sors. 

Mindezek legklasszikusabbja a szicíliai La Mado-
uie. Itt futják az autóvezetés professzorai minden autó-
versenyek legklasszikusabbját, a Targa Florlót. Nem 
igen van a világnak pályája, amelyik olyan nehézségek 
elé állítaná a versenyzőket, mint ez a 108 km. hosszú 
orsaágúti kör. a maga 1500 fordulójával. Az útvonal 
Termini-Immeresetől, Palermo előtt felvezet a Mado-

uie-hegyekbe, Cerdán át Polizzibeu egy völgykatlanba, 
inajd újra fel. Egyetlen egy részén, a tenger mellett 
talál a versenyző egy 3 kilométeres egyenest/ A for-
dulók nagyrésze majdnem teljesen belátatlan, ami 
nagyban megnehezíti a vezetőik munkáját. Ehhez járult 
még 1924-ig az útvonal, mondhatjuk, bórzulvum álla-
pota. Hatalmas gödrök, mély kerékvágások, repülő kö-
vek, a híressé vált fehér gipszpor hatalmas felhői sú-
lyosbították a résztvevők amúgy is nehéz munkáját. 
Azóta az útat kijavították, több helyen ki is szélesítet-
ték. Ez bizony sokat elvett a verseny vad romantikájá-
ból, de az ezért cserébe kapott nagyobb sebesség bizo-
nyos mértékig kárpótol l»ennünket. 

Április 24-én pezsgő élet száll Florio-lovag egy év 
óta kihaltan égnek meredő, certlai betontribünjei közé. 
Az időmérő torony és a d«pó falai örömmel üdvözlik a 
régi ismerős arcokat s bizonyára várakozóan néznek 
a'zi új vállalkozókra. 

A Targa Flórió történetével szeretném először is 
megismertetni olvasóimat. Most, amikor még elég 
messze van a nagy dátum (április 24.) és a verseny 
izgalmai nem vonnak el bennünket „tanulmá-
nyainktól". 



1927 március 25. 

Részletek a Targa-Florio útvonalából 
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A Targa (Florio-pajzs) és Coppa Florio (Florio-
serleg) alapítójáról, Cavaliere Vinzenzo Florio-ról, a 
szicíliai automobil club elnökéről kapta nevét. 1906-
ban történt alapítása óta a versenyt mindig Szicíliá-
ban futják. A veiiseuy nyílt, minden kategóriájú moto-
ruk és bármilyen nemzetiségű vezetők részére. Ütvo-
nala többször változott. Az első 6 évben a versenyt az 
úgynevezett nagy Madonie-körön futották. Ez a kör 
cca 150 kilométer hosszú, a verseny 3 körre ment. 1911-
től a háború kitöréséig a versenyt „Szicília körül" az 
egés>a szigeten körben, 1000 kilométernél hosszabb távon 
tartották. A háború után a rendezőik visszatértek a 
Madoine-körre. Ezt Florio lovag és a Szicíliai A. C. 
áldozatkészsége lassan egy állandó jellegű útvonallá 
építette ki, melynek távja 108 km. 

A Targa Florio edidigi győzteseinek listája: 
Nagy Madonie-kör: 

1. 1906. Cagno (Itala) 450 km. 9:32:22. 
2. 1907. Nazzaro (Fiat) 450 km. 8:17:36. 
3. 1908. Trucco (Isotta-Fraschini) 450 km. 7:49:26. 
4. 1909. Ciuppa (Spa) 150 km. 2:43:19. 
5. 1910. Cariolato (Franco) 300 km. 6:20:47.2. 
6. 1911. Ceirano (Seat) 450 km. 9:32:22. 

Szicília körül: 
7. 1912. Snipe (Seat) 1050 km. 23:37:19.8. 
8. 1913. Nazzaro (Nazzaro) 1050 km. 19:18:40.2. 
9. 1914. Ceirano (Seat) 1050 km. 16:51:31. 

Kis Madonie-kör: 
10. 1919. André Boillot (Peugeot) 432 km. 7:51:00. 
11. 1920. Meregalli ^NazzaroJ 432 km. 8:27:23. 
12. 1921. gr. Guilio Masetti (Fiat) 432 km. 7:25:5 4 
13. 1922. gr. Guilio Masetti (Mercedes) 432 km. 

6:50:50 
14. 1923. Sivocci (Alfa Romeo) 432 km. 7:18:02. 
15. 1924. Werner (Mercedes) 432 km. 6:32:37. 
16. Costantini (Bugatti) 540 km. 7:32:27.2. 
17. 1926. Costantini (Bugatti) 540 km. 7:20:45. 
Az 1905. évben alapított Copipa Florio-t, amely nem-

zetközi vándordíj, az a márka nyeri, amelyik hét kiírás 
köziül a legtöbbször győzött. Jelenleg végérvényesen 
megnyerte a Peugeot-gyár. 1923-ban nyilt először alka-
lom a végleges megnyerésre, mert az akkori nevezők 
közül a Peugeot-gyár már egyszer győztese volt. Az 
addigi győztesek: 1905. Raggio (Itala), 1908. Minoia 
(Isotta Fraschini), 15)08. Nazzaro (Fiat), 1914. Naaaaro 
(Nazzaro), 1921. Goux (Ballot), 1922. Boillot (Peugpot). 

A Coppa Floriot nem mindig a szigeten futották. 
Az érte folyó első kiizidelem alapításának éveben, 1905-
ben „Itália Nagy Díjá"-ban, Bresciában volt. 

Az idei kiírás kivonata: 
A Siciliai Automobil Club 1927. április 24-én nyilt 

nemzetközi automobilversenyt rendez 5 körre (540 km.), 
a 108 km.-es kis Madonie-körön. A verseny az óramu-
tató járásával ellenkező irányban kerül lefutásra: 
Oerda — Caltavoturo—Polizzi—Collesano—Campofelice. 

Minden kocsiban egymás mellett legalább összesen 
120 kgr. súlyú két személy kell, hogy helyet foglaljon. 
A vezető egyedül is ülhet kocsijában, de a kocsi ekkor 
is kell, hogy ellátva legyen két egymásmelletti üléssel. 
Ha a vezető egyedül megy, a mechanikus ülésén 70 
kgr.-os súly helyezendő el. amelyet a verseny után 
azonnal ellenőriznek. 

Nevezések: Minden kocsi nevezési díja 1000 líra 
Nevezések az R. M. S. A. C. I. 106. és 108, §. szerint 
az Automobile Club di Sicilia-nál Palermóban (Via 
Catania 2.) és a „L'Auto"-nál Parisban (Faubourg-
Moiiitmartre 10.), a szabályok megjelenésétől 1927 már-
cius 31-én éjfélig adhatók le. Utólagos nevezés kettős 
nevezési díjjal április 18-án éjfélig. Nevezési díj nél-
küli, valamint elkésett nevezéseket nem vesznek figye-
lembe. 

Minden nevezés külön nyomtatvány kitöltésével 
történik és a vezető sajátkezűleg kell, hogy aláírja. 
Egyebek között tartalmaznia kell a motor furat-löketét 
és hengerűrtartalmát. 

Minden versenyző és mechanikus csak aa Automo-
bile Club d'Italia 1927. évre érvényes versenylicencé-
vel indulhat. 

A nevezőknek jogában áll a vezetőt és a mechani-
kust, valamint a tartalékot később megnevezni. Ezeket 
azonban a versenylioencekkel egyetemben legkésőbb az 
utolsó nevezési időpontig pótolni kell. A vezető és a 
mechanikus a verseny alatt váltható, de csak egy-egy 
kör végén, sportbiztos jelenlétében. Tartalékemberek-
kel is lehet felváltani úgy a mechanikust, mint a ve-
zetőt, amennyiben ezeket előre benevezték és verseny-
licencük van. Mechanikus-licence mmi jogosít a ver-
senyben vezetésre. 

Nevezésével minden nevező teljesen aláveti magát 
az A. C. I. sportbizottságának, vagyis kötelezi magát, 
hogy semmiféle más fórum elé nem járul panaszra, 

Aa idei verseny három kategóriára oszlik; 
1. 1100 kom. alatt. 
2. 1101-től 15(10 kcm.-ig. 
3. 1501. kem. felett. 
Az 1100 kom. alatti kocsik versenye a kategóriájúit 

díjáért a harmadik körrel véget ér. Ha azonban a 
Florio-pajzsért is versenyeznek, természetesen le kell 
futniok az 5 kört. 

Minden autó csak a hengerűrt art almának meg-
felelő kategóriában indulhat. Minden versenyző köteles 
motorjának hengerét a verseny után leemelni, hogy 
annak pontos hengerűrtartalma megállapítható legyen. 

I > 

> 

ITALA 
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AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

A G Y Á R L E G Ú J A B B TÍPUSAI Á L L A N D Ó A N R A K T Á R O N 

Magyarországi vezérképviselet: p Á R D I D Budapest, VI., Andrássy-út 61. 

Telefon ; T. 159-75 I M D l \ I D • Telefon : T. 159—75 

J a v í t ó m ű h e l y és a l k a t r é s z r a k t á r : Budapest, VI. , Király-utca 9. — Telefon J. 123-98. 
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egy keveset használt, kitűnő állapotban levő 
EIJIII 

náll 

SMMSON 
G R A N D SPORT 
Teljes Bosch-felszerelés. Új 
valódi böráthuzat. Sár ellen 
teljesen védett sárkányok. 
Sebessége síkon 100 kilométer. 
Kitűnő hegymászó. 
Bővebbet a szerkesztőségben. 

T E L E F O N : 
T . 132 — 6 4 . 

W ^ ^ W T 

Azok amelyeiknek hengerűrtartalma meni a nevezés bem 
megadottnak bizonyul, a 'hengerűrtartalmúiknak meg-
felelő kategóriába kerülnek. 

A Targa Florio díjaiaása, eltekintve a külön díjak-
tól, pazarnak mondható. Egy-egy szerencsés versenyző 
néha egész garmadára való díjjal térhet haza ottho-
nába. A verseny abszolút győztese 100.000 líra kész-
pénzt, a Targa Florio kisebbített mását. Őfelsége, az 
olas'2 király és aa Automobile Club iSicilia aranyérmét 
nyeri. Az abszolút második 20.000 lírát és kis arany-
érmet, míg a hanriadik ezüstérmet és 10.000 lírát kap 
jutalmul. Úrvezetők számára 30.000 líra az első, 20.000 
líra a. második és 10.000 líra a harmadik díj. Minden 
kategória győztese a Florio-pajzs bronz másolatát, és 
20.000 lírát kap. A kategóriák második helyezettje 10 000 
líra jutalomban részesül. 

Azok, akik első helyekre kerülnek és a Targa Flo-
rioban még soha nem indultak, külön 10.000 lírát és 
aranyérmet nyernek. 

Ha az abszolút elsőt gyár nevezte, akkor az nem 
igényelheti a kategória-díjat is. Ha az abszolút első 
úrvezető, nem igényelheti sem a kategória, sem pedig 
az úrvezetők első díját. A többi díjak mind nyerhetők 
együtt. Úrvezetőnek azok számítanak, akiket nem neve-
zett gyár hivatalosan. Minden díjazott kocsi mechani-
kusának joga van egy kis ezüstéremre. 

A versenyző kocsik nemzetiségek szerint kötelesek 
más-más színt viselni. így minden amerikai gyár fe-
hérre, a franciák kékre kell, hogy fessék karosszériá-
jukat. A többi nemzetek színei a következők: Ausztria: 
fehér. Belgium: sárga. Anglia: zöld, Olaszország: pi-
ros. Németország: fehér. Svájc: piros. 

A versenyen a Florio-pajzson kívül ínég kilenc kü-
lön díj kerül kiosztásra. Ezek mindenike állandó jel-
legű vándordíj, mikor is az évenkénti győates a serle-
gek kisebbített mását nyeri. 

Coppa Villa Igiea: nyeri az a vezető, aki az el jő 
körben a legjobb időt futja. 

Coppa Automobile Club di Sicilia: mindkét első kör 
leggyorsabb vezetőjének. 

Coppa dcl Commercio: az első három kör leggyor-
sabb vezietőjének. 

Coppa Citta di Termini: a leggyorsabb körért. 
Coppa D'Amico: annak a vezetőnek, aki az 5 Ma-

donie-kört a legegyenletesebben futotta le, vagyis an-
nak, akinek a köridői között a legkisebb a különbség. 

Coppa Ferrario: Minden évben a Madonia-körön 
versenyeznek érte ás az a vezető nyeri végérvényesen, 
aki három egymásután következő évben a leggyorsabb 
kört futja. A serleget az Automobile Club di Sicilia 
termeiben őrzik és minden évben l>elevésik annak a 
nevét, aki a leggyorsabb kört futotta. (1926-ban Cos-
tantini.) 

Coppa James Taglkwa: az 1100 lkom. alatti kate-
gória résztvevői közül nyeri az, aki három vtjrsenyben 
a legjobb eredményt éri el. A három verseny nem kell, 
hogy egymás után következzen. A mindenkori első az 
alapítótól a serleg mását kapja és nevét bevésik az 
eredeti serlegbe. A végleges elnyerésig ezt is az A. C. 
Sicilia termeiben őrzik, 1926-ban Borzacchini (Saltnson) 
volt a legjobban helyezett. 

Coppa Biglia: A Coppa Bigliát 1926-bam végérvé-
nyesen megnyerte a Bugatti-gyár. A sportszerűen gon-
dolkozó nyertes azonban az alapító Riccardo Biglia 
emlékére újra versenybe bocsátotta egyszer és minden-
korra A Coppa Biglia-t a legjobban helyezett három-
tagú teamet inevező gyár nyeri. A nyertes a Coppa 
Bigliá-t 3000 líra biztosíték ellenében a legközelebbi 
Targa Florioig birtokába veheti, de az új verseny előtt 
vissza kell szolgáltatnia. Ha a gyár több, mint három 
kocsival inldul, előre meg kell jelölnie azt a három ko-
csit, amely a Coppa Bigliáért indul. Nevezni a Coppa 
Bigliáért 48 órával a verseny előttig lehet. Nevezési díi 
teamenként 200 líra. 

A serlegért küzdő teamek koesiit a következőképen 
pontoazák: a legjobban helyezett kocsi egy pont. a má-
sodik két pont, a harmadik három és így tovább! Be 
nem érkező kocsik, illetve a maximális időn túl érkező 
koosiik annyi pontot kapnak mint ahány versenyző 
részt vesz a Coppa Bigliáért folyó küzdelemben. A ko-
csik pontszámainak összege alkotja a teamek pontszá-
mát. A legkisebb pontszámmal végző team a nyertes. 

A 3. Coppa dei Paesi La tini (Latin Államok Baj-
noksága) szabályzata: 

Az A. C. di Sicilia alapította a 3. Coppa dei Paesi 
Latini-t, amelyért négy versenyben küzdenek: Grand 
Prix des Automobile Club de Francé, Spanyolország 
Nagy Dija, Itália Nagy Dija és a Targa Florio. 

Az A. C. di Sicilia ezekre a nemzetközi versenyekre 
<5gy 10.000 líra értékű serleget alapított azi alábbi fel-
tételekkel. 

A latin államok serlegét úgy 1925-ben, mint 1926-ban 
fi Bugatti-gyár nyerte. 

A Targa Florio-ra., mely, mint a fentiekből is lát-
juk, talián a világ legklasszikusabb versenyének mond-
ható, évente Európa legkülönbözőbb részéből vándorol-
nak a sport hivei, hogy tanúi legyenek a volán titán-
jainak klasszikus küzdelmében. Európa egyes automo-
bilklubjai ilyenkor összegyűjtik azokat, akik az autó-
turisztikát össze akarják kötni a sporttal és hatalmas 
lársaskirándulásokat szerveznek a messze Szicíliába. 
A múlt esztendőben! már a németek is nagy számban 
vonultak le a pálmafák világába, míg a franciák, bel-
gák, angolok és mások Targa Florio-túrájukat csak-
nem minden évben megrendezik. Mikor lesz az első ma-
gyar Targa-túra le Szicília kék ege alá. Talán a jövő 
évben. A Királyi Magyar Automobil Clubé ebben az 
esetben a kezdeményezés, mely, reméljük, a jövőbén, a 
gazdasági viszonyok állandó javulását véve alapul, 
meg is fogja rendezni a szép kirándulást. 

„Le Szicíliába! Nézzük meg a Targa Florio-t!" 

RALEIGH motorkerékpárok APART AUTÓ r.t.VI, Andrássy-út 37 



12 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 március 25. 

Estélyi és utcai öltönvök valódi angol szövetből 
legelegánsabb kivitelben készíttetnek 

Olcsó árak! 

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

menetre, ajánlatos a második napon a mágnesnek 
zsírral való bevonása. 

Akinek nincs kick starter a gépén, szintén indul-
hat, de akkor gépét állványba állítva, a hátsó kerék 
berántásával kell megindítani. Tolás kizárva. Ha 
gépe 1.5 perc alatt ilyeténképen nem gyullad be, 
úgy a megfelelő büntetőpontokkal együtt már meg-
tolhatja gépét. 

A versenylicensz kötelező. Ennek beszerzési 
módja a következő: Megkeresést intézünk a Királyi 
Magyar Automobil Club titkárságához, IV., Apponyi-
ítér 1. Kérünk versenyigazolvány-űrlapot Ha meg-
kaptuk, kitöltjük és egy fényképpel együtt, 10 pengő 
melléklésével visszaküldjük, mire megkapjuk a li-
ceni-zet. 

Képűn,k a mai Európa legmarkánsabb alakját, Benito 
Mussolini olasz miniszterelnököt mutatja, amint be-
száll Alfa—Romeo sportkocsijába. Kevesen tudják, 
hogy Mussolini szenvedélyes automobilvezető s mikor 
csak teheti, ihód'ol kedvenc sportjának. Mint Olasz-
országban mondják amellett, hogy elsőrendűen vezet 
hallatlanul merészen hajt s titkárjainak nem mindig 
tartoznak örömünnepei közé azo.k a napok ,amikor el 

kell kísérniök autóvezető gazdájukat. 

Befutottak az első nevezések az 
„Automobil-Motorsport" versenyére 

A vidék ótíási érdeklődése 
Az Automobil-Motorsport megbízhatósági ver-

senye, mely a szezon kezdetét jelenti, hatalmas siker-
rel kecsegtet. Az érdeklődő leveleket szinte napról-
napra kapjuk szerkesztőségünkbe, sőt már befutottak 
a verseny első nevezései is. Különösen a vidéki mo-
torkerékpárosok érdeklődnek erősen a verseny iránt 
és kilátás van rá, hogy 15—20 vidéki motorkerék-
páros fog résztvenni a versenyen. Eddig a következő 
nevezések érkeztek. 

Bársony Kálmán, Petőháza. 
Hr. Zsótér Bertalan (Méray), Szeged. 
Be in inger Gyula, Kecskemét. 
Pothát József (Méray), Szombathely. 
Stareezky Géza főhadnagy (Sunbeam), Buda-

keszi. 
Dr. Bezsilla Nándor (New-Imperial), Budapest. 
Puch János (Puch), Budapest. 
Haberl Aladár (Nova-Jap), Budapest. 
Orendi Norbert főhadnagy, Székesfehérvár. 
Ezúton is értesítjük a versenyre nevezni óhaj-

tókat, hogy a nevezési zárlatot (április 7) szigorúan 
betartjuk, mert több olyan intézkedésre van szüksé-
günk, ami a versenyzők számától függ. 

Érdeklődésre való tekintettel megírjuk, hogy 
tekintettel a másodiknapi erős emelkedésekre, a má-
sodik napon áttételt cserélni szabad. 

Tekintettel két könnyebb fajtájú vízen való át-

Balázs László 

A Brookland Motor Cycle Racing Club most küldte 
meg Balázs Lászlónak a művészi kivitelű ezüstserleget 
a ..Brookland 200 Mile"-l>en elért gyönyörű második 
helyéért. A serleget, mint az első Angliában a motor-
kerékpársport hazájában magyar versenyző által nyert 
trófeát -ós nyerőjét mutatjuk be olvasóinknak. Kívá-

nunk hozzá még minél többet. 



Első, második és harmadik számunkban részle-
tesen közöltük a sologépek által elért legjobb ered-
ményeket. Mostani számunkban az oldalkocsis motor-
kerékpárok által elért rekordokra terjeszkedünk ki. 
Az oldalkocsiversenyek három csoportban rendeztet-
nek: 350, (>00 és 3000 kcm.-ig bezárólag. A fenti ered-
mények, mint tudjuk, speciális pályaversenygépek-
kel és a lehető legjobb idő- és pályaviszonyok között 
érettek el. Ezt azért bocsátjuk előre, nehogy egye-
seket megtévesszenek azok a kitűnő eredmények, 
amelyeket 350 kcm.-es motorok sidecarral elértek. 
A 350 kcm.-es gép nem sidecargép és legfeljebb utas 
nélkül, kis teherrel használható. Aki oldalkocsis gé-

pet akar ós azt utassal is akarja használni, különösen 
pedig hegyes terepen, úgy soha 500 kcm. hengerűr-
tartalmon aluli gépet ne vásároljon. A következő 
számunkban statisztikát adunk közre a világrekor-
dok megoszlásáról, tigy a személyeket, mint a gyá-
rakat illetőleg. Akik rendelkeznek a multévi 1., 2. és 
3. számainkkal, azok most kitűnő összehasonlításokat 
vonhatnak le a két év eredményeiből. A szövegben 
feltüntetett rövidítések a következők: R. S. = Re-
pülő start. Á. S. = Álló start. A gyártmány mellett 
zárjelben lévő kis számok a hengerek számát jelzik. 
1 mérföld = 1609 méter. 

Táv 

Km. R. S. 
Km. A. S. 

5 km. R. S. 
10 „ A. S. 
50 „ 

100 „ 
500 „ 

11)00 „ 
1500 „ 

Mfd. R. S. 
Mid. A. S. 
5 Mfd. R. S. 

10 Mfd. A. S. 
50 „ A. S. 

1(M) , 
200 „ 
500 „ 

1000 „ 
1 óra 
2 „ 
3 „ 
4 „ 

Motorkerékpárok oldalkocsival 350 kcm. hengerűrtartalomig. 
Henger-

Kelet Hely Vezető Gép űrtartalom 

1926. IX. 5. 
1926. IX. 5. 
1926. IX. 7. 
1926. IX. 7. 
1926. IX. 9. 
1926. IX. 9. 
1926. IV. 30. Monza 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 

IV. 30. 
IV. 30. 
IX. 
IX. 
IX. 
IX. 
IX. 
VI. 26. 
X. 1. 

1926. IV. 30. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 

IV. 30. 
IX. 9. 
X. 1. 

VIII. 24. 
X. 1. 

G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
24 

1926. 
1826. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 
1926. 

IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 
IV. 30. 

Brookland W. D. Marchant 

Acerboni, Fergnani és 
Visioli 

Brookland W. D. Marchant 

Monza 
»» 

Brookland 

1926. IV. 30. Monza 

J. S. Worters 
A. Hamilton 
Acerboni, Fergnani és 

Visioli 

W. D. Marchant 
A. Hamilton 
W. L. Handley 
A. Hamilton 
Acerboni, Fergnani és 

Visioli 

Chater-Lea (1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Garelli (2) 
„ Í2) 
„ (2) 

Chater-Lea (1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Excelsior-.Iap (1) 
Velocette (1) 
Garelli (2) 

„ (2) 
Chater-Lea (1) 
Velocette (1) 
Rex-Acme-BIackburne (1) 
Velocette (1) 
Garelli (2) 

.. (2) 

» i 2 
„ (2) 
„ (2) 
,, (2) 
„ (2) 
„ (2) 

12) 

348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
344 
348 

Idő 

25,91 
36,26 

2:13,42 
4:36,53 

22:48,07 
45:19,35 

348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 5:5:53,20 

10:53:21,80 
17:46:53,60 

41,95 
52,32 

3:32,74 
7:19,91 

36:30,49 
1:26:12,67 
3:7:16,80 

348 8:11:28,40 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 

19:30:1,40 
132,43 
217,70 
318,15 
413,72 
490,00 
588,42 
687,68 
785,36 
880,83 
950,91) 

1006,83 
1084,44 
1795,20 

Sebesség 

138,97 
99,28 

134,91 
130,18 
131,57 
132,38 
98,07 
91,83 
84.36 

138,13 
110,73 
134,91 
131,70 
132,24 
111,90 
103,12 
98,27 
82,56 

132,43 
108,85 
106,05 
103,43 
98,00 
98,07 
98,24 
98,17 
97,87 
95,09 
91,53 
90.37 
81,60 
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Motorkerékpárok oldalkocsival 600 kcm. hengerűrtartalomig. 
Táv Kelet Hely Vezető Gép 

Henger 
Űrtartalom Idő 

Km. R. S. 1926. VIII. 11. Brookland A. Denly Norton (1) 
Km. A. S. 1926. X. 6. „ V. Horsman Triumph (1) 

5 Km. R. S. 1926. VIII. 11. A. Denly Norton (1) 
10 „ A. S. 1926. VIII. 14. „ V. Horsman Triumph (1) 
50 „ 1926. VIII. 14. tt ti „ (1) 

100 „ 1926. X. 1. »» tt „ (1) 
500 „ 1926. III. 26. C. Staniland és 

O. Hodgson Norton (1) 
1000 „ 1926. VI. 29. A. Denly és L. Driscoll „ (1) 

Mfd. R. S. 1926. VIII. 11. A. Denly „ (1) 
Mid. A. s. 1926. X. 6. „ V. Horsman Triumph (1) 

5 Mfd. 1926. VIII. 11. „ A. Denly Norton (1) 
10 „ 1926. VIII. 14. „ V. Horsman Triumph (1) 
50 „ 1926. X. 1. „ (1) 

100 „ 1926. X. 27. F. W. Dixon Douglas (2) 
200 „ 1926 X. 27. (2) 
500 „ 1926. VI. 29. „ A. Denly és L. Driscoll Norton (1) 

1 óra 1926. X. 1. „ V. Horsman Triumph (1) 
2 „ 1926. X. 27. F. W. Dixon Douglas (2) 
3 „ 1926. X. 27. 

»» tt „ (2) 
4 „ 1926. X. 27. .. (2j 
5 „ 1926. III. 26. C. Staniland és 

O. Hodgson Norton (1) 
6 „ 1926. VI. 29. A. Denly és L. Driscoll ,, ,, „ (1) 
7 „ 1926. VI. 29. 

A. Denly és L. Driscoll ,, ,, .. (1) 
8 „ 1926. VI. 29. ,» „ „ (1) 
9 „ 1926. VI. 29. „ „ (1) 10 „ 1926. VI. 29. (1) 

U „ 1926. VI. 29. (1) 
12 „ 1926. VI. 29. » »» „ (1) 

588 25,15 
596 67.91 
588 2:6,27 
596 4:28,08 
596 21:56,98 
596 45:7,91 
588 4;48:51,54 

10:4:00,06 
40,78 
50,33 

3:21,51 
7:6,50 

36:13,33 
1:17:40,11 
2:35:40,48 
8:9:40,19 

132,83 
249,50 
373,11 
454,16 

588 
588 
596 
588 
596 
596 
596 
596 
588 
596 
596 
596 
595 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 

503,15 
599,94 
694,19 
787,60 
895,77 
992,30 

1080,53 
1173,36 

Motorkerékpárok oldalkocsival 1000 kcm. hengerűrtartalomig. 
Táv Kelet Hely Vezető 

1 Km. R. S. 1926. IX. 5. Arpajon C. F. Temple 
1 Km. A. S. 1926. IX. 28. Ostmalle G. W. Patchett 
5 Km. 1926. IX. 9. Monthléry C. F. Temple 

10 „ 1926. IX. 9. Monthléry tt 

50 „ 1926. VII. 14. Brookland J. S. Wright 
100 „ 1926. V. 4. Monthléry C. F. Temple 
500 ., 1926. X. 23. Brookland H. Harte és S. Glanfield 

1000 „ 1926. VI. 29. tt A. Denly és L. Driscoll 
Mfd. R. S. 1926. IX. 5. Arpajon C. F. Temple 
Mfd. A. s. 1926. IX. 28. Ostmalle G. W. Patchett 

5 Mfd. 1926. IX. 9. Monthléry C. F. Temple 
10 „ 1926. IX. 9. 

F. Temple 

50 „ 1926. VII. 14. Brookland J. S. Wright 
100 „ 1925. XI. 14. 

S. Wright 

200 „ 1926. V. 20. Monthléry C. F. Temple 
500 „ 1924. X. 23. Brookland H. Harte és S. Glanfield 

1 óra 1926. V. 4. Monthléry C. F. Temple 
2 „ 1926. X. 30. Brookland G. W. Patchett 
3 1926. X. 27. F. W. Dixon 
4 „ 1926. X. 27. tt F. W. Dixon 
5 „ 1924. X. 23. H. Harte és S. Glanfield 
6 „ 1924. X. 23. 
7 „ 1924. X. 23. 
8 „ 1924. X. 23. 
9 „ 1924. X. 23. 

10 „ 1926. VI. 29. tt A. Denly és L. Driscoll 
11 „ 1926. VI. 29. 
12 „ 1926. VI. 29. tt tt 

Gép 

O. E. C. Temple (2) 
Mc. Evoy-Jap (2) 
O. E. C. Temple (2) 
O. E. C. Temple (2) 
Zenith-Jap (2) 
0. E. C Temple (2) 
Coventry Eagle-Jap (2) 
Norton (1) 
O. E. C. Temple (2) 
Mc. Evoy-Jap (2) 
O. E. C. Temple (2) 

12) 
Zenith-Jap (2) 

(2) 
O. E. C. Temple (2) 
Coventry Eagle-Jap (2) 
O E. C. Temple (2) 
Mc. Evoy-Jap (2) 
Douglas (2) 
Coventry'Eagle-Jap (2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

Norton (1) 
,. (1) 
„ (1) 

Henger-
űrtartalom 

996 
988 
996 
988 
996 
988 
588 
996 
996 
988 
996 
996 
988 
988 
996 
998 
996 
988 
596 
596 
988 
988 
988 
988 
988 
588 
588 
588 

Idő 

21,49 
30,40 

1:50,71 
20:20,74 
41:35,44 

4:42:45,31 
10:4:00,06 

3:51,77 
34,80 
45,04 

2:58,72 
6:8,37 

32:55,46 
1:9:57,29 

2:34:26,08 
7:35:54,08 

143,88 
262,70 
373,11 
454,14 
532,40 
641,58 
744,52 
844,56 
950,94 
992,3 

1080,53 
1172,36 

a 

m tt tt Itt 
CITROEN Európa 

legkedveltebb 
univerzális autója. 

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

Sebesség 

143,14 
109,27 
142,55 
134,29 
136,68 
132,94 
103,86 
99,34 

142,07 
115,10 
142,34 
135,84 
133,29 
124,32 
124,05 
98,60 

132,83 
124,75 
124,37 
113,54 
100,63 
99,99 
99,17 
98,45 
99,53 
99,23 
98,23 
97,78 

Sebesség 

167.56 
118,42 
162,69 
147,45 
144,26 
106,09 
99,34 

155,33 
166,48 
128.63 
162,09 
157,28 
146.64 
138,03 
125,05 
105,89 
143,88 
131.35 
124,37 
113.54 
106,48 
106,93 
106.36 
105.57 
105,66 
99,23 
98,23 
97,78 

tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 

FORD személy- és teherautók autorizált képviselete. HAHN, VIII., Üllöi-út 52 b. 
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Az üzemanyagok megtakarításának módjai 
az autómotoroknál 

Irta: Nagy Sándor oki. gépészmérnök. 
Az előző cikkünkben ara autómotor üzemi viszonyai-

val foglalkoztunk és rániuLattuuk a benzin- és olajvesz-
teséget okozó körülményekre. A kővetkezőkben sorra 
vesszük a megtakarítást célzó kísérleteket, kritika tár-
gyává tesszük és keresni fogjuk a koinpendióms és tö-
kéletes megoldásokat. 

Vizsgálódásunkat kezdjük ismét a benzinen. A mo-
tor a beuziut egyrészt energiaátalakítási fa használja fel, 
másrészt közvetlenül elpazarolja. A felhasznált benzin 
többé-kevésbé jól elég a motorban, a motornak többé-
kevésbé jó hatásfoka szerint részben mimikává, részben 
meleggé alakul át. Érdek tehát úgy a tökéletes elégést 
célozni, mint a motor hatásfokát növelni. A közvetlenül 
elpazarolt üzemanyagot pedig felfogás ós újrafelhasz-
nálás által hasznosítani kell. 

A motor hatásfokának növelése elsősorban a fel-
használás tökéletesítésén múlik. Tökéletes elgázosítást 
és lielyes arányú keveréket kell létrehoznunk kellő hő-
fok mellett, hogy a komprimált keverék tökéletesen el-
egjen. Ez nehezebb probléma, nxint első pillanatra 
látszik. 

Az alaptípusú karburátorok legnagyobb hibája az, 
hogy közepes fordulatszámhoz való beállítás mellett in-
dításnál és lassú járásnál benzinben szegény, teljes for-
dulatszámnál pedig túlbő keveréket szolgáltatnak. 
Ennek javítására eleinte pótlevegőt adó tolattyúkat, 
később automatákat alkalmaztak, melyeknek hivatása 
lett volna a nagy fordulatszámoknál fellépő, orkáu-
saerű légáramlást és ezzel a túlsók benzin kiszívását 
csökkenteni. 

A helyes megoldást nyújtják a modern, több fúvó-
kás karburátorok, melyeket későbbi cikkünkben fogjuk 
ismertetni. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a mai 
alakjukban üresjárati fúvókával ós levegőfékkel dol-
gozó porlasztók feladatukat a gyakorlati követelmé-
nyeknek megfelelően oldják meg. Az új „Pallas, Zenith" 
íSolex, Favorit stb. porlasztók a pótlevegővel dolgozó 
benzinspórolók alkalmazását fölöslegessé teszik, hiszen 
maguk elvégzik azok feladatát. Ezek a szerkezetek leg-
feljebb az alaptípusú porlasztók hibáján segíthetnek, de 
tekintettel a motorok változó terhelésére és fordulatszá-
mára, rentábilitásuk erősen kétséges. 

Eöviden még csak azt jegyezzük meg, hogy a fecs-
kendőcső furatának helyes megválasztása a porlasztó 
beállításának legfontosabb momentuma. 

A motor hatásfokának növelésére irányuló kísérle-
tek egyik legérdokesebbike a motor intenzív hűtése a 
kompressiaió-ütem alatt. Az adiabatikus-kompresszió 
okozta hofelszabadulás befecskendezett víz elpárologta-
tátsára fordítható, amiyel a hőemelkedóst meg lehet 
akadályozni. A befecskendezett víz tehát nagyobb kom-
presszió-viszony alkalmazását tesai lehetővé a benzin 
öngyúladása nélkül. Ezzel együtt jár a motor jobb ther-
mikns hatásfoka is. Ez a módszer az autómotorokon 

nem terjedt el, aminek oka a szerkezet komplikált vol-
tában és aiz> autómotorok nagy fordulatszámában keres-
liető. A kompresszió-viszony növelése az újabb időben 
használatos .,verseny"4üzelőanyagok esetében, melyek 
nagyobbrészt naftalinnak fémkatalizátor jelenlétében 
való hidrálása útján nyerhetők és különböző keveré-
kekben kerülnek forgalomba és minden hűtést célzó 
szerkezet alkalmazása nélkül eszközölhető a korai be-
gyúlás veszélye nélkül. 

Az erősen túlkomprimált, nagyobbrészt csakis ver-
seny ós sportcélokat szolgáló motoroknál e tüzelőanya-
gok magasabb ára rendszerint nem játszik szerepet. 
Üzenni célokat szolgáló motoroknál pedig ezt az eljárást 
a robbanásoknál fellépő rendkívül nagy igénybevételek 
miatt, melyek a motor rohamos pusztulását vonják 
maguk után, úgy sem használják. 

Nolia a vízbefecskendezós a velejáró kellemetlensé-
gek miatt már régen ad acta tétetett, még mindig akad-
nak kisérletezők, akik vízzel és jól hangzó teóriákkal 
óhajtják az ökonómia kérdését megoldani. Egyik ilyen 
nagyhangú teória a vízgőzök di&szociáti ó já baw alapuló 
benzinspóroló elmélete. A kissé zavaros magyarázat 
szerint ugyanis a robbanó térbe behozott víz a robba-
násnál1 fellépő nagy hőség következtében disszociál, 
majd pedig a felszabadult hidrogén ismét elég ós így a 
benzin munkájához hozzájárul. 

Aki ilyem teóriák alapján konstruál benzinMnegta-
karító készüléket, az elárulja, hogy a legminimálisabb 
fizikai ismeretekkel sem rendelkezik, csupán „haran-
gozni" hallott egyes tüneményekről. Az bizonyos, 
hogy igen magas hőfokon a vízgőzök felbomlanak, 
de csak meleg bevezetésére. Ez másszóval azt je-
lenti, hogy a disszociális folyamata erős hűtőhatást 
gyakorol. Azonkívül ne feledjük el, hogy a C5H12 össze-
tételű benzin égési terméke szénsav (CO2) ós víz (H2O). 
Már most kérdeztük, hogy a keletkező vízgőz is 
disszociáll 

Megnyugtatjuk kedves olvasóinkat, ne is törjék 
rajta fejüket, mert akár disszociál, akár nem, az mellé-
kes. A disezociálás ugyanis vissza forduló folyamat 
melynek befejeződése után éppen annyi meleg szabadul 
fel, mint amennyit a megindulásnál a környezettől el-
vont. Végeredményben semmiféle energiafelszabadulás 
nincs és így semmiféle haszon sem származhatok. 
Ellenben származik rozsdásadás. A víz ugyanis a ben-
zin égésénél keletkező szénsavat oldja, a szénsavas víz-
nek maró, rozsdásító hatása közismert. Az ilyen készü-
lékek a legegyszerűbb módon a hűtőből veszik a vizet. 
Hogy ez miféle következménnyel1 járhat, azt'minden 
vérbeli autós elképzelheti. 

A. motor mechanikai hatásfokának növelése vég-
eredményben szintén üzemanyagmegtakarítással jár. 
Az antifrikciós csapágyfémek golyóscsapágyak, az ide-
oda mozgó tömegek lecsökkentése stb. mindmegannyi 
pontjai aa idevonatkozó törekvéseknek. 

Pulloiver Kertész IL#0 
/ / 

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

sarcipo 
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A motor mechanikai hatásfokára végeredményben 
legnagyobb hatással az olajozás van. Mint már az 
előbbi cikkünkben kifejtettük, az olaj felmelegedésé, 
higulása és elszennyeződése kenőképességónek rovására 
van. A z elhigult olaj kenők épess égét elveszti, ami sú-
lyos következménnyel járhat. 

A víz és benzinpárák okozta elhigulást az egyik 
nagy ós elismert amerikai autógyár annyira komoly 
dolognak minősítette, hogy legújabb, 1927-es típusú 
motorjait már exhaustorral látja el, mely a karter ben 
lévő felgyülemlő, hígítást okozó, robbanásra alkalmas 
gázokat kiszívja és a kipuffogó csövön át eltávolítja. 
Ez a szerkezet figyelmet éridemel, mert a motor csap-
ágyait megóvja a felhígult olaj hiányos kenésétói szár-
mazó bajoktól. Feltétlenül hátrányára kell azonban 
írnunk, hogy a kiszívott értékes gázokat nem haszno-
sítja. A petróleum-kutak hazájában persze néhány 
gallon benzin mit seni számít. 

A többi motortervező még ennyit sem tesz. A kar-
terre szelelő nyílást helyez, amelyen át a dugattyúk 
okozta lógnyomáisváltozásoik kiegyenlítődhetnek. (A 
hajtórudak véges-hoszából kifolyólag a négy és több 
hengeres gépeknél is változik a karter térfogata fordu-
lat közben.) A karter öblítése a szelelő lyukakon át nem 
eléggé hatásos, viszont a por. piszok és nedvesség be-
hatolása nincsen megakadályozva. 
sil 

A motor forgattyúházában keletkező égésre alkal-
mas gázok eltávolítására, rendkívüli alkalmasnak lát-
szik az a gondolat, hogy a karburátorral a forgattyú 
házon átáramló levegőt szívassunk be, amiáltal a gá-
zokat a motorba vezetjük és értékesítjük. Ezzel egyúttal 
a forgattyúház öblítése is meg volna oldva. 

Az elgondolás közvetlen kivitele azonban súlyos 
hibákat rejt magában. Gondoljanak csak kedves olva-
sóink arra a körülményre, hogy a forgattyúházban levő 
olaj záporeső módjára paskolja belül a falakat. Az 
ilyen olajzuhatagon húrrikánszerűen átrohanó légára-
dat egyrészt a magával hozott port, piszkot és vízpárá-
kat leragasztja a légtérben szétszórt olajrészecskékre, 
másrészt olajat ragad magával a hengerfejbe. Az ola-
jat tehát rohamosan elszennyezi, másrészt pedig a hen-
gerfej túlságos elolajozásával üzemzavart okoz. 

A legtöbb motorgyár kísérletezett a kérdés megol-
dásával. E kísérletek nagyobbrészt a pornak, piszoknak 
és az olajnak a visszatartását célzó szűrők alkalmazá-
sából állottak. Könnyű belátnunk, hogy az áramlás 
vonalába iktatott szűrők dinamikus ellenállása a mo-
tor volumetrikus hatásfokát csökkentette, eltekintve 
attól, hogy a legjobb szűrők is átengedték a por, piszok, 
nedvesség és az olaj egy részét, vagy pedig eltömődtek. 
A forgattyúházban keletkező értékes gázok felhaszná-
lása és a forgattyúház öblítése az átáramlással és kü-
lönböző szűrők alkalmazásával, amiint a sok sikertelen 
kísérlet igazolja, meg nem oldható. 

Az „Econ-o-Recuper" működése. 
Stephmoi tíatta és Ambrofjio Comtantini olasz 

mérnököknek sikerült a kartergázok felhasználásának 
ós a karter szellőztetésének a problémáját tökéletesen 
megoldani. Ök igen ötletesein a karburátor szívó hatá-
sát használ ják fel a forgattyúházhan ló vő égésre a lk al -
mas gázok kiszippantására. A szívási ütem alatt a hen-
gerbe nagy sebességgel betóduló levegő magával ra-
gadja a teljesen zárt karterből az ott fejlődő gázokat. 
A karterbő! kiszippantott meleg gázok a karburátor 
szívó-csövében keverednek a beáramló friss gázokkal 
és melegükkel az abban lkodként lebegő banzin-rószecs-
kéket hathatósan gásosítják. Ez a keverék egyenle-
tességét és elégésének tökéletességét rendkívüli módion 
előmozdítja. A karterben lévő nagymértékű depresszió 
az ott benn tevő benzinnek gyors párolgását vonja 
maga után, úgy, hogy a következő szívásra, ismét ele-
gendő mennyiségben állanak a gázok rendelkezésére. 

Gatta és Canstantini készülekén a következő főré-
szek vannak: A karter szelelőnyiilásánaik a helyén vain 
a speciális, terelőlapát os olajkivákisiztó készüllék. En-
nek felső részén levő lyukakkal ellátott szórón át a 
gyűrűaliaikú gyűjtőfejbe jut az olajtól megfosztott 
gáz. A gyűjtőfejből1 flexibilis csővezeték juttatja fel a 
karburátor szívó-nyilásához, mely elé va.n a gázejaktor 
szerelve. A gázejektor minden típusú karburátor száj-
nyitásának megfelelő kiképzésben készül, ugyancsak 
az olajleválasztó csatlakozó csavarizata is az összes 
autómotor szellőző nyílásának megfelelően. Az Econo-

h m 

Minerva, Steyr X I ! , Laurin-Klement, Baltot, Talbot, F.-N. stb autók tulajdonosainak figyelmébe! 

SCINTILLA 
dinamók, indítók, mágnesek, akkumulátorok 

urnerésberkovits vil lamos autóberendezések gyára 
BUDAPEST, V. , POZSONYI-Úr 4/f 
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Kilométerverseny. Genf, 1927 március 6-án. 

) Abszolút győztes és a nap legjobb idejét futja 
167 kilométer átlaggal 

I az 1100 kcm. hengerűrtartalmú 

i AMILCAR 
a világ leggyorsabb, legmegbízhatóbb és legszebb kiskocsija, melynek 

I legújabb sport- és túra-típusai beérkeztek és raktárról szállíthatók. 

| Az évtizedes tapasztalatok alapján épült 1927. évi típusú 11/40 HP. 

| DELAUNAY-BELLEVILLE 
a tökéletes luxus-túrakocsi négy- és hatüléses kivitelben rendkívül 

) olcsó árakon. 

A világhírű belga 

motorkerékpárok szenzációsan olcsó árai: 
350 kcm. oldaltvezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival 1520. - P 
350 kcm. felülvezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival __ 1680.— P 
500 kcm. felül vezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival __ 1920.— P 
750 kcm. négyhengeres, Bosch-mágnes és dynamóval, ballongumival 2720.— P 

Speciálisan a magyarországi rossz utakra épült eredeti angol 

WATSONIAN 
oldalkocsik a legkülönbözőbb nagyságban és kivitelben, bármely 

motorkerékpárhoz. 
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Gazejectorj 

Recuper, ahogyan a feltalálók készülékükéit elnevezték, 
felsizerelése tehát semmiféle átalakítást, a motoron 
fúrásoknak stb. végzését nem kívánja. Bármely vezető 
néhány perc alatt játszva felszerelheti. 

Az Econo-Recuper előnye nem merül ki a benzin-
megtakarításan. Maga az a puszta itóny, hogy teljesen 
zárt kartert igényel, a motor élettartamára rendkívül 
jó hatással van. Nem juthatnak ugyanis a fcarterbe az 
olajjal kitűnő osiszotámasszát alkotó por, piszok stb. 

A karteren át minős légáramlás, csupán légrezgés 
a flexibilis csövön át, mely egyrészt gázt szállít a gáz-
ejaktoron át a hengerbe, másrészt a karburátorból1 le-
vegőt a karterbe. Ez a levegő hatásos hűtést gyakorol' 
az ott levő olajra, a folyonos szívás pedig az olajban 
oldott hígító hatású benzin és víz nagymérvű párol-
gását segíti elő. í g y egy csapásra oldja meg úgy a 
benzin, mint az olajmegtakarítást, miyel a fel nem 
higúlt, nagy visikozításon tartett és szennyeződésektől 
mentes o la j nem szorul az időnkénti leeresztés re. 

Az Econo-Recuperrel elért eredmények méltán meg-
érdemlik, hogy azok. akik egyrészt jelentős mennyiségű 
üzemanyagot akarnak megtakarítani ós másrészt szere-
tettel foglalkoznak autójukkal, figyelműiket rá for-
dítsák. 

E készülék ugyanis a benzin és olajmegtakarításon 
kívül annyi indirekt előnyt nyújt, hogy annak részletes 
felsorolása majdnem lehetetlen. Hogy csak hevenyében 
ragadjunk ki néhányat a sok közül, rá kell mutatnunk 
a meleg kartergázok okozta tökéletesebb keverékre, 

amely maradók nélkül, teljesen kormozódás nélkül ég 
el. Nincs tehát gyérty a-schluss. nincs az olajkoksztól 
kikarcolt hengerfal. 

Itt közbevetőleg meg keli jegyeznem, hogy a karbu-
rátor fecskendőcsövét (düzni) egy vagy két számmal 
kisebbre keli kicserélni, mert különben a keverék a 
kartergázok felhasználása következtében túldús lesz. A 
motor így esetleg fulladozik, vagy kormozhat ós a meg-
takarítás is elmaradhat. A feoskendőeső pontos beállí-
tása tehát a legfontosabb teendő és persze a flexibilis 
esőyezeték tömören tartása. Ne sajnáljuk azt a kis fá-
radságot, amibe a fecskendőosere kerül. Elmarad 
ezáltal a füstölés is, aimii csak büntetés-pénzekben csi-
nos kis összeget jelent 

Az Econo-Recuper a motor olaj fogyasztására nem-
csak az előbb említett módon van előnyös hatással, 
hanem azáltal is, hogy a karterben levő szívás megaka-
dályozza az olaj kiverődósét az illesztési felületeken, a 
csapágyakon és a szelelőn át. Gondoljunk csak arra, 
hogy a karterből kicsapott olaj mennyi bajt tud okozni 
a mágnessel' és a dinamóval. 

Arra talán felesleges felhívnom kedves olvasóim 
figyelmét, hogy az állandóan jó íkenőképességen tartott 
olaj mily óriási fontosságú a motor élettartamára. A 
legfőbb oka az autó-motor elhasználódásának rendsze-
rint nem a gyártmány, hanem az olajozás silánysága. 
Ebben pedig az a rendkívül veszedelmes, hogy igen 
alattomosan jön a baj.. Mire észreveszi az ember, a 
drága motorja már odavan. 

Tapasztalat szerint az Econo-Recuperrel felszerelt 
motor rendkívül elasztikussá válik. Ennek fontossága 
minden városi vezető előtt nyilván való. Nemcsak feles-
leges fáradságtól ós figyelemtől kíméli meg a vezetőt, 
hanem a dlrága sebességváltóművet is nagyban kiméli. 
E sorok írójának volt aJlkalma Parisban, az ottani for-
galomban Econo-Recuperrel félszerelt autót vezetni és 
bámulattal tapasztalta, hogy ha csak leállani nem volt 
kénytelen, sohasem kellett a direktről leváltani. A 
kocsi akceleráló képessége szinte hihetetlen volt. Nem-
csak sík úton. hanem az Istenhegyi-út meredekebb ré-
szeinek megfelelő lejtőkön is, a kis széria limousime 4 
hengeres Delage rövid' száz méteres út után már 45 
km.-es sebességgel röpült, lépésből felgyorsulya. pusz-
tán gázadásra. 

Ismeretes tény. hogy az autómotor minden részét 
sikerült már kenéssel ellátni, csupán az oldaltvezényelt 
szívószelep-szárak olajozása maradt nyilt probléma. A 
beáramló benzin a legmakacsabb olajat is lemossa 
pillanatok alatt és az olaj nélkül maradó szelepszár rö-
videsen kikoptatja a szelepvezetéket. Az Econo-Recuper 
gyökeresen segít e bajokon. A kartergázokban mindig 
jelenlevő reindikívül csekély olajpárlat a hideg szelep-
szárra lecsapódik és azt nagyszerűen keni. Ezáltal nem-
csak a szelepszár kotyogását akadályozza meg. hanem 
a szelep besfilésénék és fennakadásának a veszélyét is 
elimináilja. 

Mindez előnyöket tekintve megállapíthatjuk, hogy 
ez a szellemes találmány minden tekintetben alkalmas 
arra, amit a jó üzemamyagmegtakarító készüléktől 
joggal megkívánhatunk sőt még annál többet is tesz. 
mert motorunk éUetrtartamát is növeli, miniket pedig 
sok bosszúságtól és felesleges kiadástól ment meg. 

"Remélhetőleg a magyar autóstársadalomnak is rö-
videsen alkalma nyílik hogy ezzel a szellemes szerke-
zettel közelebbről is megismertkedhassék. 

/luíóruffGLSzat Wesszely István 
9 Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Rerlllei, Vöd-utca 9 
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Az angol világkörüli utazók botránya Szerbiában 
Lefogták és másfél napig őrizetben tartották — mert magyar kémeknek gondolták 
Mr. Castley és Mr. Chatrick-et — Az angol lapok „Troubies in the Balkan" (zavarok 

a Balkánon) címmel hosszú cikkben emlékeznek meg a páratlan esetről 

A Budapesten is (keresztülvonult és hazájuktól 
immá/r négy hónapja távollévő B. S. A. földkörüli 
utazóknak Belgrád mellett kellemetlen incidensben 
volt részük. Az eset érdekességénél fogva megér 
demli, hogy részletesebben foglalkozzunk vele. Ad-
juk át tehát a szót Mr. Castley-nak: Noha barátom 
a The Motor Cyele kiadója, jóelőre figyelmeztetett, 
hogy óvakodjunk a Balkánon mindenféle erődítést 
lefényképezni és bármibe is belekeveredni, mégsem 
tudtunk egy kellemetlen esetet elkerülni. Belgrád 
mellett egy vasúti töltésre menteni fel, hogy körül-
nézzek és esetleg egy-két fényképet csináljak a vidék-
ről. Pillanatok alatt ott termett egy a puskáját len-
gető és veszettül] ordítozó katona, akinek ordítozásai-
ból kivettem, hogy követnem kell. Mire arra a helyre 
érünk, ahol Cathrich-et hagytam, nem kis meglepe-
tésemre mellette egy feltűzöttszuronyú puskás civil -
ember állott. Rövid tanácskozás után elindultunk a 
vasúti töltés mellett, előttünk és mögöttünk egy-egy 
szuronyos őrrel. Ha nem mentünk elég gyorsan, ak-
kor a mögöttem jövő katona bakancsaival egysze 
rűen rálépett a lábamra. Mikor beértünk a városba, 
megkérdeztük a tisztet, aki elé vezettek, hogy be-
szél-e angolul? A tiszt számára azonban kérdésem 
teljesen érthetetlen volt és emelkedett hangon csu-
pán azt kívánta, hogy vegyem ki cigarettámat a 
számból. Az őrök ismételt durva lökdösése idegesí-
teni kezdett, mint. engem, mint Catrichket is, akinek 
ínég a töltésen a bajonettes a karjába szúrt. 

Kedves új tisztismerősünk vezetésével nemso-
kára megjelentünk az'őrnagy előtt, aki derék kato-
nalétére nem felejtette el azokat a bizonyos össze-
köttetéseket, melyek a háborúval kapcsolatban An-
glia és Szerbia között fennállottak. Egy angol tol-
mács segítségével ezután egy hosszú kihallgatás kö-
vetkezett. Nagyon megnehezítette a helyzetünket, 
hogy nem engedtek kivenni gépeinken elhelyezett írá-
sainkból egyet sem, és megtiltották, hogy az angol 
követségre telefonáljunk. Mint megtudtuk, magyar 
kémeknek tartottak bennünket. Közel háromórás ki-
hallgatás után az őrnagy legépelte jelentését liat pél-
dányban és mi átadattunk „további intézkedés vé-
gett" a rendőrségnek. Mint nemsokára megtudtuk, 
a híd fontos „katonai hely" volt és lefényképezése 
mindenféle veszélyeket rejt magában. Ezután naivnl 
megkérdezte tőlünk az őrnagy, hogy Angliában nem 
szokták-e őrizni a hidakat. Volt azonban annyira 
gentlemen, hogy az erre kővetkező nevetést zokon 
nem vette. Két teljes fegyverzetben lévő rendőr kí-
séretében elértünk a rendőrségre, ahol egy teljes 
órai várakozás után azt mondották, hogy a tanács-
nok félóra múlva meg fog érkezni. Ujabb másfélóra 
várakozás után megjött és őrzőink egy óra alatt 
megkapták tőle !a szükséges további utasításokat 
Tanácsunkra egy Ford taxiban őrizet alatt kimen 
tünk a hídnál hagyott gépeinkhez. Ahogy közeled-

tünk a végzetes hídhoz, egyszerre lövés dördült el, 
mire jó vezetőnk pillanatok alatt eloltotta kocsink 
lámpáit és pokoli ügyességgel egyszerre a kocsi alatt 
termett. Mint kiderült, csupán egy a hidat őrző őr 
tüzelt ránk, aki nemsokára reszketegen és szégyen-
kezve mentegetődzött, hogy csupán háromszori fel-
szólítás után lőtt. Miután gépeink csomagtartójára 
egy-egy rendőrt felvettünk, parancsra Belgrád felé 
vettük utunkat. A rendőrtanácsos elé érvfe, őreink: jó 
éjszakát kívánva, eltávoztak. Miután a tanácsos elol-
vasta az őrnagy jelentését, kijelentette, hogy mind-
addig kénytelenek leszünk a rendőrségen maradni, 
amíg kétségtelenül be nem bizonyítjuk, hogy angolok 
vagyunk. Újra engedélyt kértünk, hogy a követségre 
telefonáljunk, de ezt ismételten megtagadták. Kije-
lentették, hogy a követség ilyenkor zárva van. Enge-
délyt kértünk, hogy detektív kíséretében elmehes-
sünk egy szállodába aludni, de ezen kérésünket is 
megtagadták. Megígérték, hogy bár az éjet a rend-
őrségen kell töltenünk, kényelmes szobát bocsátanak 
rendelkezésünkre. Ez a kényelmes szoba egy 12 láb 
hosszú és 9 láb széles kamra volt, melynek bútorza-
tát egy asztal, két pad és egy teljesen felfegyverke-
zett őr alkotta. Megengdték, hogy ételt hozassunk 
egy vendéglőből, de a rendőrtanácsos megtiltotta, 
hogy sört vagy l>ort rendeljünk. Egyszerre csak fel-
tárult az ajtó és nagy tömeg kíváncsi arc jelent meg, 
akik mindenképen be akartak jönni hozzánk. Valaki 
angolul megkérdezte, hogy „mi a csodát csinálnak 
itt," mire mi éppen, hogy felelhettünk. Szabadítsa-
nak ki innen valahogyan, mert a következő pillanat-
ban a kicsi de annál erélyesebb őr az egész társaság 
got, mint kiderült, a belgrádi motorclub minket váró 
tagjait! kituszkolta a szobából. Egy félóra múlva az 
egész társaság visszajött egy altiszt engedélyével, 
hogy velünk beszélhessenek. Elgyikük, aki angol isko-
lában tanulva, jól beszélte nyelvünket, megmon-
dotta, hogy minden vendéglőt és szállodát végigjár 
tak már, minket keresve. Elhatározták, hogy előke-
resik az időközben eltávozott rendőrtisztet, hogy az 
szabadonbocsátásunkhoz megadja az engedélyét. A 
társaság fele eltávozott, hogy bejárva a színházakat 
és mulatókat, a tanácsost megkeresse, míg másik fele 
velünk maradt. Nemsokára azonban rosszkedvűen 
visszatértek: Megtalálták egy színházban ugyan a 
rendőrtisztet, de annak nem állt rendelkezésére blan-
ketta, melyen a szabadonbocsátásunkhoz szükséges 
intézkedést megírja és az egész épületben nem volt 
senki, aki erre fel lenne jogosítva. Megígérte azon-
ban, hogy reggelre szabadon bocsát bennünket. Az 
egészségtelen levegőjű szobában eltöltött éjszaka 
után 6 órakor reggel letessékeltek az asztalról, me-
lyen hála az angolul beszélő barátunk jóságának, pár-
nával és lepedőn aludtunk és átadták azt nappali 
hivatásának. 8 órakor borzalmas külsejű fogháztöi-
telék özönlött a szobába és végezte el reggeli toillet-

GOOD Y E A R Cord. - "APART" VI. ker., Andrássy-út 37. szám. 
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jét. Az egyik piszkos külsejű, vöröshajú alak fogke-
féjét, mellyel haját fésülte, az ablakfüggönybe tö-
rülve tisztogatta, a többiek dohányoztak és beszél-
gettek. Ezek az alakok alkották az őrszoba detektív-
testii letét. 

Nemsokára ezután ütött a szabadulás órája és 
mi rohanva siettünk egy hotelbe, ahol legelőször is 
megfürödve és megtisztálkodva, egy kellemes luncs 

mellett hajlandók voltunk mindent elfelejteni és meg-
bocsátani a rendőrtanácsosnak és az egész társa-
ságnak. 

Nincs sok megjegyzésünk ehhez az érdekes eset-
hez, csupán megállapítjuk, hogy az angolok flegma-
tikus és uri viselkedésükkel mintapéldáját adták 
annak, hogy kisebb kultúrájú népekkel szemben ho-
gyan kell viselkedni az angol világkörüli utazóknak. 

13 th. National Motorcyclc and Accessorics Show 
A 13-ik Nemzetközi Motorkerékpár- és Alkatrész-kiállítás 
Irta: Petrovíts Vidor, az Automobil-Motorsport amerikai tudósitója 

Newyork, 1927 február hó. 

A Madison Aquare Garden kiállítási termének 
ajtai február elején megnyíltak Newyorkban, hogy 
Amerika 145.000 motorosát vendégül lássák abból az 
alkalomból, hogy a négy nagy amerikai motorkerék-
párgyár: a Harley—Davidson, az Indián, a Cleve-
land és az Excelsior—Henderson (Super—X.) bemu-
tassa a közönségnek az 1926-os munkájának eredmé-
nyét, az 1927-es új típusokat. 

Amerikában 145.000 motorkerékpáros van, mely 
szám bár nekünk magyaroknak óriási, a USA mére-
teihez képest valójában elenyészően csekély. A sok 
millió automobil mellett, unikumszámba megy egy-
egy motorkerékpár és komoly használatban csupán 
a rend- és a sebességőreinél, a motorkerékpáros 
rendőröknél van, akik körülbelül 16.000 motorkerék-
pár felett rendelkeznek. 

A vezető márka a nálunk is jól ismert Harley— 
Davidson és az Indián. Előbbi 27.000, utóbbi 22.000 
évi produktummal szerepel a táblázatokban. A har-
madik és negyedik helyet a már fentebb említett 
Cleveland és az Excelsior—Henderson foglalja el, 
1000—4000 gyártott géppel. 

E számok az angol gyárak produkciói mellett 
szinte nevetségesen kicsinyek. Angliában, a motor-
kerékpár igazi hazájában ma 750.000 motorkerékpár 
van forgalomban és ez a szám -az automobilok szá-
mával versenyez, míg a USA-ban a motorkerékpá-
rosok száma szinte elenyészően csekély az autókéhoz 
képest. 

Mi ennek az oka? A baj nem ott van, hogy a 
motorok nem jók, vagy nem szépek, hiszen látjuk, 
liogy a kényes európai ízlés dacára, a kontinens tele 
van Harley-kal és Indian-ekkel, tehát az amerikai 
motorok nem rosszak. Nem, a motorkerékpár Ameri-
kában túl drága az autóhoz viszonyítva. Egy jó 
motorkerékpár 250—300 dollár, míg autót már vehe-
tek 500—750 dollárért is. Az amerikai inkább öt hó-
nappal tovább fizeti a részleteket és vesz egy autót, 
mint hamarább egy motorkerékpárt. Százötven dol-
lár letéttel mindakettőt kézhez kaphatja és neki 
praktikusabb és fontosabb az autó, különösen akkor, 
amikor az üzemköltség nem igen számít. Azt azonban 
elfelejti az amerikai, hogy a 250—300 dolláros mo-
torkerékpár kitűnő a maga nemében, mig az 500— 
750 dolláros automobil, csak éppen hogy automobil 

és megy, de hogy jóval előbb lesz készen vele, mint 
a masszív Harley-val, vagy Indian-nal, azt elfelejti, 
vagy mondjuk inkább, nem is tudja. Neki fontos a 
kényelem. 

Míg az automobilkiéJlitást, dacára, hogy semmi 
újat nem mutatott, milliók látogatták, addig a mo 
torkerékpárkiáillítás egy lieti rekordközönsége 35.000 
ember volt. Az érdeklődés tehát a USA-ban a motor-
kerékpár iránt vajmi csekély és így nem is csodála-
tos, hogy az amerikai gyárak legtöbbje exportra 
dolgozik, még pedig európai exportra. 

Ami a kiállítást magát illeti, nem sok újat látott 
az ember. Az Indian-gyár standja érdekesség szem-
pontjából vezetett. Itt magát a gyártást mutatta be 
Hofmann főmérnök vezetésével egy egész sereg 
montőr. Ott szerelték össze a motorokat a szemünk 
előtt. Ott készült előttünk a Big-Chief, a Scout és a 
legújabb modell, a Prince. A nagyobb típusokon 
nincs változás, az újdonság a „Prince". Már tudni-
illik nekik, nekünk európaiaknak nem. A Prince az 
angol oldalvezérelt motorok tökéletes kópiája. Ezzel 
akarják most elárasztani a világot. Az általános né-
zet azonban az, hogy a kis modell, közel sem sikerült 
úgy, mint az Indián régi, jól bevált nagy modelljei 
és bizony ez meg sem közelíti az angol kismotorokat. 
Egykét csökönyös amerikai tulajdonsága a Prince-
nak is van. így lábkupplung csak a hátsó keréken 
van, fék és a jellegzetes amerikai ökörszarv kor-
mány itt sem hiányzik. Ezzel akarja az Indian-gyár 
az európai piacot megnyerni és jövőjét a kontinen-
sen biztosítani, mert az amerikai piactól a motor-
kerókpárgyáTak már nem sokat várhatnak. Az egy-
hengeres motorok általában népszerűtlenek Ameri-
kában. Az amerikai fiúnak nem is motor, ha nincs 
két óriási köcsöge és a hengerűrtartalma sokkal az 
1000 kom. alatt van. 

A Harley-Davidsonék hasonló nyomokon halad-
nak, mint konkurrenseiik, ők ugyan nem adnak olyan 
szép neveket a motorjaiknak, de azért ott is megta-
láljuk az egyhengeres új tipust. Ök is főleg az ex-
portra dolgoznak. A Cleveland és a Henderson szép 
4 hengeres motorjai, melyek igen nagy sebességre is 
képesek, még az amerikai piacot sem tudják meg-
hódítani és nagyon az a látszat, hogy ez a két gyár 
nemsokára be fogja csukni kapuit. 

Szép motorkerékpártaxi modellek, páncélos ka-
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tonai és rendörmotorkerékpárok, csólnakos sideca-
rok teszik ínég érdekessé a kiállítási, valamint lá-
tunk néhány Harley-Davidson ós Indián versenygé-
pet, a világrekorder arpajonai Indiánt és egynéhány 
nagyon szép csuklós „Flexible sidecar"-t, mely a mo-
torral együtt dönthető és így különösen a pályaver-
senyeken nagy előnye van a stabilok felett 

Újdonság is van, de, őszintén szólva, csak egy. 
Anton Gazda, a rugóskormány feltalálója, állított ki 
New-Yorkban és a londoni Show sikerét ismételte meg. 
A 62-es stand rengeteg vendége arra az elhatározásra 
bírta Gazdát, hogy egy amerikai társasággal meg-
alapította a Gazda Handlebar Corporation-t és rövid 
időn belül Amerikában az összes standard Harley és 

Indián típusokat rugós kormánnyal fogják felsze-
relni, miután az amerikai rendőrség, melynek tetszé-
sét a kormány kiváló tulajdonsága nagyon megnyer-
ték, követelni fogja azt a gyáraktól. 

Huszonöt motorkerékpárklub tartja még a lelket 
az amerikai motorkerékpársportban és mint mond-
ják, egynéhány mechanikus lelkesedik még érte, de 
már nincs semmi jövője. Bár a 25 motorclub circa 
70.Ö0Ü tagot számlál, amikor megkérdeztem Min-
nichet, a Harley-Davidson gyár legjobb versenyzőjét, 
szomorúan vallja be, hogy a Speedway-eket nem igen 
látogatják és az érdeklődés évről évre csökken. A 
gazdag Amerika az autó hazája, a szegény Európá-
nak jó a motorkerékpár is. 

Egy kis márciusi iára 
Budapest—Balassagyarmat — Mit lát és tapasztal egy 

motorkerékpáros, fya ugy Ki-Kinézz a vidékre? 

Az elmúlt napok egyikén néhány barátommal és 
bátyámmal egy kis motorkerókpárkiráindulást csi-
náltunk. Az eszme ad hoc jött. Vasárnap volt és 
unalmas csend borította az egyébként is csendes Vár 
utcáit. Long-Stroke Sünbe am-em csomagtartójára 
felkötöttünk egy kis magunk készített lószőrpárnát, 
majd a két Mérayt is kitolva, ellátva magunkat né-
hány szükségessel, utunkat a Margithíd irányába 
vettük. Vác felé szándékoztunk. Déli féltizenkettő 
lehetett, mikor átrobogtunk az újpesti vámon. A 
vám után a kövezet lassan, de biztosan romlik, míg 
Mogyer tájékán, ahol a 87-es villamos jár, már majd-
nem járhatatlan. Miskolc jut eszembe, a vidéki Mis-
kolc. Utoljára a túraúton mentünk rajta keresztül 
és bámultuk meg gyönyörű kövezet jót, mely már 
6—7 kilométerrel a város széle előtt kezdődik és mu-
tatja a város kultúráját. Bezzeg az újpesti és megyeri 
útszakasz nem valami hízelgő kritikával örvendez-
tetné meg hazánk szívét, a fővárost. Itt csak egy 
használ. Fel kelil szedni a most már foszlányokban 
levő, mély gödröktől hemzsegő aszfaltot. Ha így a 
természet gondjaira bízzuk, sokkalta jobb lesz, mint 
ma, mert akkor legalább száraz időben útnak lesz 
nevezhető. Nézni is rossz, amikor az előttünk haladó 
hatalmas amerikai autók, dacára kitűnő rugóiknak, 
vitustánoot járnak a gödrökben. A csomagtartón ülő 
bátyám és két társam állandó jajkiálltásai közepett 
érünk a Vác felé vezető országút kezdetét jelző me-
gyeri csárdához. Innen startolnak el minden évben a 
Terézvárosi Torna Olub nagysikerű balassagyarmati 
megbízhatósági versenyének motoros résztvevői. 

A váci országút eleinte rossz, de utánna nem so-
kára feltűnően rosszabbodik. Eltekintve a vízművek 
utáni kis szakasztól és a közvetlenül Vác előtt el-
terülő rövid útrészlettől, az út enyhén szóliva komisz. 
Talán meggondolandó volna, hogy a híres alagi ló-
versenyekhez valamivél jobb utat nyújtana az állam, 
hiszen ide néha idegenek is kihajtatnak és micsoda 
véleményük letsz azoknak Magyarországról. Göd, 
Alag, Nagymaros, a Horányi-csárda legszebb kirán-

dulóhelyeink és nyári üdülőhelyeink igazán megérde-
melnék, hogy jobb út vezessen hozzájuk. Akkor az-
után igazán ne csodálkozzunk, ha a magyarok a 
Semmerinigre és az Adriához, vagy a Riviérára men-
nek nyaralni. 

A szembejövő autóvezetők még mindig nin-
csenek tisztában a bajtársi illem elemi rendszabá-
lyaival. Általában már javulás észlelhető ebben az 
irányban, de még mindig igen messze vagyunk az 
ideális állapottól. Meglehetősen kellemetlenül érintett 
minket, amidőn egyik, ámult számunkban „Az auto-
mobilversenyek hősei" között felsorolt fiatal automo-
bilistánk Göd környékén, az éppen lassító ós kis pi-
henőre megállani akaró kis társaságunk mellett 
80--S5 kilométeres sebességgel rohant el, alig egy mé-
terre, sűrű, átláthatlan porfelleget hagyva maga 
mögött. Uraim, mi mindanyian jól tudjuk, hogy egy 
4 literes amerikai automobil tud menni 85 kilomé-
terrel, de nem kell ezt feltétlenül ós felettébb kelle-
metlenül demonstrálni, amikor az útszélen más földi 
halandók jönnek szembei, gyengébb és veszedelme-
sebb járműveken. Jóakaratú figyelmeztetésünket nc 
tessék piszkálódásnak venni. Mi az automobilizmus 
tisztaságáért küzdünk, harcolunk és ebl>en a mun-
kánkban nem igen válogatjuk meg az eszközöket és 
a jövőben bizony ki fogjuk írni a neveiket is. 

Vác. A szép, régi város minden szépségét feled-
teti a kriminális karban levő őskövezet. A váci kö-
vezetet nem ártana egy kissé átkonstruálni. Tanul-
jon Vác a székesfehérváriaktól, ők már elszégyellték 
magukat. Barátunk állítása szerint, a nagyanyja 
már 25—30 óv előtt is ugyanezen a kövezeten járt-
kelt Vácon. Tekintetbe kell venni a derék, jó váciak-
nak, hogy ma már nem kizárólag a szeikérforgalom 
boldog korszakát éljük, amelynek a legrosszabb út 
is elég jó. Vacuum Gáltól benzin-állomás, de sajnos 
a benzint csak a Vacuumnál mérik literre, a többinél 
5 literre mérik. Mikor jön már az az ideális állapot, 
hogy a motorkerékpáros literen/kint is töltheti ben-
zintartályát. A helyzet ugyanis ma az, hogy egy 
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normális motorkerékpár tankjába 7—8 liter benzin 
fér. Tegyük fel, hogy a tartályban van még három 
és fél liter, mely azonban nem elég a legközelebbi 
benzin töltő-állomásig. Tehát vagy töltetek 5 liter 
benzint és azt, ami nem megy be a tartályba, ott-
hagyom, vagy nem tölteteik és kiteszem magamat 
annak, hogy esetleg 100 kilométerrel odébb egy sarki 
fűszeres kegyeire legyek utalva, aki azután jó borsos 
árért segít majd ki megszorult helyzetemből. Azt 
ajánljuk tehát, hogy ha már felállítanak benzinku-
takat, legyenek tekintettel a középosztályra, mely 
nem tud magának autót beszerezni és kénytelen a 
motorkerékpár, vagy a sideear mellett maradni. A 
benzinvállalatoknak semmiképen sem lesz rossz 
üzlet, ha kedveznek némiképen a motorkerékpáro-
soknak. A motorkerékpár Magyarországon, különö-
sen ha utaink megjavulnak, olyan közlekedési eszköz 
lesz, mint Angliában, ahol számuk vetekszik az auto-
mobilokéval. Sajnos nem járhat mindenki automobi-
lon ós megjósoljuk, hogy a vidéken mindig annak a 
benzinkútnak fog jobban menni, amelyik literekben, 
illetve kisebb adagokban is tud benzint szolgáltatni. 
Ajánljuk a fenti körülményt a nagy magyar benzin-
vállatok figyelmébe^ 

A Vác utáni és a Katalinhegy előtti útrészlet 
nagy darabon elképzelhetlenül rossz. Tréfás látvány, 
amidőn itt hatalmas automobilok kénytelenek sebes-
ségüket 15—20 kilométerre csökkenteni. A Katalinon 
túli útrészlet tűrhető, majd később Rétság felé ha-
ladva még jobb lesz. Az útjelzések természetesen 
még hiányzanak, ámbár a KMAC kilátásba helyezte, 
hogy rövidesen meglesznek. Azt hiszem, bele fog 
abba még telni jó néhány év, míg csonka hazánknak 
csak a főutai is európai nívót fognak mutatni. Bi-
zony nálunk még a legrövidebb utakra is térképet 
kell vinni, vagy azt odahaza alaposan áttanulmá-
nyozni, hacsak a bizonytalan eredményű kérdezőskö-
désre nem alapozzuk útunkat, ami pedig az elérhető 
átlagot erősen lerontja. 

A jó úton közel 90 kilométeres sebességben kö-
zeledünk Rétsághoz. Az országút egészen üres, tehát 
kiengedhetjük gépeinket. Egy otthoni barátunk ta-
nácsára letérve a l*alassagyarmati országútról, 
Jáuospuszta felé vesszük útunkat. Rövidesen bele-
kerülünk egy homokos, sáros mezőségbe, melyből 
nagy erőlködések árán körülbelül fél óra multán 
tudunk csak Dejtárnál kiérni az országútra. Mint 
utólag kiderült, barátunk nem ezt a Jánospusztát 
gondolta és ajánlotta a szép vidék miatt és így az 
átkok ártatlan fejre hullottak. Nagynebezen kiérve 
a főútra, közeledünk a megyeszékhelyhez. Ravasz kis 
hidakon megy keresztül az út, melyek, a középgeren 
dáktól eltekintve, hasonlítanak a parádi és siroki 
hasonló alkotmányokra. 

Balassagyarmaton ebéd, majd benzintöltés. Pan-
nonia-Petra és Vacuum-Sphynx benzinállomások. 
Érdekes. A Vacuum-olaj kilója a Petra-állomáson 
csekély 7.20 pengő (90.000 korona). Más olaj nincs! 
A város végén vámhivatal és az Ipolyon kei-esztül-
vezető vashíd. Előtte: Megállj, itt a magyar határ! 
hangzik. Nem akarunk hinni szemeinknek. Hinni 
nem hisszük, hinni nem akarjuk, csak látjuk. Szo-
morú látvány. Túl már Csehország. No de erről ne 
lieszéűjünk. 

tünk, mert nem akartam a csomagtartón hősiesen 
küzdő és tűrő bátyám miatt megkísérelni az előttem 
ismeretlen aszódi utat. Nyugodt, szép 60-as átlaggal 
haladunk a Katalinig visszafelé. Ott ismét kezdődik 
a tortúra. Pihentetni kell a csomagtartón ülő utast 
és így csák este hat után érünk haza. 

Még egyet. Az út minden községben kivétel nél-
kül förtelmes. Valamit kellene tenni. Valamelyes 
rendeletet kellene kiadni, hogy az utakat a községek 
l>en is tartsák rendben. (Mintha másutt rend ben tar-
tanák?) Egy-egy község abszolválása után mindig 
öngyilkos hangulat vesz erőt az emberen. És így van 
ez kérem csaknem egész Magyarországon. Talán 
Szabolcs és még néhány megye képez valamelyest 
kivételt. A Dunántúlon azonban, még a nagyobb 
városok sem igen képeznek kivételt. Székesfehérvár 
1926. évi nyári útviszonyai világtörténelmi jelentő-
ségüket sohasem fogják elveszteni. Istennek hála, 
ma már ott minden a rendes kerékvágásban van. 
Ajánljuk követendő példának. 
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Kényelem — bisíonság 
Valamikor régen, amikor még az autó az őskorát 

élte, igazán nem jutott eszébe egy autósnak sem az 
a szó. hogy „kényelem". Talán szégyen is lett volna 
abban az időben erre a szóra gondolni. Hiszen min-
den autós, abban az időben harcos volt. Kemény har-
cosa Benz atyáinknak, aki megakarta mutatni a 
világnak, liogy a sok ezer éve bevált lovaskoesit 
helyettesíteni lehet egy olyan járművel, amit egy 
gyanúsan zörgő és pöfögő masina hajt. Ezek a harci 
eszközök, nagy küzdelmek után, hatalmas zaj, pöfö-
gés és csörömpölés közepette, néha valóban meg is 
indultak. Valóban nem csodálkozhatunk azon, hogy 
ezen idők konstruktőrjei és vezetői nem ismerték azt 
a szót, hogy kényelem, hiszen az ö figyelmüket sokkal 
súlyosabb technikai problémák megoldása kötötte le. 

Ma pedig azt az időt éljük, amikor nyugodtan 
egymás mellé lehet írni azt a két szót, hogy kénye-
lem és biztonság. Kényelem alatt nem azt a kényel-
met értem, amit némelyik francia „Tipe Comfor-
table" kocsin találunk, a szépszínű karosszériát és 
a villamos ózonkészítő berendezést, hanem azon 
berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy-
egy hosiszú túra hősi elszántság és aitlétaizmok nél-
kül is megtehető legyen. 

Ezek azok a dolgok, amelyek a ritkaságból las-
san sporteszközt és végül is használati tárgyat te-
remtettek. Ha így nézzük a dolgokat, akkor bizony 
a klubfotel a sok technikai apróság mellett egészen 
a háttérbe szorul. 

'Nézzük talán először a motort. Ha valamelyik 
olvasómnak esetleg kételyei volnának, hogyan kerül 
a motorra a beszéd sora, amikor kényelemről beszé-
lünk, annak a következőket ajánlom. Üljön be egy 
körülbelül 5 esztendő előtti, akár vadonatúj állapot-
ban lévő kocsiba. Hallgassa csak meg, hogyan hány-
kolódik, dörömböl a jó öreg négyhengeres. Hogyan 
rázkódik meg és hogyan rázza meg az egész kocsit 
a kritikus fordulatszámnál. Jóformán minden robba-
nást külön lehet hallani. A szelep vezérlés barátságos 
csörömpöléssel árulja el létezését. 

A modern hathengeres robbanásai egymásba 
olvadnak, a motor szépen, nyugodtan jár. A zajta-
lanság kérdése hatalmasan haladt előre. A főtengely 
hét helyen csapágyazott. A főtengely elején antivib-
rátort találunk, amely változó terheléseknél is meg-
akadályozza a ráakódások kifejlődését. Ez a motor a 
kritikus fordulatszám körül is nyugodtan jár. 

A motor különböző szerelvényeinek ós tartozé-
kainak meghajtása is zajtalan lett, szélesebb fogas-
kerekek, préselt l>őr- ós textilanyagú kerekek voltak 
itt a tervező segítőtársai. A szelepvezérlési is zajta-
lanabbá tette a nyugodtabb bütyök profil és a kisebb 
rugónyomás. A kényelmet azonban a legnagyobb 
mértékben az elasztikus motor szolgálja. A pár év 
előtti motoroknál az autóvezetés folytonos kai>csolás-
lx'1 állott. A gyárak most végre felismerték a közön-
ség kívánságát és gondos tanulmányok után igyekez-
tek azt tőlük telhetően teljesíteni. 

A motor működésének ellenőrzése bonyolultabb 
lett és ezzel egyidejűleg egyszerűbb. Ez a mondat 
elég furcsán hangzik, mégis teljesen fedi a valóságot. 
Nem is olyan régen, a vezető állandóan feszült ideg-

gel kellett, hogy ügyelje az eléggé zajos motorját, 
hogy vájjon annak, az ő előtte dallamos hangzava-
rába nem vegyül-e disszonáns hang. A modern mo-
tort automatikusan ellenőrizzük. Ez pedig nagy 
megkönnyebbülést jelent a vezető számára. A hűtő-
víz vezetékben egy termosztát húzódik meg, ez sza-
bályozza úgy a hűtővíz körforgását, hogy annak hő-
mérséklete lehetőleg állandó maradjon. Ezt a hőmér-
sékletet egy termóelefctromos hőmérő mutat ja a sze-
relékfalon. A szerelékfal apróságai közt helyet kapott 
az olajmunométer is, amely állandóan mutatja a cir-
kuláló olaj nyomását. A levegőszűrő és olajtisztító 
nemcsak a motor élettartamát növelik jelentékenyen, 
hanem a kezelést is jelentősen egyszerűbbé teszik, 
hiszen ritkábban kell megújítani az olajat. 

A motor mögött eldugottan éldegélő tengelykap-
csoló ós sebességváltómű, bizony nem túlságosan 
sokat haladt előre. A lemezes kupplung működtetése 
kétségkívül kevesebb erőt igényel, mint a régi kó-
nuszkupplungé, de igazán kényelmesen csak azok a 
kupplungok működtethetők, amelyek a servófékek 
elvén épülnek fel (Mayibach). A mai sebességiváltó 
még mindig a legborzalmasabb része technikai szem-
pontból az autónak. Különböző kerületi sebességgel 
forgó fogaskerekeket húzunk egymásba, — megfe-
lelő kisérő zenével. Nemcsak a technikus előtt fáj-
dalmas pontja ez az autónak, hanem minden kezdő 
előtt is. Hiszen érzéssel kell kilesni a kapcsolásra 
alkalmas pillanatot. Ez pétiig éppen nem nevezhető 
a vezet<) tehermentesítésének. Csodálatos, hogy a 
Soden-sebességváltó egyáltalán nem talál alkalma-
zást. Igaz, hogy a dolog lényegén ez sem változtat, 
ott is csak fogakat húznak egymásba. Haladást 
jelentenek a bolygókerekes sebességváltók (Ford, 
Lancliester). A legutóbbi kiállításon már szerepelt 
olyan bolygókerekes sebességváltó, amelyet centri-
fugál regulátor automatikusan kapcsolt. Az olajnyo-
mással dolgozó hidraulikus sebességváltók terjedését 
egyelőre még gátolja az a körülmény, hogy szak-
szerű felügyeletet kívánnak. Csak autóbuszokon al-
kalmazzák jelenleg. Ugyancsak az autóbusz és nehéz 
teherautóüzemre korlátozott az elektromos sel>eesóg-
váltó is, nagy súlya miatt. Igazi megoldás az olyan 
elasztikus motor lenne, amely feleslegessé tenné a 
kapcsolást. (Maybach.) 

A sebesség váltószekrény mögül halad a kardán-
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tengely a differenciálhoz, illetve a hátsó tengelyhez. 
Ez a ré«z is bizony sok gondot okozott a tervező mér-
nököknek. Különösen amikor az alacsony alvázkikép-
zés elkezdődött. Külön alagutat kellett építeni szá-
niára a karosszériában és emelllett még a kocsiban 
ülök lábai számára is helyet kellett fentartani. Az al-
vázrészeket pedig úgy kellett alakítani, hogy elég 
hely maradjon a hátsótengely mozgása szániára. Az 
eléggé súlyos hátsótengely pedig ezenkívül nagy 
rugózatlan tömeg volt, aminek megint csak a benn-
ülök adták meg az árát. Némely amerikai gyár csa-
varhajtás alkalmazásával tette könnyebbé a hátsó-
tengelyt és kisebbé a rugózatlan tömeget. Jó megol-
dásnak Ígérkezik a lengő hátsó féltengely is. 

A differenciálból rendszerint csendesen őrlő hang 
hallatszott, amely a használat közben szerénynek 
egyáltalán nem mondható ordító bugássá erősödött. 
Ezt a nem egészen ól mentén felfekvő fogaskerékfogak 
erős kopása okozta. Itt gyökeres segítségnek bizo-
nyult a spirális fogazás. 

Az utas kényelme a rugózásnál kezdődik. Ez 
egyike a legnehezebb kérdéseknek. A rugótól egy 
kicsit nagyon sokat kívánunk. A motor például más-
ként jár különböző viszonyok között. A rugótól pe-
dig azt kívánjuk, hogy egyaránt jól és nyugodtan 
dolgozzon, akár aszfalton, akár pedig maoskafej-
kövezeten halad. Függetlenül attól, vájjon kót avagy 
négy utast liord-e. Ennek megfelelő rugó rendszert 
alkotni mai napig még nem sikerült. Általában a 
hosszú rugó jó segítségnek bizonyult. Ezek a hosszú 
és aránylag lágy rugók még eléggé jól tudnak alkal-
mazkodni a változó terheléshez. Az egyik új amerikai 
autónál a rugóhoss<z nem kevesebb, mint a teljes ten-
gelytávolság kétharmada. Természetes, hogy ma már 
a lengéscsillapítólemez nem hiányzik a rugó lemezei 
közül. A rugókat nehéz munkájukban <i lökéshárítók 
támogatják jelentősen. Ezek jelentősége elvitathatat-
lan. Aki esetileg nincs erről meggyőződve, az csak 
hajtson ki autójával akárhová, esetleg Budára. Ha 
nagyon keménynyakú legény, úgy esetleg Gödöllőre, 
vagy a Pasa rét i-útra (Bpest, I. kerület). 

A ballon gumik előnyéről igazán kár újra írni, 
annyit írtak már róla. A kormányzásnak természe-
tesen alkalmazkodnia kell a gumik méretéhez. A vál-
tozóemelkedésű csavaros kormányzás kényelmes kor-
mányzásit biztosít A kényelem szempontjából fontos, 
bár negatív tényező a gumidefekt. A levehető ke-
rekek kétségkívül elvették a pneudefekt korábbi 
ijesztő jellegét. Azért ma is szép dolog zuhogó esőben, 
vagy hóviharban leszállni, keresni a kocsiemelőt, azu-
tán az átkozottén ráhúzott sapkát leoldani elmerül 
a kocsiemelő . . . brr. Borzalmas. 

Ez olyan áldása az autósnak, amelyen változ-
tatni nem lehet. Azonban vannak dolgok, amelyeken 
sokat lehet segíteni, pl. a kocsiemelő. Legtöbbször 
olyan helyen van, aliol legkevésbé lehet hozzáférni, 
az ülések alatt. Ha szükség van rá, akkor mindenek-
előtt az egyik utast kell kitessékelni a kocsiból, mely 
figyelmet bizonyára szíves mosollyal fogja megkö-
szönni. A legcélszerűbb az, ha az összes szerszámok a 
motorfedő alatt, különböző fiókokba rendezve, kézzel 
elérhető távolságban nyernek elhelyezést. Van olyan 
kocsi is, amelynek alvázába van beépítve a négy da-
rab kocsiemelő, amelyek bedugható forgattyúval mű-
ködtethetők. 

K I L O M E T E R V E R S E N Y 
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Az autótulajdonos örömeihez tartozik kocsijának 
gondozása is. Számtalan dolgot találunk itt, amelyet 
könnyen és könnyelműen elfelejtenek. Hogy inást ne 
mondjunk, ugyan ki szokott örömmel a kocsi alá 
mászni, hogy ott az olajcsapot kinyissa és a használt 
olajat leengedje. 

Itt van a kocsi tisztítása. Az úrvezető kocsija, ki-
véve ha garageban mosatja, rövidesen elhanya-
golt benyomást kelt. Ha csak annyiból állana a kocsi 
tisztítása, hogy a fecskendő csövével kellene a kocsit 
lemosni, akkor még az úrvezető is, akinek nincs min-
dennap egy órája kocsimosásra, tiszta autóval járna. 
.Mindenekelőtt a zománc. Ráiilepedett és keménye-
dett sárrészecskéket nem szabad egyszerűen letö-
rülni, mert karcolások maradnak utána. Langyos víz, 
puha bőr azok az eszközök, melyekkel órákig lehet a 
kocsit, mindén négyzetcentiméterét külön tisztítva, 
elszórakozni. Külön élvezet a nikkel'részek tisztítása, 
amelyek röviddel a tisztítás után újra megvakulnak. 

önkéntelenül felmerül a kérdés, csupán kiállí-
tási darabok gépkocsijaink! Hát senki sem gondol 
arra, hogy vidéken a kocsik ezrei futnak és ezek nem 
részesülhetnek rendszeres gondozásban? Tervezzenek 
vihantálló bevonatokat, hagyják el az egynéhány hó-
nap multán ragyogó fényüket amúgy is elveszítő tü-
körfényű felületüket. Hagyják el a nikkelezést, ha 
pedig nem akarják elhagyni, akkor nikkelezzenek 
galvanikus rézbevonatra, mert csak így tartós a nik-
kelbevonat. A króm különben is ellentállóbb a nikkel-
nél és kékes, ezüst színével előnyös benyomást kelt. 

Az utóbbi idők két legnagyobb vívmánya a ma-
gasnyomású és a központi zsírozás. Még egynéhány 
év előtt a különböző kenendő helyeken számtalan 
olajkupak és zsírozószelence tette próbára az estén-
ként gépét „lekenő" szerencsétlen autós türelmét. Ez 
ma már a múlté. Minden megtett 800—1000 kilomé-
ter után kézbevesszük a tócalemitet és körüljárva a 
kocsit, 10 perc alatt minden kenendő helyet ellátunk 
a szükséges zsírmennyiséggel. Még kellemesebb a 
központi zsírozás, amely már a tökéletesség határán 
mozog. Itt a körüljárást egyetlen lábnyomás he-
lyettesíti. Az amerikaiak újabban igyekeznek el-
hagyni a kenendő helyeket és így például a rugófel-
erősítő csapszegek helyett a rugóvégeket gumi közé 
ágyazzák. 

A legtöbben, ha kényelemről beszélnek, a karosz-
széria jólszabottságára gondolnak. Tekintettel arra, 
hogy erről a múltkor külön cikkben emlékeztünk 
meg, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. 

Az automobil minden bizonnyal távol van a töké-
letességtől, azonban mi lenne az automobilkonstruk-
tőrökkel, ha egyszerre egy tökéletes automobil je-
lenne meg. K. F. 
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FORGALMI HÍREK 
Megszaporodott a fájdalmas gesztusú közlekedési 

rendőrök száma Budapesten. A Váci-utca .rövid 400 mé-
teres darabkáján, amit Budapestem „korzónak" nevez-
nek, csekély öt rendőr igyekszik fenntartani a .ren-
det. Mikor közeledsz feléjük már messziről emelik fáj-
dalmasam karjaikat, akár csak a Lánchíd pesti hídfő-
jének sovány, szőke 'ismert alakja. Ugyan kérem mire-
való ez, annyi pénze van az államnak, hogy a 400 mé-
terre öt rendőrt állíthat? Ha eddig megvoltunk a Váci-
utcán rendőr nélkül, ezután is meg lenmémk. A Váci-
utcám amugyig mindenki tudja, hogy hogyan kell 
menmi. Azt azonban leszögezhetjük, hogy most 5 for-
galmi akadállyal több van a Váci-utcán. 

* 

Még mindig nincs rendőr a Lánchíd pesti hídfője 
előtti téren. Megírtuk múltkoriban, hogy a Budára 
igyekvő automobilok néha igen hirtelen találják ma-
gúikat szemközt a Mária Valéria-utca felől 40—50 kilo-
méteres iramban keresztülvágtató autókkal és maguk 
előtt mindent letápró teherkocsiszönnyetegeklkel és 
igen sokszor kis híjjá, hogy véres összefutás nem tör-
ténik. A hídfőnél álló rendőr tudiniilliík mean folyhat 
be a téren történő forgalom szabályozásába és így a 
székesfőváros egy igen fontos tere közlekedési felügye-
let mólküT áll. Talán a Váci-utca öt rendőréből1 elve-
hetnének egyet a Lánchíd előtti térre. Maradna még 
négy d'arab a korzóra. 

* 

Tükröket, vagy forgalmi rendőrt a Fürdő-utca ke-
resztezéseihez! Az utóbbi időbem a megnövekedett autó-
forgalom bizony (nagy közlekedési hiányokat mutat 

fel. A szűk Fürdő-utcában, melyen csaknem Pest ós 
Buda egész forgalma 'bonyolódik le, nap-nap után Já-
tunk kisebb-nagyobb összefutásokat. Az igen forgal-
mas Fürdő, illetve ina gróf Tisza István-utcában 
csupán a kezdetnél a Dorottya-utca sarkán és a Vilmos 
csásizár-útboz legközelebb eső Korona-utca keresztezé-
sénél áll rendőrőrszem. Hiányzik azonban rendőr a 
Nádor-utca ós a Bálvány-utca keresztezésénél. Utóbbi-
nál villamos is megy, tehát kettőzötten esik latba. 
Ajánljuk a fenti helyeket a közlekedési rendőrség 
figyelmébe. Lehetne kísérleteket tenni ezúttal tükrök-
kel is. amik külföldön igen jól1 beváltak. Ha azonban 
tükörről van szó, úgy mindig a fehér festék jut 
eszembe, ami még mindi g nem érkezett meg Budapest-
re. Talán a tükörrel több szerencsénk lesz, mimit a 
fehér festékkel. 

* 

HuiLlámvasut! Nem, nem a Városligeti hullámvasúi-
ról vam szó, hanem egy sokkal kellemetlenebb hullám-
vasúiról, amit csak autósok éreznek meg. különösképen 
pedig a rugóik. Az egyik a Margít-híd pesti hídfőjének 
kövezete, a másik az Erzsébetkö rútnak közvetlen a 
Rákóczi-út előtti szakasza. Itt a kövezet a szó legszoro-
sabb értelemben olyan hullámos, hogy az azokon átha-
ladó automobilok 15—20 méteren keresztül hulllám'tán-
cot járnak. Ajánljuk a polgármester úrnak próbálja ki 
ós ha ő is olyan rossznak találja, mimt mii, tailán intéz-
zen kérdést ahhoz a mérnöki hivatalhoz, amelytől ez 
függ ós ajánlja figyelmükbe a székesfőváros utcáit. Mi 
lassan már kezdjük megúmmi a már leosépelt kitótelein-
ek t. Mi lesz a gyönyörű budai bukkanókkal, mi lesz Bu-
dapest szégyenével a Pasaréti-úttal, a Miksa-utca és a 
budai-dunapart méteres gödreivel? Van még a koszo-
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Mintaiskolánkat vállala-
tunk igazgatója, Blázy 
ny. százados úr díjmen-
tesen bemutatja. Felvé-
tel központi irodánkban. 

7 ECEFOH : 13-90 
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(työlgyek részére is) legmodernebb középkapcso-

lású autókon. /I tanítvány oh miniladáig ve-
zetnek forgalmas utcákon, amíg a ta-

nítvány biztos vezető nem lesz 
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rúban elég solc más, ezek osa:k éppen, aani úgy hirtelen 
eszünkbe jutott. Igaz ugyan, hogy az utakra bajosan 
fog most telni egy darabig. Be kell ugyanis hozni a 
Széchenyi-fürdő túlikiadásait. Ezalatt pétiig a bukka-
nok és gödrök élik fénykorukat a XX- ik században a 
gyönyörű Budapesten és mi csodálkozunk, ha a Balkánt 
némelyek már Budapesttől kezdik számítani. 

A napokban a következő levelet vettük egyik ál-
landó olvasónktól. Tartalmán abszolúte nem csodálko-
zunk, mert az útépítéshez, talán sehol a világon oly ke-
veset .uem értenek, minit a a mi szép hazánkban. Kő-
szétszórás, an nak némi ki egyen getése, egy kis sárga-
homok, egy locsolás, két órai hengerelés és kész a műút. 
Harmadnapra pedig már a lovak patái, vagy egy-egy 
erősebb fékezés egy nagyobb túrakocsival és készen 
vannak az új gödrök, az új úton. A kavioskiszórás 
tipikus útjavítás nálunk és a szomszéd Ausztriában. 
Hiszen mire való a szekér, meg az autó? Majd lejárja! 
Le bizony, de közben tönkremegy a gumija, az autó-
nak, a lónak pedig a lába. A tainácsos úr pedig moso-
lyog. Majd nem mosolyogna, ha meg kellene fizetni a 
pneumi árát ós az időt, amit a defektek kijavításával 
elvesztettem, mert az idő pénz a TJSA-ba.n, de Magyar 
országon mean. 

Igen tisztelt .Szerkesztő úr, élvezettel szoktam ol-
vasni a nekem nagyon kedves lapját s tapasztalva, 
hogy ki meri mondani az igazat 6 ostorozza a hibákat, 
mulasztásokat, talán nem fogja érdektelennek tartami, 
ha elmondok én ás egy esetet, hogy miire képesek az áll. 
építészet vezető szakemberei. A megyénk területén alig 
volt kifogástalan állapotban lévő út, de deniikve volt 
mégis, — így pl. a régi miskolc-kassai országút egy 
.szakasza vagy a tavaly hengerelt gibárt-kériút. 

Ezek, itthoni értelemben, elsőrendű állapotban voltak, 
ahol egy bukkanó sem volt, meg nem döccent rajta a 
kocsi. Most elszomorodva látom, hogy a műszaki taná-
csos úr csak azért, mert éppen .rendelkezett bizonyos 
mennyiségű ökölnyi d/irabokra tört kővel, (ami termé-
szetesen henger alá való) csaik úgy ötletszerűen, has-
ból kifoldoztatta vele ezeket a príma karban lévő útsza-
kaszokat s ezzel aztán sikerült is neki a jó utat hosszú 
időre tönkretétetni. Azt 'hiszem, ha valamiikorra majd 
lejárja is a szerencsétlen utas, a foltok helyén termé-
szetesen dombok maradnak. Fel is hívtam pedig szíves 
figyelmét arra, hogy az ilyem utat, ha fedanyaggal lát-
ják el, mem szabad foltozni, hanem' apróra törött kővel 
végig hinteni, úgy aztán fenn lehet tartani. Az apróra 
törött kőtől mem félti a lova lábát a fuvaros ós a gum-
iniját az autós, így aztán az ősszel meghintett úttest, 
tavaszra ismét kitűnő állapotba ikerül. De hát mit ér 
az ilyen figyelmeztetés a szakembernek? Talán annyit, 
hogy megmosolyogja s jövőre újra elront bevált mód-
szerével egy _másik útszakaszt. Pedig bizony ideje 
lenne már meggondolva észszerűen használni fel azt a 
útépítésre, rendelkezésre álló összegeket. A szerkesztő 
úrnak nagyrabecsülésem kifejezése mellett igaz tisz-
telője Szentimrey Pál. 

Ukaháza, 1927 február 26. Bakta, Abauj m. 
* * 

A berlini forgalmi rendőrség újításai. A berlini 
forgalmi rendőrség a forgalmas és fontos utcaikereszte-
zéseknél a jelzőlámpák alsó szegélyéhez fehérre festett 
táblákat erősített, melyeken az utcáik nevei láthatók. 
Ezen újítással különösen a helyi ismeretekkel nem .ren-
delkező motorosok tájékozódásán segítettek, miután 
némely helyeken az utcák táblái nehezen találhatók mieg 
ós olvashatók. A sötétség beálltával a táblák kivannak 
világítva. 

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

á l l a n d ó a n raktáron! 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Rotholcz és Landau 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos császár-út 

66 
Vfcf 

Telefon : 
128-29 
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A NOVA 
m oíorK erékp ár gyár 

Alikor Király Andor 1924-ben a kistarcsai gyár-
ban először gondolt arra, hogy motorkerékpárt kon-
struáljon, senkisem hitte volna, hogy belőle rövid 2 
esztendő leforgása alatt a kistarcsai gép és vasú fel-
szerelési gyár motorosztályának igazgatója, akkor 
kezdő stádiumban lévő gépeiből pedig a ma ország-
szerte jó hírnévnek örvendő és ismert „Nova" mo-
torkerékpár lesz. 

nesen a magyar utak figyelembevételével készült. 
Nem maradt el azonban a jól végzett munka megér-
demelt gyümölcse sem. Az első tavaszi ügetőpálya-
mot»rversenyeken Hild Károly, a gyár kitűnő ver-
seny, vezetője és ifj. Horthy István szép sikereket ér-
nek el, nyugod;, sima, farolásmentes fordulat véte-
leikkel, fényesen demonstrálva a Nova gépek stabi-
litását. A harmadik Magyar Tourist Trophyban 

A kistarcsai gyár acélöntődéje. 

Király Andor igazgató már gyermekkorától fog-
va a gyárban él. 10 éves korában autót vezet és felser-
dülve, természetesen a technikus pályára lép. Motor-
kerékpárvázák szerkesztésére az a gondolat vezette, 
hogy ha megvarrnak az előfeltételek, melyek egy itl-
hon készült motorkerékpár előállításához szüksége-
sek, akkor érdemes motorkerékpárt itthon gyártani. 
Közel egy esztendei kísérletezés és alakítgatás után 
l!)2(i-ban jött a nyilvánosság elé az első 20-as Nova 
széria. Rendkívüli erős váza és masszív építése egye-

A Nova-motorkcrékpárok összeállítási a szerelőteremben. 

Hild Károlyt, aki a uegyedik körtől kezdve biztos 
győztesnek látszott, csupán egy kis jelentőségű de-
fektus üti el a győzelemtől. A nagy munkának azon-
ban, mely a kistarcsai gyárban és Pesten az újpesti 
rakparton lévő városi műhelyben visszhangzott, 
igazi klasszikus sikere az őszi jánoshegyi MAC ver-
senyen mutatkozott. Hild Károly megnyeri solo es 
oldalkocsis kategóriáját, fölényes győzelmet aratva 
versenytársai felett. 

A Nova vázkonstrukciók azóta kétféle teljesen 

A Nova-gyár egyik hatalmas munkaterme a speciális 
revolverpadokkal. 

A Nova-niotorkerékpárok alkatrészeinek gyűjtése és 
felülvizsgálása a nagykiterjedésű raktárhelyiségekben. 
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A Nova-vázak összeállítása a gyár speciális eljárásával. 

kiforrott alakban készülnek. A kisebb motorok beépí-
tésére szánt könnyű váz súlya !)U kg., míg a nehezebb 
motorok a masszívabb 115 kg. súlyú nagy vázba ke-
rülnek. Tekintve, hogy a Nova tulajdonosok száma 
mindinkább növekedik és az érdeklődés a szezon kez-
detével nagy arányokat öltött, bizonyára minden 
motorkerékpárost érdekelni fogja egynéhány szó a 
kistarcsai gyárról és annak berendezéséről. 

A kistarcsai gyár, mely vaggonokon kiviil hi-
dak, daruk, vasszerkezetek, gazdasági vasutak, szál-
lítóberendezések, felvonók, bányacsillék, távvezeté-
kek, gazdasági gépek, szivógázmoíorok gyártásával 
foglalkozik, azonkívül az ország egyik legnagyobb 
vas- és acélöntődéje, 1925-ben a motorkerékpárgyár-
tást is felvette iparágai közé. A gyár hatalmas acél-
öntődéje, mely keresettségénél fogva már amúgyis 
túlnőtt a gyár háziszükségletének keretein és már 
régóta szolgálta a hazai automobil és motorkerékpár-
gyárak szükségleteit, továbbá részben újonnan be-
szerzett speciális revolverpadokkal ellátott gépterme 
voltak azok a momentumok, melyek indítóokául 
szolgáltak egy egyenesen a magyar utakra épült 
nagy ellenállóképeséggel rendelkező motorkerékpár 
gyártására. A Nova motorkerékpárok, melyek nagy 
szériákban, a legkülönfélébb igényeknek meg-
felelően, mindenféle nagyságban és erősségben 
készülnek. A beépített motorok a világhírű Jap, il-
letve Blackburne gyár termékei, mely cégek neve 
elért hatalmas eredményeik folytán kiil- és belföldön 
egyaránt ismert. A Nova gépek váza különlege-
sen erős acélcsövekből, acélon tésű karmantyúkkal 
készük A benzintartály alatti hármas vázcső-

5CO kcm,. Jap, vagy 550 kcm. Blackburne beépítésű 
Nova-sidecar. 

vezetés tehermentesíti a kartert és mind solo, mind 
a legmegerőltetőbb oldalkocsis használat esetén is. 
kizárja annak elcsavarodását. A váz, mely teljesen 
zárt háromszögekből áll, hajlított csövek kiküszöbö 
lésével a gyár speciális eljárása szerint, állító aszta-
lon pontos sablonok és az asztalba ékelt csapok segít-
ségével készül. (8. ábra.) A villa centrikusán elhelye-
zett egyetlen körrugójával 140 111111. rugózási lehető-
séget biztosít. A lökhárító a villába van beépítve. 
Mindegyik Nova típus liáromsebességes, shock ab-
sorberrel (lökhárító) és háromlamellás kupplunggal 
ellátott váltóművel rendelkezik. A motorok berugó-
juk lévén, helyből indíthatók. Az olajszivattyú telje-

A Ncva-gépek egyik kereke a szétszedett fékkel. 
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Az erős és a magyar utakra kiválóan alkalmas Nova motorkerékpárok váza. 

sen automatikus és a motor fordulatszámának meg-
felelően adagol. Kétszabályozós angol porlasztó 
(Amae), teljesen zajtalan angol görgős lánc, mind-
két keréken l>első expanziós alumínium fékpofákkal 
és hűtőbordákkal ellátott, nagy raméret e-zett fékek, 
Siemens-Martin acélból préselt, mart fogazású lánc-
kerekek, 10 literes benzin és '2 literes olajtartály al-
kotják a gép egyéb felszerelését. A nyereg jól rugó-
zott és párnázott Brooks rendszerű. A nagyobb típu-
sok 2fiX3 a kisebbek 26X2.5 méretű pneumatikokkal 
kerülnek forgalomba, kívánatra azonban ballon-
gummival is szállíthatók.. A váz feketére van zo-
máncozva széles sárhányókkal, állítható lábtartók-
kal és minden részén magasnyomású zsírzószelencék-
kel bír. A hátsókerék felett egy második személy 
szállítására alkalmas csomagtartó foglal helyet. 
Nagyraméretezett hangtompítódob szolgálja a motor 
zajtalan járását, A Nova-gépek ismertetőjele, a jó 
rugózás, zajtalan járás, könnyű kezelhetőség és át-
tekinthetőség. A nagy és rendkívül hatékony fékek 
a biztos és gyors közlekedést nagy mértékben előse-
gítik. A vázakért a gyár 1 évi garanciát nyújt. A 
városban elhelyezett újpesti rakpart 3/b (Palatinus-
ház) teljesen feszerelt javítóműhely, szintén a vásár-
lók kényelmét szolgálja. A Budapest, Liszt-Ferene-
tér 7. szám alatt elhelyezett kiállítási helyiségben 
az összes típusok állandóan megtekinthetők. 

344 kcm. két kipuffogóesöves Nova-Jap verseny gép. A képen kitűnően látható a motorkerékpár alacsony építése. 

\ Nova-mctcrkerékpárok egy nagyobb szériája 
egyik raktárában. 
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C R O S S L E Y 
az angol király és a walesi herceg udvari szállítója 

R O V E R 
az angol kormány és hadsereg hivatalos szállítója 

Crossley 18/50 HP. 6 hengeres Limousine 
\mi 

Hover 16/50 HP. Two-seater 
h ^ 1 

1 

Hover 9 20 HP. Semi-Sport 

Elsőrangú és rendkívül ökonomikus anyagfogyasztású angol kocsik. Luxus-, 
túra- és sportautomobilok. Olcsó árak és kedvező fizetési feltételek. 

Crossley- és Rover-aulomobilok vezérképviselete: 

Dr.Gorzó Nándor Goó-Haly Automobilkereskedelmi Vállalat 
Kudapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130 24. 
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Rövid hírek 
az automobilizmus és motorkerékpár világából 

Az 1926-os „Motor Cycle"-film már Ausztriában 
vigan fut. A kitűnő film, amely a világhírű angol TT-n 
kívül sok megbízhatósági versenyt, valamint néhány 
Brookland-meetinget is elénk tár, a jövő héten már a 
tartományokban kezdi meg körútját. Mikor lesz majd 
minálunk1? Ha Majláth ismét elhozatja? — Az USA-ból 
érkező hirek szerint a legújabb Harley-Davidson-
versenygépeken lábkapcsolás van ós nincs rajtuk fék. 
Az erősen lefelégörbített kormányon sektornak nyoima 
sincs és csupán a gáz és gyújtás szabályozása történik 
a „Dreligriff" segélyével. — Futólépésszerű helyzetben 
ülnek az amerikai motor kerékpárversenyzők a nyereg-
ben. A balláb a motor magasságában elhelyezett láü-
tartón, míg a jobbláb a hátsó kerék tengelyének meg-
hosszabbításán nyugszik. Ennek az ülésnek az előnye, 
hogy a versenyzőt bukás esetén a cenrifugális erő 
azonnal ledobja a gépről. Az USA pályaversenyzők 
bukósisakot sem viselnek. — Miller 5 literes kompresz-
s/.oros „Superspeciál"-t épít. Az amerikaiak erősen bíz-
nak, hogy az új Millernek rövidesen sikerülni fog a 
sebességi világrekordot, amit most az angolok tarta-
nak, Amerika részére biztosítani. Az amerikai sprint-
gép valószínűleg májusra lesz készen ós akkor kezdi 
meg kísérleteit Floridában, a Daytona-Beach előtti 
fövenyen. — Az olasz profi motorkerékpárversenyzők 
között nagy márkacsere történt. Pietro Gliersi, mint az 
olaszok írják, „L'asso deli assi" elhagyta sikereinek 
megalapozóját, a Guzzi-gyárat és leszerződött a Norton-
hoz, viszont a Guzzi-gyárnak Varzi Achillet sikerült 
biztosítani, aki a múlt évben Sunbeamjén a Nemzetek 
Nagy Díjában Monzában abszolút első helyen végzett. 
Ghersi fivérét, Mariót az AJS-gyár olasz képviselete 
angazsálta. — Az amerikai motorkerékpárkiállításou 
két angol gyár, a BSA és a Douglas is megjelent és 
meglehetős feltűnést keltett, bár az amerikaiak nem 
igen respektálták a finom kivitelű angol gépeket. — 
I)r. Szelnár Aladár, aki a Királyi Magyar Automobil 
Clubot Párisban, az AIACR március eleji ülésén kép-
viselte, hazaérkezett és újra elfoglalta hivatalát. — 
Erskine néven új modellt hozott ki az amerikai Stude-
backer-gyár. Nevét a gyár igazgatójától, A. Ií. Erskine-

től kapta. Az új Studebacker az első amerikai kocsi 
európai vonalakkal. — 3,000.000 angol font értékben im-
portált Ausztrália 1926-ban angol Morris-kocsikat. Ez 
a szám jellemző a Morris-kocsik óriási elterjedésére. — 
27,527.238 automobil fut ma a világon. Ebből 80% az 
Egyesiilt-Allamokra esik, ami 22,059.910-et tesz ki. Má-
sodik helyen Anglia áll 984.368 darabbal, míg a har-
madik helyet a franciák foglalják le, ahol 910.000 az 
automobilok száma. A negyedik hely Kanadáé: 820.222. 
— A Fiat-gyár 509-es modelljét sportkocsi alakban 
hozta ki a minap. A gép külsőleg az Amilcar 
és Salmson Grand-Sport modelljeihez hasonlít. 
Furata 57 mm. Lökete 97 mim. Hengerűrtar-
talma 990 kcm. Fordulatszáma 4000 percenként és maxi-
mális teljesítménye 70 angol mérföld, vagyis 112.630 km. 
— H. O. D. Segravet-et és 200 lóerős Sunbeamjét K. Lee 
Guiness, Lord Rossmore és 10 mechanikus kísérte el a 
Berengária fedélzetén Floridába. Elutazása előtt hatal-
mas búcsú vacsorát rendeztek Segrave tiszteletére. — 
Automobil világkereskedelmi kongresszus lesz novem-
berben Londonban. A nagy kongresszust, mely a maga 
nemében az első Európában, a „Society of Motor Manu-
factures and Traders Ltd." készíti elő. — Október 6-án 
nyílik meg Párisban, a Grand-Palaisban a X X I . fran-
cia automobilkiállítás. Idén már a németek is megjelen-
nek. Eddig a Mercedes-Benz, az Opel és a NAG jelen 
tette be biztos részvételét az „ex-enemy" német gyárak 
közül. Hír szerint még több vezető német gyár is meg-
jelenik Párisban. — A Bugatti-gyár 3 kocsit nevezett 
a július 2-án Monthléryben lefutandó 1100 kcm. ACF 
Sportkommission Cup-re. Kíváncsiak vagyunk, meg 
tudják-e ismételni a kis Bugattik á mult évii Grand Prix 
d'Alsaceban aratott győzelmüket, ahol, mikor a ver-
senyre érkezett többi 1100-asok meglátták a trenírozó 
Bugattikat, azonnal kereket oldottak és a 3 Bugatti 
egyedül futotta végig a klasszikus versenyt. — „Super 
Scout" néven az Indian-gyár egy új alacsony tipust 
hozott ki. Érdekes, hogy az amerikaiak lassan-lassan 
rájönnek, hogy mi kell az európaiaknak és kezdenek 
átalakulni. — F. A. Baker, aki évekig a Beardmore-
Precision angol gyárban volt konstruktőr és mint ver-

LAURIN & KLEMENT * SKODA-HISPANO-SUIZA 
7/2U és 7/2á 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100J. e. szelepes, hathengeres. 

14/50 1. e. szelepnélküli O 7 C l i ü V l í A O I Lf L A U R I N & K L E M E N T 
hathengeres O L C I V I C L I i X U v O l í V R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

V e z é r k é p v i s e l e t : B U D A P E S T . VI . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. -o- T e l e f o n : Teréz 8 - 1 4 . 
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senyző is igen szép eredményeket ért el, önállósította 
magát ós egy háromszögvázba épített Vdlliers-tmotorral 
e g y igen szép és mutatós ú j angol motorkerékpárt 
konstruált. A z ú j gépek neve „Baker" . — E g y éve, hogy 
az angol Montgomery-gyár leégett. A szorgos kezek 
újra felépítették a kiváló gyárat és megkezdték a gyár-
tást A g y á r az összes Jap-motorok beépítésével hozza 
ki ú j modell jeit . A Montgomery-gyárat Budapesten 
annakidején a Majlátli Mihály cég képviselte. — Két 
kipuffogós ohv. Mc. Evoy-BIackburne a szenzációja az 
angol motorkerékpáriparnak. A z új two-port (71X88 
mm., 348 kcm.) Blackburne a köztudomásúan alacsony 
és stabil Mc. Evoy-vázba elsőrangúan illeszkedik be. — 
Megkezdődtek az angol nagy megbízhatósági motor-
kerékpárversenyek. A két első, a Southern Trial és a 
Colmore Cup már le is zajlott. A z előbbit egy 347 kcm. 
Matchless, az utóbbit egy Sunbeam-sidecar nyerte. 
Mindkét versennyel bővebben is foglalkozunk. — 
20 mérföldes (32 km.) versenypályát építenek az Egye-
sült-Államokban. Az új pálya szélessége oly nagy lesz, 
hogy 6 kocsi futhat egymás mellett, anélkül, hogy egy-
mást zavarnák. A z új pálya építését a közel jövőben 
megkezdik. — J. S. Wright, a sokszoros világrekorder, 
aki eddig Zenithen versenyzett, átpártolt a Brough-
Superior-gyárhoz, ahol valószínűleg többet fizetnek. A 
Brough-Superior így most véle együtt E. C. E. Bar-
ragwanath és Capt. Baldwinnal kitűnő trióval rendel-
kezik. — Kürtös István, az angol OEC-motorkerék-
párok magyarországi képviselője egy két kipuffogós 
OEC-Blackburne-gépet rendelt és azzal indul a Magyar 
Tourist Trophy 350 kcm. kategóriájában. — Az India-
napolis autodromban egy Stutz-kocsi érdekes ugrást 
mutatott be. A hatalmas Stutz 80 kilométeres sebesség-
ben egy 10 m. hosszú és 50 cm. magas dobogóról 17 m.-t 
ugrott és leérkezés után vigan szaladt tovább, anélkül, 
hogy a legkisebb baja történt volna, ami jellemzi a 
kocsi kiváló konstrukcióját. — A Brookland autodroni 
téli javítási munkálatai befejeződtek. A célegyenesben 
e g y új hidat készítettek a pályán keresztül, ami lehe-
tővé teszi, hogy a versenyek alatt a közönség ós a ver-
senyzők a tribünöktől a boxokhoz közlekedjenek. — 
Wilheim Sándor, aki Budapesten a kitűnő francia 
Ballot-autoinobilokat képviseli és a két utóbbi sváb-
hegyi versenyen respektábilis eredményeket is ért el, 
gyárától kedvező ígéretet kapott, hogy a magyar auto-
moMlbajnokságra. va ló tekintettel, egy gyors kocsit 
bocsát rendelkezésére. — Hirdetés útján keres TT-
versenyzőt az ú jra akcióba lépett angol Montgomery-
gyár. Talán nálunk is meg lehetne próbálni. Nem hisz-
sziik, hogy sok akadna erősen megcsappant TT-klasszi-
•sunkból. — C. H. Young. a kitűnő délafrikai menő, aki 
a múlt évben Royal-Enfieldjével megnyerte hazájában 
a junior TT-t, az idén pedig második lett, ismét indul 
a Man-szigeten. Az afrikaiak bíznak benne, hogy most. 
miután már harmadszor indul az angol Tourist 

Trophyn, sikerül neki az első 10 közé jutnia, ami már 
nagy dolog Angliában. — A magyar Magomobil-gyár 
a Váci-utcában bérelt helyiséget. Itt lesznek kiállítva 
az új Magomobil-Six-kocsik. A z új központi eladási 
terem közvetleuül a Minerva-képviselet mellett lesz. 
Ügylátszik, lassan az egész autópiac eltávolodik a Liszt 
Ferenc-térről és bekerül a Belvárosba. — A TTC április 
24-én reggel 6 órai kezdettel 280 kilométeres megbízha-
tósági motorkerékpárversenyt rendez, mely ügyességi 
próbával lesz egybekötve. A z ügyességi próba a MÁG-
gyárhoz vezető külön erre a célra lezárt útvonalon lesz 
megtartva. — Svédországban 1925-ben még az amerikai 
motorkerékpárok domináltak. A z amerikai importé volt 
az elsőség. A legújabb kimutatások szerint 1926-ban 
már Angl ia vezet és bár még számban az amerikai 
gépek vannak fölényben Svédországban, az érdeklődés 
Anglia felé irányul, úgy, hogy az 1926-os külföldi gépek 
behozatalában Angl ia áll első helyen. — 0:0 arányban 
végződött az első motorkerékpárfutballmatch Wienben 
A kék csapatból kiváltak Kun'tsch (Zenith), Messnei 
(New-Imperial), Meyer (Frera) és Gayer (Chater-Lea) 
míg a vörösek közül Jellinek (New-Hudson), Gall (New-
Imperial) és Anton Karner (Sunbeam). — Egyszázhúsz 
(120) versenyző váltotta ki március l - i g Ausztriában a 
motorkerékpárversenyző licenszet. A nevezetesebbek 
közöttük: Döller, Dirtl, Eberan, Gall, Jellinek, Kodric, 
Karner, Quidenus és mások. 

Schüllcr László, aki a mult évben Pucli-gópen egy 
pár versenyben respektábilis eredményeket ért el, az 
idei szezonban egy 348 ohv. Nova -Blackburne-géoen 
vesz részt a szezon versenyein, míg a Puch-menők 
száma a most a Puch-műveknél alkalmazásban lévő 
Perlstein Imrével f o g szaporodni. — Hild Károly az 
Automobil-Motorsport megbízhatósági versenyen egy 
550 kom. Nova-Blackburne-géppel indul, valószínűleg 
sidecar-líombinációban. — Bagdy Imre, aki a mult 
évben különösen, mint Stadion-versenyző bizonyult j ó -
nak, az idén aa országúti versenyek startjánál is meg 
fog jelenni 346 kcm. ohv. Terrot-Jap-gépével. — Az 
angol tavaszi versenyszezon egyik legnehezebbnek 
mondható versenyét, teljesen lakatlan, vad hegyvidé-
ken lezajló „The Camberley Scramble" néven nevezett 
47 imértföldes (75.623 km.) versenyt G. Barnwell (349 
B. S. A.) nyerte, aki a teljesen elhagyatott, csaknem 
minden utat nélkülöző távot solo-gépével 1:38:59 alatt 
futotta be, ami kitűnő 45.828 km. átlagsebességnek 
felel meg. A sidecar-kategória legjobb idejét Alec 
Jackson (493 Sunbeam) futotta l:39:47-es idővel. — 

Március 17-én futották le az angol megbízhatósági 
tavaszi versenyek legfontosabb ját, a . .Victory Cup 
Trialt". A versenyre 209-en neveztek. Eredmények a 
következő számunkban. — A Mc. Evov-niotorokat az 
idei Brookland-versenyeken M. A. Mc. E v o y és G. W . 
Patchett f og ják vezetni. Kiilönöskópen a Brough-

ANGOL 
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Superiorfioz leszerződött J. S. Wrlgftit itt is vállalt 
néhány startot. A gyár az idén nagy reményt fűz át-
konstruált „supercharger" (kompresszoros) modelljé-
hez. — Stanley Woods, a: kiváló Norton-versenyző, aki 
a mult évben a Senior Tourist Trophyban győzött, a 
Maii-szigeteken megkezdte tréningjét és most minden 
megbízhatósági versenyben starthoz áll. Mint látjuk, 
Angliában a speedmannek is indulnak a „megbízható-
sági" versenyeken, ami ikitünő előtréniingnek bizonyul. 
Simpsont például minden Trial startjánál és finisében 
ott látjuk. — Az Oxford és Cambridge egyetemek 
között rendezett motorkerékpár- és autó hegyiversenyt 
Oxford nyerto 1 ponttal. A motorkerékpárversenyek 
eredménye 30:18 volt Cambridge javára, de az autó-
kategóriáikban Oxford behozta a Cantabok előnyét és 
1 ponttal győzött. A legjobb időt a camforidgei Mar-
chall futotta 490 ohv. Nortonján. — G. A. Tucker, a 
kitűnő Norton-versenyző, aki már a Sidecar TT-ben és 
Brookland 200 Milesben is győzött, two-port Norton-
nal indul az idei versenyeken. A kétkipuffogós henger-
fejet maga Tucker konstruálta, de nem lehetetlen, hogy 
a .gyár maga is áttér versenytípusainál a két kipuffo-
gócsőre. — Johannisburgban (Dél-Afrika) január 29-én 
az ottani Motordromban amerikai mintájú „Ddrt 
Track"-versenyt rendeztek. Az összes versenyekben 
gyönyörű párharc volt az amerikai és angol gépeli 
között, de minden esetben a kétszeres erősségű ame-
rikai Harley-Davidsonok győztek. A verseny főszámát, 
a 10 mértfölde® versenyt, az Unlirnited-kategóriában 
E. G. Murray (989 Harley-Davidson) nyerte 107.830 km. 
átlagsebességgel J. G. Lind (498 AJS) ellen,-imíg a 350 
kcm. versenyben B. E. Scott győzött Chater-Lea-gépé-
vel 104.595 km. átlaggal. A délafrikaiak, úgy látszik, 
nagyon értik az ügetőpálya stílusát. — Több motor-
kerékpáros a Colorado (USA) államban lévő Denver-
ből kiindulva, siken'el mászta meg Harley-Davidson-
és Tndian-inotorkerékpárokkal a 11.305 láb magas 
BertlhoudJhágót, majd a 12.095 láb magas Indepen-
dance-liágot, ami 4000 méteren feliili magasságnak 
felel meg. Eddig, tudomásunk szerint, Mr. Dundson 
jutott legmagasabbra egy Douglason Afganistan vad 
vidékein 1922-ben, amikor 11.300 láb magasba jutott fel. 
(A Motor Oycle nyomán.) — Március 26-án futják a/, 
első Brookland-nieetinget az idén, A programmon 3 
handiicap-, valamint három, egyenként 3 körre menő 
scratoh-vereeny is ezerepei, ahol már az angol nagy-
ágyuk színe-java is meg fog jelenni. — Űj egyórás 
rekordot ért el az amerikai León Duray Miller-
Speciál-kocsiján a Culver-Oity-autodromban. Duray 
222.087 kilométerrel megjavította Harry Hartz-nak a 
mult évben a Salem-Speedway-n felállított rekordját. 

Rex-Acme „Tourist" modell: 300 Jap. Best & Lloyd 
olajpumpa, Sturmey-Archer 3 sebesség, 27X2.75 
drótbetétes Dunlop-Cord-gumik, 2 rugós Hrempton-
villa, vastag nikkelezett kipufi'ogócső Carbjector-

hangtompitóval, Bosch-villanyvilágítás. 
ÍMT 1 É V I R É S Z L E T F I Z E T É S TW 

1440 pengő MARTINÉK FerryOszkár-u.32 

— A KMAC motorkerékpárosztályának március 15-én 
tartott ülésén végleg döntöttek a TT ügyében. A ter-
vet, hogy a Tourist Trophyt ellenkező irányba fussák, 
elvetették. Elhatározták, hogy a Budakeszi-utat ameny-
nyire lehet, provizórikusan kijavítják és így a ver-
senyt. a rövidített körön bár, de ifeltétlenül megrende-
zik. — Elkészültek a KMAC jelzőtáblái. A Királyi 
Magyar Automobil Club a mult héte n küldte széjjel az 
államépítészeti hivataloknak a veszélyes helyeket jelző 
táblákat. A tiszta fehér lakkal bevont hatalmas három 
fizögek, melyeken fent feketeszínben a magyar korona, 
lent a „KMAC" betűk állanak, nagyon előnyös 
benyomást keltenek. Az ízléses jelzések nem-
sokára teliát megjelennek az országutakon és 
végre valahára, jelezni fogják a magyar országutak 
veszedelme© 'helyeit. -— Kalmár Tihamér, akiről közel-
múltban megírtuk, hogy az új 2.3 literes Bugatti-
Kompresezorral fog versenyezni, visszalépett a Bugatti 
megvételétől, mert, mint jugoszláv állampolgár, nem 
indulhat a. „magyar automobil-bajnokságban". — 
Az automobiladó. Az új ankét az automobiladó tárgyá-
ban a közeli napokban lesz. Itt fog kialakulni véglege-
sen az autóadó kérdése. Mint dr. Szelnár Aladártól, 
a KMAC vezértitkárától értesülünk, az új adó nagyon, 
de nagyon mérsékelt lesz, amire garancia, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter, Hennáim Miksa, maga is 
autoTnobildsta ós erősen velünk érez ebben a kérdésben. 
— Az angol Alvis-gyár egy 1.5 literes elsőkerékmeghaj-
tásos versenytípust hozott ki. Eddig csak az amerikai 
Miller versenyzett hasonló konstrukcióval. — Az ame-
rikai Cadillac-gyár „La Salle" néven egy új négyüléses 
nyitott túrakocsit hoz piacra. — Az angol Lea-Francis-
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AZ 01CS0 ÉS ÜZEMBIZTOS flUTŰZÁS KÉRDÉSÉ! 
Siessen megrendelni autójára az „ECONO - RECUPER " - t , a jelenkor legtökéletesebb benzin- és olaj-
megtakarító készülékét. Nemcsak takarékos az üzemben, hanem a motor élettartamát is növeli és üzemzavarait 
megszünteti. Szerelése pör perc alatt a motoron levő csavarzattal történik, a legkülönbözőbb gyártmányú 
motorokra és carburátorokra. Mem turkáljuk össze a drága motorját és hűtőjét . A z „ÉCONO— 
R E C U P E R " túl van a kísérletezések korán. Követel-
jen referenciákat! A vezérképviselet készséggel szolgál A Z . . E C O N O — R E C U P E R " 
elismert budapesti és párisi gyáraktól és üzemektől. . . 
Saját anyagi é r d e k é b e n t a n u l m á n y o z z a magyarorszagi vezerkepviselete 
e lapban megjelenő műszaki ismertetésünket! » Budapest, I. ker. , Bíró-utca 10. s?ám. 
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A B I / f t N C H I automobilokat a tökéletes kidolgozás, 
kis benzinfogyasztás és nagy teljesítő-
képesség jellemzi. — Nem szériagyártmányok ! 

Automobil Behozatali Rt., Budapest, IV., Kossutt> Eafos-u. 3. 
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gyár 1.5 literes Cozette-kompresszoros sportkocsija el-
hagyta a gyárat. A kocsi sebesé-ge 140 km. — A Királyi 
Magyar Automobil Club által kibocsátott versenylicen-
szek árai motorkerékpárosok számára 10, automobil-
versenyzők számára 20 pengő. Blanketták a KMAC, 
Budapest, IV., Apponyi-tér 1. szám alatti helyiségében 
kaphatók. A versenylicenszek vidéki versenyzők szá-
mára posta útján is kézbesíthetők. — Nein kell külön 
nevezni az automobil-bajnokságokra. A KMAC sport-
bizottsága úgy határozott, hogy az automobilbajuok-
ságokra külön nevezni nem kell. A résztvevők automa-
tikusan jutnak pontjaik birtokába és végeredményben 
az nyeri a büszke címet, aki mind a négy versenyben 
összegezve, a legkisebb pontszámot éri el. — Az Ügető-
pályán, mint értesülünk, az idén is lesznek motorkerék-
pár ver senyek. A versenyek napjai azonban nincsenek 
megállapítva, mert a tavaszi zsúfolt programm, nean 
igen ad erre lehetőséget. Az ügetőn valószínűleg csak 
a nyár folyamán lesznek versenyek, július vége felé ós 
augusztus elején. — Az Északmagyaroszági Automobil 
Club, mint értesülünk, a belügyiminisztériumban nevé-
nek „Bükk- és Mátravidéki Automobil Club"-ra való 
átváltoztatását, kérelmezte. A KMAC, mint motoros 
feuhatóság, párfogólag terjesztette fel a miskolciak 
kérelmét. 

A június 4-én kezdődő és 13-áig tartó Automobil-
kiállítás méretei mind nagyobb arányokat öltenek. 
Az eddig bejelentett cégek oly nagy helyterületet bé-
reltek ki már eddig is, hogy a kiállítást az Iparesai-nok 
összes helyiségeire ki kell terjeszteni. A kiállító* 
clouja feltétlenül a történelmi rész lesz, amelyben kü-
lönösen a németek részéről a legszebb „régi emlékek" 
lesznek láthatók. 

A május 26.. 27-én lefutandó Magyar Túraút útvo-
nala immár nyilvánossá vált. A z első napi útvonal 
319.66 km. Start Budapest—Gödöllő—Aszód—Hatvan-
Gyöngyösi— Párád—Egerbakta—Pétervására — Kistere-
nye — Pásztó—Szécsény—Balassagyarmat—Rétság—Vác 
—Alag—Budapest. II. nap. 365.56 km. Budapest—Buda-
keszi—Zsámhék—Tarján — Tata — Környe—Gánt — Zá-
moly—Székesfehérvár—Csór—Inota —Várpalota — Haj-
máskér—Veszprém—Zirc—Bakonyszentkirály — Lázi — 
Kisbér—Csép—Nagyígmánd—Komárom — Neszmély — 
Süttő—Nyergesújfalu—Dorog—Piliscsaba — Pilisvörös-
vár—Budapest. 

Róbert Benoist, aki Delage-kocsijával az esős idő 
miatt nem volt hajlandó startolni a kilométer verse-
nyen Genfben, másnap, március 7-én, az eső elálltával 
rekordkísérletet végzett a Genf—Eaux Mortesi ország-
úton, melyet kedvéért újra lezártak. Kísérlete sikerült, 
amennyiben első kísérletre 17.4 mp., a másodikra 17.2 
mp. időt ért el. Középidő: 17.3 mp. Átlagsebesség: 
208.092 km. Régi rekord: 1924 március 16. Reno Thomas 
(Delage) 203.500 km. Benoist Delage-kocsija 12 hen-
geres, furat: 90 mm., löket: 140 mm., hengerűrtartalom: 
10.687 kcm. A kocsi súlya 1567 kg. 

A „Wiener-Messe" kapui 19-én zárultak. A bécsi 
Rotundá'ban elhelyezett .tavaszi vásár ez idén a motor-
sport híveit is kicsalta. Nem kevesebb, mint 72 gyár és 
képviselet állította ki modelljeit, úgy hogy a Wiener 
messe idei motorkerékpárkiállítása elhomályosította az 
eddig Bécsben rendezett imotorkerékpárkiállításokat. 
Betűrendben a következő gyárak szerepeltek: Alayon, 
Ariel, Austro-Motorette, BSA, Chater-Lea, Delta-
Gnom, D-Rad, Excelsior, FN, Henderson, Husquarna, 
LAG, New-Hudson, New-Henley-Norton, Omega, P. & 
M., Puch, Peugeot, Quadrant, Raleigh, Rex-Acme, 
Royal-Enfield, Schüttof, Sunbeam, Super X , Titán, 
Tornax, Zenitlh, Zündapp, HRD, MT, Bianohi, Ernst-
MAG, Scott, Brough-Superior, Harley-Davidson, Fran-
cis-Barnett, Gillet-Herstal, DS, Sarolea, James, NSU, 
Calthorpe, Galloni, BMW, Douglas, Indián, Motosa-
cocho, Triumph, Velocette, Wanderer, OEC, Viktória, 
Dunelt, Gnome-Rhone, DKW, OK, Guzzi, Rudge, New-
Gerrard, AJS, Thoman, Matchles6, 'Ardie, DSH, 
Huimber, Krammer, Frera, New-Imperial. A kiállítás-
nak óriási sikere volt és csaknem egy kis Olympia 
Show képét mutatta. Hol vagyunk mi még attól, hogy 
a mi tavaszi vásárunkon, vagy az automobil- és motor-
kerékpárkiállításon több mint 70 gyár modelljei sze-
repeljenek? Bizony Bécs még jóval előttünk áll. 

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

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

Budapest V. , Ká lmán-u . 15. V . em. 

GUZZI CALTHORPE GILLET 
M O T O R K E R É K P 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.: 12ö 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 svéd téli megbízható, 
sági inotorkerékpárversc-
nyek hihetetlen eredmény-
nyel végződtek. 18 induló 
közül csupán ketten fejez-
ték be a versenyt. A két-
napos túraút, melynek első 
napján egy éjjeli etappe is 
volt, nagyon igénybevette 
a gépeket a mély hóval bo-
rított terepe^. Az éjjeli 
etappot hárman: Sagströru, 
Wilhelmson és Massoon, 
mindannyian svéd Hus-
quarna motorkerékpáron 
tették meg, míg másnap 
Sagström is kiesett és így 
csak a két fentebb említett 
Husqnarna-vezető érkezett 
be. A svéd lapok óriási el-
ismeréssel írnak a Hus-
quarna gépekről és veze-
tőikről. A Husquarna mo-
torkerékpárok 750 kcm. két-
hengeres amerikai karak-
terű gépek, melyek erősen 
hasonlítanak a Harjey-
Davidson- és Indián-gépek-
hez. Wienben már képvise-
letük is van. 

10 kocsi nevezett a Grand 
Frixre. Július 3-án futják 
Monthléryben a francia 
Grand Prixt. Eddig 10 kocsi 
indulása biztos. Nevezett a 
védő Bugatti-gyár 3, a De-
lage 3, a Talbot 3 kocsit, 
valamint egy Halford-
Speciál egészíti ki a díszes 
társaságot. A vezetők tekin-
tetében meglehetős nagy 
változások és meglepetések 
állanak előttünk. A leg-
nagyobb változás a Bugatti-
nál van. Costantini vissza-
vonulása úgy látszik befeje-
zett tény, de hogy a gyár-
nál alkalmazásban lévő 
Goux miért nem vezet to-
vább, azt nem tudjuk. Et-
tore Bugatti kijelentése sze-
rint a kocsikat az olasz 
Minoia, valamint Dubonnet 
és Conelli fogják vezetni. 
Minoia és Dubonnet már 

vezettek Bugattit, sőt 
győztek is már Bugat-

tin, de Conelli eddig 
inkább a Sunbeam-

Talbot konszern 
kocsijain ver-

senyzett több-kevesebb szerencsével. A Talbot-gyár a 
mult héten már trenírozott is Monthléryben és nagyon 
megelégedett arccal távoztak onnan. A gépek multévi 
fogyatékosságát, a nem kellőleg méretezett és kel-
lően működő féket újjal helyettesítették és az új fékek 
kitűnően beváltak. Emlékezhetünk még a multévi angol 
Grand Prixre, ahol az volt a vélemény, hogy a Talbot 
volt a gyorsabb, de a Delagenak jobbak voltak a fékei. 
Ha Coatelennek sikerült a hiányt pótolni, úgy a Talbot 
mint nagy favorit indul a Grand Prixben. Delageék 
szintén változtattak egyes dolgokat multévi 1.5 litere-
sükön. A kipuffogócsövet, melynek melegétől a mult év-
ben oly sokat szenvedtek a Delage-vezetők, áthelyezték 
a balodalra. Egyébként a Delage már a Monthléry 
megnyitó meetiiigen, március 13-án is starthoz állott. 
Vezetőkérdésben kettő bizonyos: Benoist és Bour-
lier. Hogy ki lesz a harmadik, még nem tudni. Való-
színűleg Wagner vagy Sénéchal. A Talbot-kocsikat ter-
mészetein ismét H. O. D. Segrave és Albert Divó ve-
zetik. Harmadiknak egy erősen titkolt olasz amatőrt 
emlegetnek, aki egyébként nem lehet más, mint Maggi 
gróf. A Grand Prix előtti napon futják le az ACF 
(Automobil Club Francé) sportbizottságának nagydíját 
1100 kcm.-es versenykocsik számára. Itt valamivel jobb 
a helyzet. Eddig 20 kocsi nevezett: 4 BNC, 2 Peugeot, 
3 Lombards, 2 Salnison, 2 Montier-Special (átalakított 
Ford), 1 Leroi, 1 Corre la Licorne, 3 Bugatti, 1 Georgcs-
irát és 1 De Coucy. Feltűnést kelt a kompresszoros s 
mostanában állandó nagy favorit Amilcarok távolmara-
dása. Mindkét verseny teljesen nyilt. 

A közel jövőben megjelennek a Magyar Túraút sza. 
bályai. A túraúton, dacára az AIACR legújabb sza-
bályrendeletének, hogy ezentúl csak sportkocsi és ver-
senykocsi van, a KMAC az idei versenyeken még a 
túrakocsi kategóriát is kiírja. A Magyar Túraúton, 
tekintettel arra a körülményre, hogy a Mátra hegyi-
vérseny és a nyergesújfalui sebességi verseny bele-
számít a magyar automobilbajnokságba, mind a három 
kategória: túra-, sport- és versenykocsik is indulhat-
nak. Eredményeik azonban csak akkor számítanak, ha 
az aznapi etappot végig is futották. Ezzel tehát az 
eddig kétes kérdések is megoldást nyertek. 

A Francia Motorkerékpár Tourist Trophyt április 
3—10. között futják. A franciák ugyancsak so-
kat követelnek a gépektől és a vezetőktől. A 12.5 kilo-
méteres Monthléry-kör mindennap 10 órától kezdve áll 
a versenyzők rendelkezésére. Naponta minden ver-
senyzőnek 150 kilométert kell befutni meghatározott 
átlaggal. Az átlagok meglehetősen enyhék. Aki ezeket 
nem tudja elérni, az büntetőpontot kap, míg aki 
felülmúlja, jó pontokat szed össze. A hajsza 6 napon 
keresztül tart, egyugyanazon géppel. Az előírt átlag-
minimumok a következők: 125 kcm. 35 km., 175 kcm. 
40 km., 250 kom. 45 km., 350 kcm. 50 km., 500 kcm. 55 km., 
750 kcm. 60 kim., 1000 kom. sidecar 50 km. Vezetőcsere 
esak akkor van megengedve, ha betegség vagy bukás 
következtében a vezető képtelen folytatni a versenyt. 
Erre a versenyre, nézetünk szerint, inkább illik a 
megbízhatósági pályaverseny, mint a klasszikus TT 
elnevezés. 

msMm^ 
MMmk 
mmr 
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Zajta lan svéd 
a u t ó m obi l csap ágyak. 
Kúpgörgős - , hengergörgős - és go lyós c sap -
ágyak. Az összes „ F o r d " - c s a p á g y a k . Speci -
ális go lyós csapágyak a Citroen, Chevrolet, 
Buick, Fiat, stb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciál is m o t o r k e r é k p í r c s a p á g y a k . 

Magyarországi vezérképviselet: 

G R E I N I T Z - P I R K N E R 
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 

Sürgönye im: 
PIO. BUDAPEST. 
T e l e l ő n : J 102-78 

J. 130-38 
J. 8-08 

A Tourist Trophy útvonalában nagyarányú 
változás állott be. A klasszikus pálya 1.5 kilo-
méterrel lett rövidebb, miután a belügyminisz-
térium, a székesfőváros és a rendőrség egy-
hangúlag nem' engedélyezte a Diana-utca, 
Svábhegy-szálloda és Hollós-úti szakaszt. Így 
a szép és neJiéz hídalatti rész, valamint a 
pikáns „hentesbolt" kimarad a játékból. He-
lyette a Béla király-utat a Mátyás király-úttal 
összekötő meredek Vilma-út lesz bekapcsolva 
a TT útvonalába. Itt viszont két derékszögű 
íorduló alakul, ami szintén eléggé próbára 
í og ja tenni a versenyzők tudását. A Buda-
kesai-út állapotában gyökeres változás nem 
remélhető. A most igen rossz állapotban lévő 
útvonalat valószínűleg június, július és augusz-
tusra egészen le fogják zárni és új bitumen-
úttal fogják helyettesíteni. A Tourist Trophy-
ra csak a lyukakat tömik be, úgy hogy az 
eddig észlelt sebességek nem igen lesznek ki-
futhatok. A TT felső útszakaszait azonban 
tökéletesen kijavítják. A Budakeszi-út gyenge 
állapota, valamint a megrövidült pálya, előre-
láthatólag egy 10 perc körüli köridőt, sőt 
talán még egy annál jobbat fog eredményezni. 
A TT propoziciói a közeli napokban fognak 
megjelenni, azokban különösebb változások, 
eltekintve az útvonaltól, nem igen lesznek. 

Az „Osztrák inotorkerékpárbajnokság" ki-
írása megjelent. A bajnokságot az Osztrák 
Automobil Club öt kategóriára írta ki. (175, 
250, 350, 500 és 1000.) A (bajnokság két részre 
oszlik: a bajnoki gép- és a bajnok vezetőre. 
A bajnoki versenyek: Az Osztrák TT, a 
„ürosser Preis von Österreich 1927" és az 
Arlberg-hegyi verseny. A negyedik helyen 
négy verseny között választhat a versenyző. 
Ezek a Semmering, a Hollenburg, a Tauern 
és a Zierlerberg hegyiversenyek. Az osztrák 
bajnokságokra május l - ig nevezni kell, sőt 
azt is meg kell jegyezni, hogy az előírt három 
verseny mellett, melyik lesz a negyedik, amit 
a versenyző választ A pontozás ugyanolyan, 
mint a magyar bajnokság kiírásában. Ha va-
lamelyik kategória győztese 15 pontnál többet 
ér el, úgy nem nyeri a bajnokságot. Egyenlő 
pontszám esetén az Osztrák TT, majd a Nagy 
Dí j számít. Az osztrákok tehát ebben is előt-
tünk vannak. Nekik már öt bajnokuk lesz, ntíg 
nekünk osak egy, ama körülbelül ugyanaz, mintha a 
sprintereket összeeresztenék a közép- és (hosszútáv-
futókká], vagy a 100 méteres úszót az 1500-assal és a 
pehelysúlyú boxbajnokot a nehézsúlyúval. Hiába van 
Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Svájc-
ban kategóriarendszer, Magyarország marad az ő kon-
zervatív álláspontja mellett. 

A Colmore Cup. A z angol tavaszi megbízhatósági 
versenyek egyik legnagyobbika a „Colmore Cup" zaj-
lott le a mimap. Jellemző az angolok komolyságára, 
hogy a benevezett 239 versenyzőből csupán 8 maradt tá-
vol a starttól. 33 feladta és így 198-an finiseltek. A ver-
seny főgyőztese Alán Watson lett egy 493 Sunbeam 
sidecarral, míg a team díjat a Douglas nyerte. A Wat-
son pajzsot, mely a legjobb sidecar számára volt kiírva, 
C'. Stannard nyerte 980 kcm. Coventry-Eagle-Jap gépé-
vel. A Walker-serleg (legjobb 175-ös gép) Moxon-Francis 
Barnett kezeibe jutott, míg a legjobb 250-es gép részére 
kitűzött Calthorpe Trophyt ezúttal Arrosmith (Dunelt) 
nyerte. Nézzük miképen végeztek az egyes gyárak. A 
zárjelben lévő számok azt mutatják, hogy hány géppel 

vett .részt az illető gyár. AJS (17) négy aranyérem, négy 
ezüstérem. A kitűnő speedman J. Simpson ezüstérmet 
nyert. Ariéi (10) három arany, négy ezüstérem. BSA (23) 
hét arany- és 8 ezüstérem. Calthorpe (3) két ezüstérem. 
Chater-Lea (2) egy ezüstérem. Cotton (5) egy arany-, há-
rom ezüstérem. Douglas (9) öt arany- és két ezüstérem. 
Dunelt (6) két arany-, két ezüstérem. Excelsior (6) há-
rom ezüstérem. Francis-Barnett (15) 1 arany- és öt ezüst-
érem. Grindlay-Peerless (3) egy aranyérem. HRD (3) 
egy ezüstérem. Humber (5) két ezüstérem. Omega (6) 
két ezüstérem. P. & M. (5) három ezüstérem. James (7) 
három arany-, egy ezüstérem. Levis (3) egy arany-, egy 
ezüstérem. Ma tc Illess (3) egy arany-, egy ezüstérem. 
New Hudson (4) két ezüstérem. New-Imperial (6) négy 
arany-, három ezüstérem. Royal-Enfield (7) két arany-1 
Raleigh (8) egy arany-, öt ezüstérem. Rex-Acme (5) egy 
arany- három ezüstérem. Royal-Enfield (7) két arany-, 
kát ezüst. Rudge (6) két ezüstérem. Scott (7) két arany-
érem. Sun (2) egy ezüstérem. Sunbeam (12) három 
arany-, hat ezüstérem. Triumph (7) két arany-, egy 
ezüstérem. Velocette (6) egy arany-, négy ezüstérem. 
Zenith (3) egy ezüstérem. 
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Paris—Nizza. Az 1650 kilométeres Páris—Nizza 
megbízhatósági verseny befejeződött. Azok a verseny-
zők, akik büntetőpont nélkül abszolválták a távot, iga-
zán gyönyörű teljesítményt mutattak, mert a hegye-
ken való átkelés Grenoble-nál nagy nehézségekbe 
ütközött, az időjárás viszontagságai folytán. A követ-
kező versenyzők végeztek büntetőpont nélkül. 125 kom.: 
Gráf (Zehnder), 175 kom.: Bourguin (Gnome & Rhone), 
Dupont (Puch-Harlette), Rigollet ós Petit Pierre (Mo-
net-Goyon). — 250 kcm.: Qilter (Motosacoche), Garrot, 
Quenette és Doyen (Terrot), Divorne ós Wuillemin 
(Condor), Sourdout és Hommaire (Monet-Goyon). — 
350 kcm.: Gauthier. Zind, Rodet (Magnat-Debon), Per-
rotin, William, Roland (Terrot), Vache (BSA), Leviu-
fossso (PN). — 500 kcm.: Francom (Motosacoche), Naas 
Bemard (Gnome-Rhone), Dawson (Sarolea), Beranger 
ás Lunes (BSA). — 750 kcm.: Betamps (Koehler-
Escoffier). 

Tunis—-Tripolis. A "Timis és Triix>lis közötti ver-
senyt 28 induló közül!, csak két vezető tudta befejezni, 
az útközben keletkezett szörnyű vihar miatt. Modena 
(Ceirano) és Rizzo (Rolland-Pilain) futottak be Tnipo-
lisba. Az óriási érdeklődós mellett Tripolisbau lefolyt 
sebességi versenyeknek szenzációs eredménye volt. A 
131 kilométeres sebességi versenyben Maggi gróf már 
Alfa-Romeoján startolt és bár hosszú ideig tartotta 
magát Matei-assi ellen, defekt miatt fel kellett adnia 
a versenyt Materassi első startja a Bugatti színekben 
sikerrel járt, amennyiben a távot 56:08 alatt tette 
meg, ami 140.078 km. átlagsebességnek felei meg. Má-
sodik lett Balestro (Bugatti) 1:03:28, harmadik Maserati 
(Maserati-Speciál), negyedik Totti (Bugatti), míg ötö-
diknek Plate Gigi (Fiat) futott be. 

A Scott-képviselet, amit eddig a budapesti Steyr-
képviselet vezetett, megszűnt. Hajós Imre dr. vissza-
vonult a versenyzéstől és így a Scottok, Budapesten ta-
laj nélkül maradtak. Csodáljuk, hogy ezek a kiváló an-
gol gépek, amiket néhány év előtt Almássy László Ede 
hozott Angliából, nem tudtak gyökeret verni nálunk. 

Versenyző nélkül áll jelenleg az Ardie, az Indián, 
nincs gyors embere a Jamesnek, mert Pápai István 
egyelőx-e csak sidecarral indul. Ugyancsak komoly ver-
senyző nélkül áll Balázs László távozásával a Zenith is. 
A Royal-Enfield—Norton—New-Hudson trió gépeit 
Panll József ós a már említett dr. Feledy Pál fogják 
vezetni. Gyurkovich Béla egy komoly és gyors 350 kcm. 
gépet keres. 

Wolfner László, mint hírlik, teljesen visszavonul a 
motorkerékpársporttól és csupán az automobilverse-
nyeken fog ezután indulni. Vágya teljesült és megvette 
a Steyr-gyár egyik gyors versenykocsialvázát, amire 
sportkarosszériát építtet és az esztendő összes verse-
nyein starthoz fog állani. Kíváncsiak vagyunk Wolfner 
László automobilversenyzői eredményeire, amelyek, ha 
olyan sikeresek lesznek, mint motorkerékpáreredmé-
nyei, úgy büszke lehet majd rájuk. 

Lesz-e hangtompító verseny? Télen, az automobil-
kiállítással kapcsolatban igen sokat hallottunk a 
motorkerékpárosok számára rendezett zajtalansági ver 
senyről. Az idők multával azonban mind kevesebbet 
hallunk erről a kitűnő motorpróbáról. Ajánljuk a 
KMAC figyelmébe. 

TEVES" 
d u g a t t y ú g ' y ü r t í k , 

zslrzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugattyúcsapok edzve 
és köszörűivé. Nyersszelepek, 

zsirzóprések. 
a g v k t á r 

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

Tele fon : 9 5 - 3 0 . 

A kölni automobilkiállítás. Folyó évi május hó 20-án 
nyitják meg Kölnben a Deutzer pályaudvar melletti ki-
Éklításft osarnotkoikban a kölni automobil ós motorkerék-
párikiállítást. A kiállítás május 29-ig tart, A kiállítás 
befejezte után május 30-án a kiállított hasznos és kü-
lönleges gépjárművek gyakorlati használhatóságát mu-
tatják be a nagyközönségnek. 

Az A. és B. kategóriák bevezetéséről írtunk mult 
számunkban. A sportsajtó általános óhaja nemsokára 
teljesülni fog. A KMAC sportbizottsága igen helyesen, 
magáévá tette a kérdést, a szezon motorkerékpárverse-
nyein behozza a novice és expert, illetve az A. ós 13. 
kategóriákat. Reméljük, a döntés nagyban elő fogja 
segíteni megritkult versenyzőgárdánk felfrissítését. 

Megváltozik az Északmagyarországi Automobil 
Club, Miskolc, címe. A Királyi Magyar Automobil 
Club kívánságára az Észaikimagyaroirszági Automobil 
Club vezetősége elhatározta, hogy tekintettel a Bükkben 
és Mátrában folyó nagy útépítési és az idegenforgalom 
megnövekedését célzó munkálatokra, a trianoni beikét, 
mintegy jóváhagyó „Északmagyarországi" cím he-
lyett, a Bükk- és Mátravidéki Automobil Club, Miskolc 
címet veszi fel. Rövidített neve a mostani ÉMAC 
helyett BÉMAC lesz, jelvényeinek színe és alakja 
azonban éppen úgy megmarad, mint a Hatvantól Sátor-
aljaújhelyig terjedő működési területe. 

A miskolci motorospálya ügye a megvalósulás felé 
halad. A lóversenyteret eddig kezelő Tiszáninneni 
Lótenj'észtő Egyesület megegyezést hajtandó létesíteni 
a Biikk- és Mátravidóki '(Északmagyarországi) Automo-
bil Clubbal, mély alapon a kettős pálya építése bizto-
sítottnak mondható. 

Eladó 

Telefon: 
T. 132 - 64. 

teljesen jó állapotban lévő 1926-os típusa 
Longstroke 

Sunbeam 
motorkerékpár 
Bővebbet a szerkesztőségben. D. u. 3- 4-ig. 

K. Pennsol motor oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaj 

BIumenWal Testvérek, VI., Váci-út 26. Tel.: 144-53 
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Res&er&ési forrásolt 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 
V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 

Autójavító 
Rexgarage. Wollein Ferenc, V.,Korái-

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

Zamecsnik Gyula, IV., Ferenc József-
rakpart 16. (Bejárat a Sörház-u. felől.) 

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

Autógumijavító 
Tauril Pneumatik R.-T. VI., Mozsár-

utca 9. 

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

Alkatrészek 
Blackburne motor alkatrészek. 
Kürtös VI., Dessewfíy-utca 28. I. 12. 

Villamoshegesztés 
Elektro-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 alcfm alatt 

havonta 5 pengőért kétszer közöljtlk 
vállalatának cimét. Telefonszámunk: 
Teréz 132-64. 

Motorkerékpárkiállítás Miskolcon április 3-tól 10-ig. 
Ají automobilizmus és a motorsport érdekében eddig is 
nagy propagandát kifejtett, Bükk- és Mátravidéki 
(Északmagyarországi) Automobil Club, megvalósítja a 
második vidéki motorkiállítást., miután a tavalyi mis-
kolci autokiállítás üzletileg is oly fényes eredménnyel 
végződött. A kiállítást Hodobay Sándor dr. polgármester 
engedélyével a miskolci városháza nagytermében tartják 
meg. Cégek, melyek e kiállításon résztven,ni óhajtanak, 
forduljanak a Biikik- és Mátravidéki (Északmagyaror-
szági) Automobil Club igazgatóságához, Miskolc, Szé-
chenyi-utca 9. Telefon 10—10. 

Egri motorosok kirándulása Miskolcra. Az Észak-
magyarországi Automobiíl Clubból, Bükk- és Mátra-
vidéki Automobil Club, Miskolc névre átkeresztelt egye-
sületet kedves ismerősök keresték fel. Az elmúlt vasár-
nap délelőttjén számtalan miskolci ós misikolcvidéki mo-
toros népesítette be a főutcát, akik mind az egri moto-
ros-igárda vezetőségének beígért látogatását várták. 
Mezőnyéken vitéz Fehér Ferenc földbirtokos, az Auto-
mobil Club tagja, fogadta és indította útnaik az érkező-
ket, akik elébe Soltész Imre dr. motoros-szakosztályi 
titkár vezetésével egy nagyobb motoros-csapat ment 
Miskolc határáig. Az egri (motorosokat Eleőd János 
villanygyári igazgató vezette, akinek páratlan agili-
tása folytán 14 egri sportba,rát iratkozott be testületi-
leg a Bükk- és Mátra vidéki (Ésizaikmagyarországi) 
Automobil Clubba, hol a Club vezetősége élén Siposs 
Géza igazgató melegen üdvözölte a vendégeket. A Club 
ezévi programmjának ismertetése után megbeszélték 
az Ege:r—Aggtelek—Miskolc klubközi túrautat, vala-
mint a KMAC-al és TTAC-al együtt rendezendő Mis-
kolc—Gönc—Sátoraljaújhely—Tokaj—Debrecen — Tisza-
polgári komp—Miskolc között, ez idén Befutandó nagy 
versenyeket. Az értekezlet után a BÉMAC fellobogózott 
helyiségeil>en villásreggeli volt s a legjobb benyomá-
sokkal távozó egrieket a miskolci motorosok ismét el-
kísérték a csabai vámig. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültségben a 
legnagyobb választékban Reicli Miklósnál, VI., Vil-
mos császár-iit 45. Telefon 144—72 és 72—67. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-körút 64/a., V. emelet 2. 
Hivatalos órák délután 3—5-ig. Tel.: T. 132-64. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 

Automobilisták 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 indulatii 
útonállóval akad kalandja a sportolónak. Erre az 
eshetőségre azonban már előre kell felkészülni és 
minden autó- vagy motorkerékpárvezetőnek kell hogy 
egy kakasos Frommcr-pisztolya legyen. Egyedül ezek 
az automata-pisztolyok alkalmasak erre a célra, mert 
ezeket a nélkül, hogy valamelyik rugójuk fel lenne 
húzva, tehát veszélyes helyzetben lennének, akár a 
zsebben, akár az 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-
natra árjegyzéket is küldenek. 

m 
Autóműszakí 

oktató falitáblák 
liiiiii 

Soffőrískolák számára 

Egy sorozat — 26 darab 2—3 m2 nagyságban 

Ara: 
1,500.000 kofona 

KIADJA A „MOTORSPORT" 

Kívánatra bemutatjuk vételkényszer nélkül 

Megrendelhetők: 

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

; 
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4 2 0 HP. 

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

Minden típusa raktárról, azonnal szállítható 

VEZERKEPVISELET: 

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

(Hitelbank-palota) Telefon: 75-78 
NYUGATMAGYARORSZÁGI AUTOMOBILKERESKEDELMI ÉS BÉRFUVAROZÁSI 
VÁLLALAT. SAÁGBY ÉS MAYER. SZOMBATHELY, BERZSENYI DÁNIEL-UTCA 1. 
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MAGYARORSZÁGI V E Z É R K É P V I S E L E T : 

GRÓF SALM HERMANN ÉS RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
BUDAPEST, I., ZSOLT-UTCA 9. TELEFON: JÓZSEF 112-18. 

AZ AUTOMOBILOK TELIVÉRJE 




