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S V Á B H E G Y I V E R S E N Y • 1927 

Ismét egy aranybetűs nap a S T E Y R - g y á r történetében 

3 vándordíj 
5 győzelem 
5 tiszteletdíj 
5 aranyplakett 

Gróf Kinsky Ulrich 

• S T E Y R • 
a versenykocsik és az összes automobilok legjobb idejét futja 

és végleg megnyeri a Svábhegyi Nagy Vándordíjat 

Delmár Walter STEYR 
a sportkocsikategóriák legjobb idejét futja 

Delmár Walterné STEYR 
a leggyorsabb nővezető és végleg nyeri a Shell-díjat 

Almássy László Ede STEYR TYPEXII 

Wolfner László STEYR TYPEVII 
kategóriagyőztesek 

A gróf Kinsky Ulrich által STEYR-versenykocsin 1926-ban felállított 3:43.36 
másodperces útvonalrekord megdöntetlen 

Magyar Steyr Automobi l Részvénytársaság 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9 Telefon: Teréz 219—45 
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Amerika előkelő márkája, a 

MOON-DIANA 
gyár kocsijai 

1 2 / 4 7 HP, 1 6 / 6 0 HP, 2 0 / 7 3 HP t í p u s o k b a n 

páratlanul olcsó áron kaphatók 

ROVER ÉS CROSSLEY KÉPVISELET 
DR. GORZÓ NÁNDOR. GOÓ-HALY AUTOMOBILKERESKEDELMI 

R. T. 
Budapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130-24 
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UNLQPCORD 
TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI 
Gyári képviselet 

AUTÓ-
FELSZERELÉSEK 

Pneumatik és Autó-

felszerelési Szaküzlet 

BUDAPEST, VI., 

Vörösmarty-u. 33 (Andrássy-út sarok) Tel.:L. 983-63 

IRÁNYJELZOK I 

N a g y v á l a s z t é k b a n 
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ORD személy- és teherautomobilok 
ORDSON traktorok és alkatrészek 

l egnagyobb magyarország i raktára 

Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
Budapest, VII., Rákóczi -út 19. 

Te le fon : József 4 6 0 - 3 8 és József 428 -40 

150 éven keresztül: 

Kälber 
gyártották 

a tökéletes hintót 

Ma: 

Kälber Testvérek 

gyártja a 

tökéletes automobil-
karosszériát 

Gyártelep, javítóműhely és garage: 

József-utca 4-1 

¡OllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 

r W K n 
\ legjobb és legolcsóbb 

üzemű németországi 
kétüléses kiskocsi 

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

L I G Ó R É S Z V É N Y T Á R S 4 S Á G 

B u d a p e s t , V . k e r . , A l k o t m á n y - u t c a 30.sk . 
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ITALA AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

1 g y á r l e g ú j a b b t í p u s a i á l l a n d ó a n r a k t á r o n 

Magyarországi vezérképviselet : 

Fábri B., Budapest 
VI, Andrássy -út 61 

Telefon: T. 159 -75 Teleion : T. 159 75 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

MAGO 

GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 
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A u l o m o b i l - M o l o r s p o r t 

F Ü G G E T L E N K É P E S M O T O R S Z A K L A P 
Megjelenik minden hó 10-ón ós 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő : DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest, VI., Rózsa-u. 111. sz, II. em. 

Telefon : Teréz 112 - 44, 112—45, 112- 46 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 84240, 

Előfizetési dí jak: 
Budapesten és v idéken: évi 20 pengó 

Ausztr laba . évi 35 sl l l lng 
Jugosz láv iába: évi 300 dinár 

Csehsz ováKiába: évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 120U lel 

A külföldi előf izetésekben a postaköltség Is bennfoglaltat lk. 

Megalakult 
az Automobil Tisztviselők Clubja 
250 iőnyi résztvevő mondotta ki a megalakulást 

és választotta meg egyhangúlag a tisztikart 

December 4-én alakult meg a Belváros egyik előkelő 

vendéglőjének különtermében a Magyar Automobil Tiszt-

viselők Clubja. Nagyjelentőségű társadalmi egyesülésről 

számolhatunk be tehát, mely mindenképen sikeresnek 

mcvndható. Célja egy meleg otthon megteremtése, ahol a 

tagok a társadalmi együttléten kívül szakelőadásokat, 

kisebb mulatságokat óhajtanak rendezni, valamint meg-

teremteni azt a lehetőséget, hogy a jövőben megadassék 

nekik az a helyzet, hogy hivatalos idejükön kívül némi-

leg a sportnak és egyéb szórakozásnak is szentelhessenek 

életükből. Az eszme létrehozása Lazarusz Frigyes, gönczi 

Zolnay Endre, Pápai Zoltán, Mészöly Pál, Vadas Sándor 

és mások érdeme, akik életrevaló ideájukkal tényleg egy 

szép és virágzó egyesületnek fektették le az alapját. 

Az ülést, melyen ott láttuk a magyar automobil- és 

motorkerékpárszakma csaknem minden tisztviselőjét, 

beleértve a hölgytagokat is, valamint sok testület, mint 

a KMAC, a MAC, az Automobilkereskedők Országos 

Egyesülete, több minisztérium és a sajtó összes képvise-

lőit, Almássy Zsigmond nyugalmazott ezredes, mint kor-

elnök nyitotta meg, majd átadta a szót Pápai Zoltánnak, 

aki szép és meggyőző szavakban fejtegette a klub ideális 

:éljait. Az alapszabályok felolvasása után egyhangúlag 

választották meg elnökül az egybegyűltek Delmár Wal-

tert, Magyarország 1927. évi automobilbajnokát, aki me-

leg szavakban köszönte meg a megtiszteltetést, kifejtvén, 

hogy oda kellene hatni, hogy az automobiltisztviselőknek 

idővel egy olyan otthon álljon rendelkezésükre, ahol eset-

leg állás nélkül lévő szakmabelieket rövid időre el lehes-

sen helyezni. Beszéde után a KMAC vezértitkára, Szelnár 

Aladár dr. üdvözölte az új egyesületet és kifejtvén, 

hogy ő is az automobilizmus alkalmazottja, mint a 

KMAC vezértitkára rendes tagul kéri felvételét az új 

klubba. Utána Máry Dezső alezredes, mint a MAC meg-

bízottja mondott szép szavakat az új klubnak, majd 

Kádár Imre, az Automobilkereskedők nevében üdvözölte 

az új alakulást és kívánt további jó együttműködést. 

A megalakulást társasvacsora követte, melyen a megje-

lentek száma meghaladta a háromszázat. A vacsorán az 

új elnökön, Delmár Walteren kívül, különösen Máry 

Dezső alezredes és Illés István mondottak igen sikerült, 

hosszú, lelkes beszédet. A társasvacsora résztvevői a késő 

éjszakai órákig maradtak együtt. 

A megválasztott tisztikar a következő: 

Elnök: Delmár Walter. Alelnökök: Szmik Viktor és 

Somogyi Andor. Titkár: Pápai Zoltán. Pénztáros: K. 

Gombos Olga. Ellenőrök: gönczi Zolnay Endre és Mészöly 

Pál. Háznagy: Vadas Sándor. Ügyész: dr. Vogel Béla. 

A választmány tagjai a következők lettek: Almássy Zsig-

mond, Badovetz Rajmund, Bartók László, Bárd Lipót, 

Domjanich Imre, Fodor László, Harmath Jenő, p. Kölber 

Fülöp, Krausz Lajos, Lassú Imre, Lutz Gyula, Mezey 

István, Pollner Viktor, Reichmann György, Rózsák 

József, Szécsi László, Székely Ottó, Szini János, ifj . 

Uhry Imre, Urbach László, Vajda András, Viczenty 

László, dr. Wohlmuth Fülöp, Zsillé József, Póttagok: 

lettek: Hild Károly, Kübek József, Sohr Pál, Szabolcs 

Vilmos, Vogel Vilmos, Sebestyén Károly. Számvizsgáló-

bizottság: Török Zsigmond, Hasenfeld Ervin, Ungár 

Gyula és Winter Tibor. 

Mi részünkről minden jót kívánunk az új egyesü-

letnek, mely részére lapunk hasábjainak egy része min-

denkor rendelkezésre áll. Kívánjuk, hogy eljöjjön az az 

idő, amikor közös megegyezés alapján, a jó és nyugodt 

munka után felfrissülve maradjon egy kis idő a sportra 

és egyébre is. 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újesztendőt kívánunk 

Olvasóinknak! 
Kíván juk , hogy a jövő esztendőben minden olva-

sónknak és előfizetőnknek legyen autója vagy motor-
kerékpárja, feltéve, ha eddig még nincsen. Kívánjuk, 
hogy semmi se zavarja utaikat, sem a városokban, sem 
az országutakon. Legyenek úgy az automobilizmusnak, 
mint a motorkerékpársport n,ak továbbra is leikes har-
cosai és olvassák, szeressék és terjesszék lapunkat to-
vábbra is, mint eddig; tették. Mi részünkről igyekezni 
fogunk, hogy a jövőben is éppen olyan kitartással és 
objektivitással szálljunk síkra az autoinobilisták és 
motorkerékpárosok igazáért és reméljük, hogy olva-
sóink ebben a munkánkban minket továbbra is pártfo-
golni fognak. Ezúttal is megmaradtunk régi elvünk 
mellett, hogy külön ünnepi számot jiem adunk ki, mert 
az a nézetünk, hogy inkább legyen mind a 24 számunk 
egyformán tartalmas és egyenlően illusztrált. Legkö-
lebbi számunk a karácsonyi ünnepek után jelenik meg, 
a hó végén, érdekes tartalommal. 

Ezúttal ismét hozzuk az eddig annyira bevált és 
közkedve'.t „Automobil ártabellát", melyben ezúttal 
már az összes új , Budapesten képviselt külföldi auto-
mobilok is szerepelni fognak. 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
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2 literes a jövő autója 
A párisi Sálon és londoni Olympia Show tanulságai 

Az idei híres autókiállítások, mint mindenki tudja, 

rengeteg új típust hoztak ki és szép eredményeket mu-

tattak fel az automobil fejlődése terén, de a legnagyobb 

nevezetességük az volt, hogy az idén semmiféle új 

szenzációt nem hoztak. 

És ez volt az egyetlen igazi szenzációja úgy a pá-
risii Salon-nak, mint a Londoni Olimpia Show-nak. 

Ha egy pillanatra visszatekintünk az impressziók 
tömegén, akkor önkénytelen kialakul bennünk az auto-
mobil jövőjének irányvonala. Bennünket most csak a 
közvetlen közeljövő érdekel, amit a jelenből alaposabb 
vizsgálat folytán ki tudunk hámozni, logikus következ-
tetések alapján. Ezért, ha az utóbbi évek autókiállítá-
sainak eredményeit tüzetesen szemügyre vesszük, azon 
célból, hogy az autó fejlődésének irányait megállapít-
suk, akkor nem az úgynevezett gyérszámú szenzációs 
dolgokat kell következtetésre felhasználni, mert ezek 
*rre a célra csaknem alkalmatlanok, sőt károsak, mert 
esetleg fantáziánknak szabad teret engedve, tévútra 
vezethetnek. A tavalyi párisi Sálon még elég sok szen-
zációval rendelkezett: például a Constantinescu-féle 
sebességváltó nélküli kocsi, egy egész sereg elsőkerék-
meghajtás, csuklós tengelymegoldások, Lavaud-féle 
kúpfogaskeréknélküli hátsóhíd, kompresszoros széria-
motorok és még sok egyebek. Ezek mind érdekes szen-
zációk, amelyek rövidéletűek, a legtöbbje pld. az idén 
már ki sem állított, tehát nem váltak be. Ilyformán 
ezek bármily érdekesek is, az autófejlődést nem szol-
gálják. A szakembert, ha az autó fejlődésének irányait 
kutatja, a sebességváltó nélküli kocsi sokkal kevésbé 
fogja érdekelni (melyről rögtön látja, hogy nem élet-
képes dolog), mint az a tény, hogy a kiállításon szerepi«" 
modern motorok hány százaléka alakalmaz levehető hen-
gerfejet, vagy alulvezérelt-e stb. Érdekes és jellemző, 
egy ú. n. szenzációs chassis-hoz, egy ilyen kiállításon 
úgyszólván lehetetlen, a csodálkozó, ámuló tömegtől 
hozzáférni és ha e chassis publikumát vizsgáljuk, ko-
moly autószakembert csak véletlenül találunk benne. 

Melyek tehát a jellemző és következtetésre alkal-
mas dolgok egy ilyen hatalmas kiállításon, amelyekből 
az autófejlődés irányait körvonalazni tudnánk? 

Az autófejlődés irányát megállapítani épp oly 
propbléma, mint az időprognózis. Tudományos alapon 
néhány napra előre meg lehet az időjárást állapítani, 
légnyomásból, szélirányokból, jelentésekből és statisz-
tikából, de több évre előre komoly alapokon időt jósolni 
lehetetlen. Azonban az időjós is csak komoly és jelentős 
adatot használ fel következtetés céljából, de semmi 
esetre sem fogja adatnak használni a japán földren-
gést, vagy a kaliforniai szélvészt, mert azok szenzá-
ciók voltak. 

Mi is tehát nem a szenzációkat, hanem az új típu-
sok műszaki vizsgálatából eredő megfigyeléseket és 
statisztikát iparkodunk felhasználni következtetésekre. 

Az automobil egyszerre több úton fejlődik. E fejlő-

dés lehet formai, technikai, illetőleg konstruktiv és le-
het gyártási szempontból való tökéletesedés. E három 
fejlődési irány egymástól csak nehezen választható el, 
azonban köztük az első kettő eléggé elérte a tökéletes-
séget, míg az utolsó annál nagyobb fejlődés alatt áll. 
Pedig a gyártás, illetve a technológiai szempontból való 
fejlődés igen fontos dolog, mert ettől függ elsősorban 
a kocsi ára. 

Ha a kiállítások anyagait végigvizsgáljuk, akkor a 

forma és típus szempontjából azt találjuk, hogy renge-

teg különböző dimenziójú típus van, azonban az összes 

típust nagyságra körülbelül öt csoportra oszthatjuk. 

Ugyan már most ezen a téren is el kellene válasz-
tanunk az európai kocsit az amerikaitól, de nem tesz-
szük, mert az európai szériakocsik, tehát nem a sport-, 
vagy versenykocsik, erős amerikai hatás alatt állanak. 
Ügy, hogy ha a kiskocsikat nem számítjuk, a 2 literes, 
3 m. tengelytávú, ötüléses karosszériájú típusoktól fel-
felé már nincs élénk különbség európai vagy amerikai 
típus között. Ilyen jellegzetes típusok: I. 1 literes, 2 
személyes típus: a kiskocsik (Amilcar), majd a 4 ülé-
ses típus, kb. 1.5 liter és 4 hengerrel (501 Fiat), mint 
típus, a legelterjedtebb az 5 üléses, 2 literes, 6 henge-
res típus, melynek főbb méretei; nyomtáv.: 1400 mm., 
tengelytáv kb. 3 m., chassis súly: kb. 700 kg. és 30—45 
L. E. motorral. Ugyanezen mérettel rendelkező amerikai 
típusok valamivel nagyobb űrtartalmú motorral vannak 
ellátva. De ez a típus úgy Amerikában, mint Európában 
jelenleg a legkedveltebb, mert ez mintegy határt szab 
a kis- és nagykocsik között — ez az úrvezető kocsija. 
Ha a kiállítások standjain végigtekintünk, nem akad 
olyan nevesebb autógyár, mely ezt a típust nélkülözné. 
Ezenkívül vannak a nagykocsi-típusok 6—8 hengerrel, 
3—4 liter űrtartalommal, 50—70 L. E.-vel, a pótüléses 
kocsik (Austro-Daimler ADM.). Végül az egész luxus-
kocsik 7 üléssel és 100 L. E. körül. 

Modern chassis-formák jellemzői elsősorban az 
alacsony építés, az alvázkeret élmagassága a földtől a 
legújabb típusoknál úgyszólván kivétel nélkül 500 
mm.-en alul van. Ez fontos körülmény a stabilitás 
szempontjából, ami egy modern gyorsjárműnél elen-
gedhetetlen követelés. A keret meglehetősen széles épí-
tésű, úgy hogy a hátsó 5 üléssel rendelkező széles ka-
rosszéria teljes alátámasztást nyer. A legtöbb chassis 
hátul direkt csomag- és pótkeréktartónak van kiképez-
ve, nagy túrák követelménye gyanánt. A gumik termé-
szetesen csakis Ballon-abroncsok, a jó rugózás miatt, 
amit természetesen az újabban megint erősen terjedő 
nagy ívtávolságú fél elliptikus rugó is elősegíti. Erősen 
terjedő speciális szerkezetű (Bibendum) abroncs, amely 
direkt az úrvezetőnek készült, hogy őt a gumicsere fá-
radságaitól megkímélje. 

Karosszéria-formákra is jellemző az alacsony épí-
tés. Az amerikai formák tipikus egyenes vonalvezetése 
általános. A csukott kocsi határozottan már Európában 

I f * p AUTOMOBILOK: A P A R T A U T O R.-T. 
r n l v C VI KÉR., A N D R Á S S Y - Ú T 37. SZÁM 
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is kezdi kiszorítani a nyitott, nálunk még annyira ked-
velt Double-phaetont. A jövő karosszériája főkép a 
kétliteres típusnál, a csukott Coach, hol a vezetőülés a 
kényelmes, a hátsó 3 ülés már nem játszik oly fontos 
szerepet. 

Ez az igazi úrvezető kocsija. Az úrvezető: úr, tehát 
szüksége van kényelemre, ő t nem lehet arra kényszerí-
teni, hogy utazás közben vagy a pornak, vagy az idő-
járás szeszélyeinek ki legyen téve, őt nem szabad vá-
szontetőfelhuzással és egyéb „szerelésekkel" zavarni. 
Ha mindezt tűrni akarja, akkor sportol, választ egy 
sportkocsit és 100 km. alul nem adja. Azonban az úr-
vezetők, sőt a leendő úrvezetők 90 százaléka nem 
sportsmann, vagy versenyző. Jellemzőjük még a leg-
újabb típusú karosszériáknak, hogy a bőrözés lassan 
kiszorítja a lakkozást, ami könnyűség, tartósság és ár 
szempontjából előnyt jelent. 

Elég ennyi a formáról, menjünk még egyszer végig 
a Sálon vagy Olimpia Show-n, vizsgáljuk meg, mit fejlőd-
tek és fejlődnek technikai szempontból a motorok. 

Valamennyi új típus a csendes járás jegyében épült. 
A csendes motor eredetileg a praktikus amerikai úrvezető 
követelménye volt. Az európai eddig mindig csak a sportra 
gondolt, ha vezetett. A sportolást is azonban ott kezdte, 
hogy kinyitotta a szabad kipuffogót, hogy minél nagyobb 
zajt csaphasson. Az amerikai, ki messze lakott hivatalától, 
kénytelen volt magának jármüvet venni, pénze nem volt 
sok, tehát ezért vezetett. Neki tehát szükségből van ko-
csija, nem sportból, emiatt semmi szüksége zajra nem volt, 
csupán üzembiztos, jó és nem gyors kocsira. 

A amerikai tehát elsősorban csendes és zörejmentes 
járást követelt kocsijától és ezzel egyúttal mást is kapott 
— jó kocsit. 

Csendességgel rokonkövetelmény az egyenletes járású 
motor. Ha tehát a kiállítások motorait szemügyre vesz-
szük, azt találjuk, hogy az új típusok egyre jobban töre-
kednek a többhengeres megoldáshoz. Annak dacára, hogy 
a 4-nél több hengeres motor drágítást jelent, de működés, 
egyenletes járás és ennek kapcsán zajtalanság miatt fel-
tétlen elengedhetetlen modern követelménnyé vált, nem-
csak nagy, de kis egységeknél is. A hat henger leginkább 
a két liter hengerűrtartalomnál nyer legkiválóbb érvé-
nyesülést. Az amerikaiak ugyan direkt kétliteres motort 
nem gyártanak, mert a legkisebb hengerűrtartalom náluk 
kb. 2.6 liter. Ugyanis ők hengerűrtartalom szempontjából 
nincsenek annyira kötve, mint az európaiak. Ha vala-
mennyi európai állam kocsiadókulcsát tanulmányozzuk, 
azt találjuk, hogy valamennyiben szerepel — elég helyte-
lenül — a hengerűrtartalom. Ez az adózás alapja. Ez 
onnan ered, hogy valaha az űrtartalom arányban volt a 
kocsi nagyságával és kiállításával, innen magyarázható az 
adókulcs eredete. De a gyárak kifogtak ezen, úgy, hogy 
egyszerűen a hengerűrtartalmat vették konstansértéknek 
és a fordulatszámmal mentek felfelé, hogy a szükséges ló-
erőszámot megkapják. Szóval a normálszériamotorokat is 
versenymotor elvek alapján kellett megkonstruálni. Vi-
szont Amerikában megfordítva áll a helyzet, ott a lóerőre 
szintén szükség volt, de a fordulatszámnál takarékoskod-
tak és nem az űrtartalommal. Ily módon könnyen és olcsón 
kaptak kritikus fordulatszám és rezgésmentes motort, 
tehát az egyenletes járást ezúton is bebiztosították. De 
azért a fogyasztás szempontjából sem kerültek hátrányba. 

Mielőtt mélyebben bocsátkoznánk modern motorépí-
tési irányelvek tárgyalásába, szögezzük le a többi lényeges 
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különbségeket az európai és amerikai motortípusok kö-
zött. Ez rendkívül fontos momentum, mert épp az 
utóbbi autókiállítások szenzációja az a körülmény, hogy 
ez a különbség lassan kiegyenlítődik. Bár az európai 
motor űrtartalom és fordulatszám szempontjából megtartja 
sajátságát, de alakra és konstrukcióra nézve teljesen 
szakít eddigi elveivel és teljesen átveszi az amerikai for-
mákat, ezt pedig teszi azért, mert minőségben, üzembiz-
tonságban éa árban többet kívánnak tőle, mint eddig. 

E követelmény a következő: Olcsó, jó, tartós, precíz, 
csendes és egyenletes járású motor, amely ezenkívül még 
üzembiztos és könnyen szerelhető, hol azonban a külső 
csín nem lényeges. Ez a jelen, hatványozva a jövő 
motorja. 

Mit nyújtanak e téren a kiállítások új típusai? 

Ha végignézzük a legújabb típusokat (Fiat, Mercedes, 
Ballot stb.), akkor azt találjuk, hogy legújabb motoraik a 
következő közös változtatásokkal rendelkeznek, amelyeket 
eddig mint az amerikai motorok jellemző sajátságait is-
mertük. Először is eltűnt a 4 henger és dominál 6—8 hen-
ger, sőt az Olimpia Show-n még széria 12 hengeres motort 
is találunk (Angol Daimler), de természetesen ez még 
épp oly túlzás, mint szériamotorok kompresszorral való 
felszerelése, ha nem kifejezetten sportcélokat szolgál. 
Alulvezérelt motorok arányszáma újabban nemhogy csök-
kenne, hanem erősen női. Ezeknek azonban a kompresszió-
terük Rickárdo-patent alapján, vagy ahhoz hasonlóan van 
kiképezve. Ennek a megoldásnak, hol a kompressziótér nem 
a dugattyú fölött, hanem a szelepek fölött van kiképezve, 
előnye abban rejlik, hogy sűrítéskor gázturbulenciát 
okozva az explóziót hathatósabbá teszi. Az ily motor tel-
jesítménye erősen megközelíti a hasonló méretű felülvezé-
relt motor teljesítményét. Nem csoda tehát az alulvezérelt 
motorok terjedése, mert kezelése egyszerűbb, olcsóbb és 
csendesebb, mivel a szelepmechanizmus egyszerűbb. Ter-
mészetesen sport- és versenymotoroknál még a Rickárdo-
hengerfej sem elegendő, ezeknél a felülvezérelt megoldás 
mindig marad. Levehető hengerfej egészen általános. Ez 
érthető is, hiszen minden motor karbantartásának első mo-
mentuma a szelepek csiszolása, fontos tehát, hogy a szele-
pekhez könnyen hozzá lehessen férni. Az aluminiumkar-
ter lassan kiszorul és a hengerrel egybeöntött speciális 
öntvény foglalja el a helyét. Ez a megoldás, mely eredeti-
leg Fordtól ered, kezd általánossá lenni. Érdekes, ha külö-
nösen azokat a típusokat figyeljük, amelyek különösen 
kényesek voltak a formaszépségekre és pollirozott alumi-
niumalkatrészeikre (Delage, 8 h. Ballot, Mercedes, An-
saldo stb.) legújabb típusaikat véve szemügyre, öntöttvas-
kartert találunk. De mintha szégyellenék, ezüstre festik 
be, nehogy a laikus szem észrevegye. Pedig nincs oka 
szégyenre. Ez azt jelenti, hogy az öntöttvasöntés techni-
kája magasabb fokon áll, tud megfelelő vékony falat ön-
teni, olcsóbb (kb. egyharmadába kerül, mint az alumí-
nium), de megfelelőbb anyagból, ahol a porozus öntés 
miatt (olajvezetékek) nem okoz bajokat. Azonkívül a hen-
ger és forgattyúház egydarabból lévén, szilárd összekötte-
tést létesít, ami minden káros rezgést kiküszöböl. Súly-
többlet ugyan megvan, de ezt ellensúlyozza az alsókarter 
és kerékházfedél sajtolt pléhből való kiképezése, ami 
pléh ugyan, de a követelményeknek tökéletesen megfelel. 
A főtengely kizárólag nagy csapátmérőkkel rendelkező, 
olcsóbb minőségű, de nagyobb tömegű anyagból épült, hol 
a karok teljesen megmunkálatlanok és az összes megmun-
kálás, ott, hol szükségtelen, a minimumra van csökkentve. 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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Azonban a főtengely nagy túldimenzionált tömegénél 
fogva olcsón nyújt lengésmentes lendítőtömeget, ha nincs 
is mindig dinamikailag kibalanszirozva, mégis kritikus 
lengésmentes, ami a motor egyenletes járására épp oly 
kedvező, mint a sok hengerszám. A vezérmü is az olcsóság 
miatt és az egyszerűbb szerelés miatt, szintén nagy csap-
átmérőkkel rendelkezik, szintén alig van megmunkálva. 
A bütyökforma még a kis hengerűrtartalmaknál is (kivéve 
sport-, vagy versenymotorokat) a csendes járás jegyében 
van megszerkesztve. Az amerikai csendesjárású bü-
työkforma jellemzője, a lassú emelkedés nyitása és zárása, 
a zajos csapódás elkerülése végett. Természetesen ily 
módon a tényleges szelepnyitásra alig marad idő, tehát a 
szelep fojtja a motort. Ezt a nagyürtartalmú amerikai 
motorok játszva elbírják, hisz van elég erőtartalékuk, 
ellenben a hengerűrtartalomban annyira kötött európai 
motor ily kisnyitású szelepeket nem alkalmazhat, tehát e 
téren a tökéletes csendességet nem fogja elérni, noha 
ennek érdekében mindent elkövet. További jellemző az 
egyesített előmelegítővel ellátott szívó-kipuffogócső, amely 
indításnál, különösen télen érezteti kiváló előnyét. A gyúj-
tás legújabb típusoknál kizárólag battéria és nem mágnes. 
Ez nemcsak egyszerűbb és olcsóbb, de egyúttal tökélete-
sebb is, mert épp oly erőteljes szikrát tud adni, mikor a 
legnagyobb szükség van rá, mint teljes üzemben. Baj 
pedig vele, dacára az előítéleteknek, sokkal kevesebb van, 
mint a mágnesgyújtással. Konstruktív szempontból figye-
lemreméltó azon jelenség, a vezérműmeghajtás, mely egy 
fogaskerékáttétel és így a zajosságnak szintén mestere, 
csendesség szempontjából való megoldása; zajtalan állít-
ható lánccal, vagy textilanyagú fogaskerékkel. Elsősorban, 
ha zajtalanságot akarunk, tökéletes, precíz fogaskerekeket 
kell gyártanunk. Egy precíz, helyesen beállított fogaske-
rékpár teljesen zajtalan, de ha nem az, akkor süvít, zúg, 
vagy kerepel, attól függ, mi a hibája. Hogy tökéletes-e 
egy fogaskerékmechanizmus, annak legbiztosabb vizsgá-
lata — csendes-e? Tehát midőn a praktikus amerikai autó-
vásárlásnál elsősorban csendességet vizsgált, most sem 
járt rossz úton. Ez a körülmény hatványozottan vonatko-
zik a sebességváltóra és hátsóhídra is, hol az állíthatóság 
kivétel nélkül alkamazott megoldás. 

A motorokon kívül jellemző dolgok a négykerékfék 
teljes térhódítása. A fékeket leginkább szervós megoldás-
sal, vagy hidraulikus közvetítőközeg alkalmazásával hasz-
nálják. Különösen ez utóbbinak van nagy jövője, mert 
megoldja a tökéletes fékkiegyenlítést is egyszerű eszkö-
zökkel és az utánállítás a legpraktikusabb, üzembiztonsága 
pedig azonos az emeltyűs megoldással. 

Általában az új típusok technikai fejlődésiránya 
ennek felel meg, hol a praktikusság és célszerűség szintén 
főkövetelmény az egyéb technikai követelményeken kívül. 
Érdekes, hogy a racionális tömeggyártás is teljesen azo-
nos követelményekkel lép fel a motorral szemben. Az 
előbb említett újítások mindkét követelménynek megfele-
lően keletkeztek, mert nemcsak a közönség, de a gyártás 

precízebbé és olcsóbbá tétele kívánja. Így javult tehát a 
kvalitás és csökkent az ár. Az ár csökkentésére egy másik 
igen fontos körülmény, a normalizálás felé és specializá-
lódás felé való törekvés is, amit szemlélteti az a körül-
mény, hogy az új típusok között konstrukció szempont-
jából alig van különbség. 

A másik érdekes jelenség az utóbbi kiállításokon, 
amely újabb lépés a tökéletesség felé, a különböző típusok-
nál közös alkatrészek alkalmazása. 

Midőn több új típust figyelmesen szemügyre véve, 
annak alkatrészei között ismerősökre akadtunk. Egész 
véletlenül az egyik tipikus, mondhatnám színtiszta angol 
márka legújabb chassis-ját szemlélve a kardan csuklójára, 
mint a kitűnő amerikai gyártmányú Mechanics Univer-
sal-ra ismertünk és így tovább menve, a konzervatív an-
gol kocsik tele amerikai alkatrészekkel: Borg & Beck-
kupplung, Warner seb. váltó stb., sőt egyik Birminghami 
cég chassisa Continental-motorral rendelkezett. Kuriózum-
képp érdeklődtünk az ismert alkatrészek iránt, a legtöbb 
esetben letagadták, hogy idegen alkatrész, de többízben 
direkt reklámnak használták. 

Párisi szalonon is akadt néhány olyan chassis, mely 
kizárólag kész alkatrészekből (ha nem is amerikaiból) 
voltak összeállítva (pl. G. M.). 

Azok a cégek járnak el helyesen, amelyek nem tekin-
tik szégyennek azt, ha egyes alkatrészeket nem maguk 
gyártanak, hanem készen vásárolják oly speciális gyártól, 
mely csak azt az alkatrészt gyártja óriási mennyiségben, 
mert így a legolcsóbban a legjobbat tudja produkálni. 

Amerikában egész sereg ily speciális gyár van, mely 
különböző alkatrészt gyárt csupán. Ha egyik híresebb 
márkát pontosan szemügyre veszünk, rögtön összeállíthat-
juk családfáját. Csak egyetlen példát akarok kiragadni: 
az ismert nyolchengeres Auburn-t, amely egyáltalán nem 
3zégyeli bevallani, hogy az ő motorja Lycoming-gyárt-
mány, kuplungja: Long, seb. váltója: Warner, első- és 
hátsótengely: Columbia, kormánya: Ross és így tovább. 
Innen már tökéletesen ismerjük ezt a gyártmányt, mert a 
legkitűnőbb alkatrészekből van összeállítva, valószínűleg 
jó kocsi is egyúttal. 

Az európai típusoknál az ilyen irányban való fejlő-
dést csak a legutolsó kiállításokon tapasztalhattunk és 
ezen tényt mi teljes joggal szenzációként könyvelhetünk 
el, mert ez egy óriási lépés a tökéletesedés felé. Igaz. 
hogy az európai gyárak az amerikai konkurrencia kény-
szere miatt szánták magukat e lépésre, de örvendetes 
tény, hogy neves, nagy cégek már belátták előnyét (mint 
Minerva, Crossley stb.). 

A német gyárak is most akarnak erre a specializáló-
dásra berendezkedni, mert látják, hogy ez az egyetlen út 
i tökéletesedés felé. Franciáknak, sőt a konzervatív ango-
loknak szintén hasonló programmjaik vannak. 

Az amerikaiak ezt a programmot közvetlen a háború 
után kezdték és a legtökéletesebben megoldották. Az 
összes, a legapróbb alkatrészig, speciális gyárral rendel-
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keznek, amelyek a legnagyobb tömeggyártás segítségével 
képesek a lehető legolcsóbbat produkálni, de egyúttal a 
legjobbat is speciális tapasztalataik révén. 

Ha te egy bármilyen típusú amerikai kocsiba ülsz és 
kezedet a seb. váltókarra helyezed, az a gomb egy és 
ugyanazon gyárból került ki valamennyi seb. váltó gyárt-
mány részére. Ez a gyár semmi mást nem gyárt, csak 
ilyen gombokat, de milliószámra (Bakelit). Ugyanígy a 
fogaskerekek, golyóscsapágyak és a seb. váltóban levő 
tengelyek mind egyforma anyaggal és méretekkel rendel-
keznek valamennyi gyártmánynál. Bármelyik gyártmányú 
sebességváltót bármelyik motorra fel lehet erősíteni, mert 
a peremcsavar elosztása szintén normalizálva van és a 
főbb méretek minden típusnál azonosak. Nem saját kon-
strukció, nincs benne semmi konstruktív érdekesség, 
minden részlet leegyszerűsített, kiforrott megoldás. És 
ezé, a szenzáció nélküli egyszerű konstrukcióé a jövő. 
Európában ez még lassan alakul ki, de a precedens na-
gyon elősegíti kifejlődését, olyan fegyver van kezében, 
mely ellen védekezni csak hasonló fegyverrel lehet és ez a 
konkurrencia. 

Az autó tehát ki fog forrni, úgy típusban, méretben, 
formában, mint a legapróbb konstruktív részletben, fő-
képp specializálódás és normalizálás által. 

A kiállítások szenzációi is egyre fogyni fognak és ha 
a szenzáció már csak árra fog vonatkozni, akkor lesz egy-
úttal a legtökéletesebb is az automobil. Típus és gyárt-
mány közti különbségek úgy árban, mint minőségben 
egyre jobban fognak elsimulni, úgy, hogy az úrvezetőnek 
csak a megfelelő nagyságú kocsiját, valószínűleg a maga 
kétliteresét kell csak kiválasztani. Hogy az milyen márka 
legyen, amiatt fejét nem kell majd törni, az úgyis tökéle-
tesen mindegy lesz. 

Az úrvezetőnek a jövő kocsija tehát minden tekintet-
ben tökéletes kényelmet fog nyújtani, mert még a típus 
és márka megválasztása sem fog neki fáradságot okozni. 

Balló Alfréd 
oki. gépészmérnök, közgazdász, 

a MÁV Gépgyár mérnöke. 

O-Rad vezérképviselet. 
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Megjelent az új Ford 
Az „Automobil-Motorsport" amerikai munkatársa 
Nagy Béla gépészmérnök résztvett a hivatalos 

bemutatón 

Szerkesztőségünk f. hó 6-án a következő kábelgramot 
kapta Newyorkból, Londonon keresztül: 

„Pénteken ünnepélyesen bemutatta Ford új autóját, 
meghívottak között voltam. Tudósítás megy. 

Nagy." 

Mint látható tehát, Nagy Béla gépészmérnök, az 
„Automobil-Motorsport" Egyesült-Államok-beli munka-
társa résztvett az új Ford-automobilok bemutatásán. 
Tekintve, hogy az új Ford-kocsit olyan érdeklődés előzte 
meg, mint amilyen autósvilágban még jóformán nem 
létezett, Nagy gépészmérnök tudósítása feltétlenül a 
szenzáció erejével fog hatni. Szerkesztőségünk az új 
Ford-ról szóló tudósítást lapunk egyik következő, 1928 
január elején megjelenő számában fogja közölni. 

Tekintve azonban, hogy az új Ford-kocsi a brüsszeli 
kiállításon már Európában is bemutatkozott, egynéhány 
adattal szolgálunk róla olvasóinknak, addig is, míg ere-
deti amerikai tudósításunkat közreadjuk. 

Mint fentebb is említettük, óriási érdeklődés és fan-
tasztikus találgatás előzte meg az új Ford bemutatkozá-
sát. Rebesgettek 6 és 4 hengeres típusokról, hasonlósá-
gokról stb., anélkül, hogy csak egyvalaki is tudott volna 
az új modell közelebbi adatairól. Mint a legnagyobb angol 
automobilujság, a „The Autocar" írja. többféle próba-
modellel végeztek kísérleteket és csupán Henry Ford 
maga tudta, hogy melyik típust fogják gyártásra 
elfogadni. 

Maga a kocsi nem hozott különleges újításokat. 
Egyáltalában nem hasonlít a régi típushoz. Motorja álló-
szelepes, négyhengeres, akkumulátorgyújtással. Kétféle 
nagyságban készül, melyek csupán a nagyobb henger-
fúratban különböznek egymástól. Az Amerika számára 
készült kocsi fúrata 98 mm., lökete 107 mm., hengerűr-
tartalma 3 liter. Az Európa számára készülő kisebb 
modell ugyanazon löket mellett 77 mm-es kisebb fúrattal 
bír. Hengerűrtartalma tehát 1992 liter. Talán a legna-
gyobb változás a régi modellel szemben a szárazkuplung-
gal ellátott háromsebességes váltómű, a vezetőülés köze-
pén elhelyezett váltókarral. Termoszifonhűtés, hidrauli-
kus lökhárítók, elől félelliptikus, hátul keresztrúgók, acél-
küllős kerekek és négykerékfék képezik a kocsik további 
felszerelését. A motor hűtője nikkeltetejével nagyjából 
hasonlít a Ford-Lincoln-kocsi hűtőjéhez. Ugyancsak 
Lincoln-típusú a kocsi elején elhelyezett lökésgátló. 
Az új modell állítólag hatféle karosszériával kerül piacra, 
mely közül a legolcsóbb 500 dollár (2800 pen^ő) lenne. 
Angliában a kocsi ára már 150 font (4200 pengő). Való-
színű tehát, hogy nálunk nem lesz olcsóbb, mint 6500 P. 

Érdekes apróságot említ meg a „The Autocar" a 
kocsik szállításáról. A Manchesterbe való megérkezés 
után a kocsikat mint személypodgyászt adták fel és az 
egész úton Londonig egy Ford-képviselő őrizte a szállít-
mányt. Ilyen elővigyázat mellett azután könnyen érthető, 
hogy miképen maradt titokban az utolsó pillanatig az 
új Ford-modell. 

Hogy Ford mennyire bízik új típusa térhódításában, 
arra elegendő bizonyíték az, hogy az üzem 1928 július 
l-ig napi teljesítményét 12.000 darab kocsira szándéko-
zik emelni, természetesen, ha megfelelő kereslet mutat 
kőzik. 
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Egy autójavítás 
Irta: ifj. Fekete Géza 

Az olvasó bizonyára azt várja tőlem mikor e cikk ol-
vasásába kezd, hogy ez is olyan gúnyolódó és valótlan lesz, 
mint előbbi firkálmányaim. Engedjék meg nekem, hogy ez 
egyszer a valóságnak teljesen megfelelőt írjak. Kissé ne-
hezen fog menni, de megpróbálom. 

A dolog úgy kezdődött, hogy Béla és János, a testvér-
pár, autótulajdonos lett, még pedig egy kis négyüléses 
autó boldog birtokosa. A „talyiga" — ahogy neveztük 
— vígan hordozta söröző kompániánk oszlopos tagjait s 
ebből kifolyólag legtöbbször a „Bukott motoros" előtt volt 
található. Azonban multak az évek és bizony talyigánk 
itt-ott javításra szorult. Ez eddig egyszerű. A bökkenő 
ott volt, hogy nem rendelkeztünk annyi pénzzel, amennyi-
vel szekerünk (pardon az új elnevezésért) csörgő hang-
jait holmi Voronoff-átültetéssel a Rolls Royce elegáns 
suhanásához legalább is hasonlóvá tegyük. Hosszas meg-
beszélések után elhatároztuk, hogy az elkerülhetetlen 
generáljavítást magunk végezzük. 

A szót tett követte. 

Mielőtt hozzáfogtunk volna, haditanácsot tartottunk 
a segéderők számára és kvalitásaira vonatkozólag. E 
megtisztelő állásra csak olyanok pályázhattak, akiknek 
némi előgyakorlatuk volt a javítások terén. Ezek szerint 
segíthetett a két tulajdonos, Béla és János, nemcsak 

munkához, de mindamellett vígan pancsoltunk a petró-
leumban, mely egyre ijesztőbb méretekben borította el 
az udvar kövezetét. De sebaj! A munka folyt. (Mint a 
petróleum.) Másnap folytatódott a munka, folytatódtak a 
szóviccek. A gramofont a folyosóra tettük és víg zeneszó 
mellett halásztuk ki a kanálisból a benne összegyűlt alkat-
részeket. Mert csodálatos dolog ez a kanális, a mágnesnél 
jobban vonzza magába a legfontosabb csavarokat. Aján-
lom ilyenkor az álkanálisok felállítását, melyek petróleum-
mal megtöltve rögtön le is mossák a beléjük csörgedező 
darabokat. 

A munka gyorsan haladt, a kicserélendő új darabok 
megjöttek. Természetesen mindegyik rossz volt, úgy, 
hogy Jánosnak újból el kellett menni velük. Az ötödik ki-
cserélésnél végre stimmelt a dolog. Végre hozzáfoghattunk 
az összerakáshoz, mely megindította a vitatkozások lavi-
náját. Merem állítani, hogy életemben annyi állatnevet 
nem hallottam, mint amennyi az összeállításnál hangzott 
el. A legfelső fórum mindig az udvarban lakó kiváló 
sofőr, a „Mester" volt, aki a két vagy három eltérő véle-
mény közül rendszerint a negyediket választotta. És igaza 
volt. 

Ha valaki netán azt gondolná, hogy az összerakás 
valami játszi könnyedséggel és gyorsasággal ment, meg-
nyugtathatom, hogy nagyon, de nagyon téved. A munka 
még egy teljes hétig tartott, de meg kell adni, hogy egy 
pillanatig sem vált unalmassá. Ugyanis attól eltekintve, 

PNEU 
azért, mert tulajdonosok voltak, hanem mert közülünk 
csak ők értettek hozzá valamit. Segíthetett Laci, a villany-
csengőspecialista, kinek áldásos működését a szomszédok 
keserű káromkodásain kívül a kicsapott biztosítékok egész 
légiója dicséri. 

Engedélyt nyert Gyuri is, aki a gimnáziumba ismer-
tetőelőadást tartott a motorról „Huszazdik század és a fe-
lülvezérlés" címen. A felolvasásnak nagy sikere volt, bár 
az előadott munkában többen sajátjukra véltek ismerni. 
(Én is.) 

Rajtuk kívül segíthettem én is, tekintve, hogy apám 
zsebóráját többízben elemeire bontottam, melynek, azt 
hiszem, a szomszédban székelő derék órásmester örült a 
legjobban. Jelentkezett még Bandi is azzal, hogy jól tud 
vikszelni, mire azonnal kidobtuk. 

Másnap reggel megkezdődött a munka. Festői szerelő-
ruhákat öltve toltuk ki paciensünket az udvarra, a ház-
mester nem csekély örömére. Itt lefényképeztük, mert 
„was sicher, ist sicher" hátha nem látjuk többet. Azután 
Béla elordította a vezényszót: Rajta! 

Nekiestünk. 

Nem szaporítom a szót. Egy óra múlva térdig jár-
tunk nem a rózsában, hanem a dugattyúgyűrűkben, sze-
lepekben, gyertyákban. Erre pihentünk egyet. Ha Marius 
történetesen ezt látta volna, úgy bizonyosan otthagyja 
Karthagó romjait és idesiet elfújni keserveit.. Pihenés 
után újult erővel estünk a talyiga még épen álló darabjai-
nak. Délre az alváz a falnak volt támasztva. Nagy munka 
nagy ebédet érdemel. Ha előbb Mariust elcsaltam Kart-
hagó romjaitól, úgy most az autó romjaitól csalom el, 
hogy elzengje korunk legnagyobb tál gesztenyepiréjének 
gyászos pusztulását. 

Ebéd után kissé lecsillapodott érzelmekkel fogtunk a 

hogy egymásután kerültek elő teljesen ismeretlen dara-
bok, változatos és tanulságos volt, amennyiben hol én ej-
tettem a lábamra a 30—35 kilós blokkot, hol Gyuri tapo-
sott rá az új dugattyúgyűrűkre, amorphtömeggé gyúrva 
azokat. 

Leírjam, hogyan szereltük a ventillátort a sebesség-
váltóra, hogy vezettük a tahométer csövét a benzintankhoz 
benzincső helyett? Talán elég lesz, annyi, hogy a mágnest 
kilencszer szereltük fel és le. Ebben az időben mintha az 
ebédek is rosszabbak lettek volna. Nyugalmamnak vége 
lett. Lelki egyensúlyom felbillent. Álmomban állandóan 
motort szereltem. Tíz lépésről érezni lehetett rajtam a pet-
roleumszagot. Kezdtem belebolondulni a sok csavarásba. 

Midőn szüleim már-már figyeltetni kezdtek, elérkezett 
a beindítás nagy pillanata. 

Béla kezdte a kurblizást, ha kidőlt folytatta a követ-
kező. Percenként váltottuk egymást. A többi lélegzetfojtva 
leste a robbanást. 

Izgalmas pillanatok! 
Bumm. 
Egymásra néztünk! Mi volt ez? Robbanás? 

Nem! Csak a házmesternél volt nagytakarítás és az 
ágyat különböző okokból a földhöz csapták. Csalódott 
arcok. Folytasd — üvöltött rám János, miközben automati-
kusan a mágnes felé nyúlt, hogy tizedszer leszerelje. 
Hozzá ne nyúlj! — sivított rá Béla a társaság helyeslő 
bömbölésétől kísérve. Éktelen vitatkozás keletkezett. Ők 
vitatkoztak, én kevertem teljes erőmmel. Lihegve rázkó-
dott a motor, folyt rólam a verejték, szemeim előtt kék-
zöld karikák táncoltak, amikor . . . eldurrant az első valódi 
robbanás. Az igazi. Utána a második, a harmadik, melyet 
azután egy egész sor követett. A motor járt, élt. A vitat-
kozást mintha elvágták volna, de csak egy pillanatra, 
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hogy azután artikulátlan üvöltésbe törjön ki. A legöre-

gebb sziú-indiánok sem emlékezhetnek olyan csataordí-

tásra, mint amilyen akkor következett. A házmester ijed-

ten abbahagyta az ágycsapkodást. 

Bömbölve körültáncoltuk a dübörgő „szekeret", majd 

kitoltuk az utcára, úgy, ahogy voltunk olajosan, piszkosan 

belepattantunk és három kört rohantunk ős Budavárában. 

Este díszvacsora volt, utána átvonultunk a „Bukott rao-

toros"-ba és össze-vissza söröztük magunkat. 

így volt. 

Azóta a „szekér" még mindig szalad, de hogyan 

szalad? Jobban, mint amikor új volt, sőt egyre gyorsul. 

Ha ebben az iramban folytatja, akkor két év múlva ki-

visszük a pendinei homokra világrekordot javítani. 

Forgalmi balesetek és azok okai 
Az angol automobil- és motorkerékpár-szaklapok 

mindent elkövetnek, hogy az automobilista és gyalogos 
közönséget, az összes forgalmi baleseték megállapítása és 
megokolása által a modern nagyváros forgalmának köve-
telményeihez hozzászoktassák. Ecélból igen érdekes adat-
sorozatot közöl az angol „The Motor" a forgalmi balese-
tekről, százalékos arányban összeállítva azok okait. Az 
alábbi adatok hasznosak a forgalmi szakember számára, 
de érdeklődésre tarthatnak számot az automobilkonstruk-
tőrök részéről is, mert megmutatják, hogy hol vannak 
gyenge oldalaik a járműveknek. Emellett azután még a 
gyalogos é3 gépjárművezető is okulhat belőle. Az ang:>l 
felállítás szerint a szerencsétlenségek okozói a követ-
kezők voltak: 

10.5% Sebességi határ túllépése. 
8.4% Téves becsülése akár a saját, akár más jármű 

sebességének. A jármű vezetője által nem hallott jelzés. 

7.8% Az utcát keresztező figyelmetlen gyermekek. 

7.7% Figyelmetlen gyalogosok. 

7.7% Összeütközések fordulásnál, keresztezéseknél 
és előzéseknél. 

4.8% Az útvonalon a járda mellett járkáló gyalo-
gosok. 

4.7% Összeütközések gépjármű és kerékpár között. 
4.0% Gyalogosok, akik még közvetlenül a gépjármű 

előtt keresztezik az utat. 
3.9% Váratlan dudálás által okozott ijedtség. 
3.5% Egy privátkapuból vagy privátútról kihajtó 

kocsi. 
3.0% Hibás fékek. 
2.9% A vezető könnyelműsége. 
2.8% Egy lovas könnyelműsége. 
2.2% Haladás a szabálytalan oldalon. 
2.2% A nem gépjárművezetők részéről nem hallott 

duda jelzés. 

MM m 

1.7% A gépjárművezető hiányos képzettsége és ta-
pasztalata. 

1.5% Őrizetlen vasútkeresztezések. 
1.2% Az úttest menetirányban való keresztezése. 
1.2% Villamosvasút. 
1.2% Kerékpárosok könnyelműsége. 

További 7 eset százból annyiféle okra volt vissza-
vezethető, hogy annak részletezése túlnőne cikkünk ter-
jedelmén. Mint látjuk tehát, 10.6 eset százból érzékcsa-
lódásra vezethető vissza, mint a saját vagy más jármű 
sebességének hibás megbecsülése, jelzés meg nem hal-
lása. A balesetokozók ezt a csoportját sem a vezetők ala-
posabb kiképzése, sem pedig a gyalogosok megrendsza-
oályozása által nem lehet kikapcsolni. Ezzel szemben az 
összes többi ok különböző rendszabályok életbeléptetése 
által nagymértékben csökkenthető. így pl. 33.1 százalék-
ban a gépjárművezetők, 25.5 százalékban a gyalogosok 
gondatlansága és végül 7.5 százalékban a nem gépjár-
művet vezetők fegyelmezetlensége oka a baleseteknek. 
Ez a 66.1 százalék a forgalmat szabályozó közegek szi-
gorú beavatkozása által lényegesen csökkenthető volna. 
Bizonyos, hogy csak a gépjárművezetőkre vonatkozó ren-
delkezések nem vezetnének a kívánt eredményhez. Csak, 
ha a gyalogos közönséget is megrendszabályozzák szi-
gorú büntetések segítségével, lehet majd rendet terem-
teni az utca forgatagában és erélyesebben eljárni a lelki-
ismeretlen gépjárművezetők ellen. A nem eléggé képzett 
gépjárművezetők által okozott balesetek kis százaléka 
(1.7 százalék) világosan mutatja, hogy mennyire felesle-
ges a jobb kiképzést sürgetők handabandázása. (Vonat-
kozik ez természetesen elsősorban Angliára.) Csupán 3 
százalékban oka a baleseteknek valamilyen technikai 
hiány, ami mellett még nem bizonyos, hogy az nem az 
illető rész elhanyagolása által jött létre. 1.5 százalékot 
tesznek ki az őrizetlen vasútkeresztezések által létrejött 
szerencsétlenségek, metyek megszüntethetők volnának 
abban a pillanatban, amikor a vasútigazgatóságok kissé 
komolyabban vennék a „Felelősségérzetet". 

Kétségkívül megállapítható, hogy a forgalom növe-
kedése egyáltalában nem kell, hogy maga után vonja a 
balesetek egyenes arányban való növekedését. Az egész 
tulajdonképen a forgalom rendszabályozásán és megszer-
vezésén múlik. Amerika ebben jó példával szolgál. Dacára 
az aggasztó mértékben növekvő forgalomnak, a balesetek 
a forgalomban lévő gépjárművekhez és azok kilométer-
teljesítményéhez százalékosan viszonyítva, mindinkább 
csökkennek. 

És ami Amerikában elérhető volt, az megfelelő sza-
bályok életbeléptetése által idehaza is kell, hogy keresz-
tülvihető legyen. 
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A legszebb 
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jw AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1927 december 22. 

Éviké 
Irta: lovag Haupt Károly 

Szombat este egy olyan undok, ködös idő volt, hogy 
elhatároztam, miszerint holnap vasárnap, egyszer úgy 
istenigazában kialszom magamat, őszintén szólva, már 
rám is fért. Az ember Budapesten sohasem tudja, mi-
hez kezdjen egy unalmas vasárnapon, ha még ehhez 
hozzávesszük, hogy nálunk csaknem minden vasárnap 
esik. Elmentem tehát szombat este — hozzájutván egy 
potyajegyhez — a moziba és megnéztem, egy a cenzúra 
által alaposan megkurtított előadást. Közben érthetet-
lenné vált előttem, hogy az isteni nép hogy engedheti 
magát annyira becsapatni a pénzéért és csak annak 
örültem, hogy én nem fizettem semmit. A filmet már 
egyszer külföldön láttam valahol és így rájöttem, hogy a 
legszebb részek ki voltak belőle vágva, értve ezalatt a 
pikáns részeket. A mozi után elmentem a Bruckbauer-
hoz, megittam öt korsó sört, pompásan bevacsoráztam 
és hangosan kiabáltam „pincér fizetni!", majd adós ma-
radtam, elmentem gyalog a Széna-térre, bevágtam ma-
gam egy luxus-autóbuszba és hazagurultam. 

Tíz perc múlva úgy aludtam, mint egy bunda. 
Élvezetem azonban nem tartott sokáig, mert éjfélfelé 
hatalmas kopogás, majd boxolás riasztott fel álmomból. 
A fölöttem lakók nem éppen a legkíméletesebb módon 
adták tudtomra, hogy úgy hortyogok, mint egy kőkor-
szakbeli brontosauros és nem tudnák aludni. Édes álmom-
ból való felriasztómat minden földi jóval elhalmozva, 
befordultam a másik oldalra és gondolva magamban, 
„Holnap vasárnap, úgyis kialhatod magadat", azonnal 
elaludtam. Sajnos, egészen máskép történt. Éjjel két 
órakor hazaérkezett a szomszédom, meglehetős illuminált 
állapotban, leült a zongorához és elkezdett énekelni. 
„Oly jól csúszik ez a banánhéj", majd megpukkadtam, 
a szomszédomat az Óceán másik végére kívánva, az ösz-
szes banánokat megátkozva, fejemre húztam a paplano-
mat és megpróbáltam újra elaludni. Már-már elszundi-
káltam, midőn egyszerre hatalmas recsegés-ropogás, 
egy nagy test zuhanása vert fel álmomból. A szomszéd 
szobában kövér nagynéném alatt eltörtek az ágydesz-
kák, aki „Rablók, rablók!" kiáltásával segítségért ordí-
tott. Ez reggel 5 órakor volt és 7 órakor jött a szőke 
szobacica a reggelivel és naivul kérdezte, hogy be-
fűtsön-e? Végem volt. Képzeljék el, vasárnap reggel 
fél nyolckor a legédesebb álmomból felzavarva, minden 
program nélkül. Borzasztó volt. Egy mentő gondolat. 
Véletlenül kinéztem az ablakon és konstatáltam, hogy 
odakint a leggyönyörűbb verőfényes idő, mely szinte 
hívja azokat, akik szeretik a természetet. Miután már 
hónapok óta nem ültem a vasparipámon, elhatároztam, 
hogy ma egy nagy motorkerékpárkirándulást csinálok. 
Motorom elhanyagolásának valódi oka az volt, hogy mái-
nem tudtam a sok büntetéspénzt fizetni és elhatároz-
tam, hogy amíg az íróasztalomon lévő 72 'büntetőparancs-
nak nem teszek eleget, addig nem ülök rá a gépemre. 
A mai nap éppen kapóra pött, mert tegnap elseje lévén, 
befizettem az utolsó 4.60-at a II. kerületi kapitányságra. 

Miután elhatároztam, hogy ezentúl egészen jól fogok vi-
selkedni — minden rendőrnek előre fogok köszönni —, 
motoromon minden előkészületet megtéve, kitoltam azt 
az utcára. Először a sarkon lévő cukrászdába hajtottam 
és felhívtam az államrendőrség detektív-osztályát. Ami 
biztos, az biztos. Telefonáltam a rendőrségre és Rag-
garnbi úr hoLléte iránt érdeklődtem. Miután informátorom 
kijelentette, hogy tegnap este a „Motorkerékpárellenefi 
Liga" alakuló ülésén volt és csak éjjel háromkor tért 
haza — még alszik és ma semmi kedve sincs motorkerék-
pár-irtóvadászatra —, bátran indultam neki a városnak. 
Miután körülbelül egy órahosszat, minden terv és cél 
nélkül ide-oda kocsikáztam a városban és közben meg-
fixíroztam az összes médikék bokáit, elhatároztam, hogy 
haza megyek. Miközben véletlenül hátranézve, egyedül-
álló, finoman párnázott pakktartó ülésem jutott eszembe. 
„Ej, ej, Te hárompúpú teve, gondoltam magamban, mi-
kor neked ilyen finom babaringatód van itt hátul és vén 
marha létedre itt egyedül járod keresztül-kasul az utcá-
kat! Ez nem megy." 

Az ideát tett követte. Azonnal elhatároztam, hogy 
egy csinos „Mittfahrer"-ra fogok szert tenni és talán 
mégis sikerülni fog ezt az unalmas vasárnapot agyon-
ütni. Csak ott volt a baj, hogy nem tudtam, hogy is 
kezdjek hozzá? Az igazat megvallva, roppant gyáva fickó 
vagyok és nincs bátorságom a magános nőket az utcán 
megszólítani. Ez egyszer azonban szakítottam az elvem-
mel. — Mi történhet? 

Motorommal Ieállam az Oktogonnál, a Kovács-
kávéház előtt és várakozó álláspontra helyezkedtem, ter-
mészetesen úgy, hogy senki szem elől ne tévessze, hogy 
én a motorhoz tartozom. Jött az első. Kissé előreléptem, 
elpirultam, majd visszaléptem. Nem volt bátorságom. 
Jött a második. Itt azonban az volt a baj, hogy őnagy-
sága, mikor hozzám ért, éppen a Kovács-kávéház abla-
kaira meresztette szemeit és sem engem, sem a motort 
nem vette észre. így tehát meg sem kíséreltem. A har-
madik. „Nagyságos Asszonyom, engedje meg. Ne hara-
gudjon, hogy ilyen szemtelen vagyok, csak arra kér-
ném . . . " Tovább nem jutottam. Haragos szemek mered-
tek felém, „Uram, Ön téved a személyben, én nem va-
gyok az, akinek gondol." Ezzel továbbment. Tévedni 
ugyan abszolút nem tévedtem, mert fogalmam sem volt, 
kit szólítottam meg, másodszor pedig hat fok hidegben 
gondolkodni, ebben azt hiszem, ő tévedett. Mindenesetre 
nem jutottam sokra, és csakhamar feladtam a „Kovács-
állást". Felpattantam a masinára, gondolván, mégegy-
szer fel és alá robogok az Andrássy-úton, talán ott több 
szerencsém lesz. Ismét láttam a hercig médiket, kurta 
szoknyákkal, amint kedvesen mosolyogtak, de most 
egyik sem tetszett. Dühös voltam. Ez nagyon sovány 
volt, a másik túlkövér. Az egyik nagyon alacsony, a má-
sik hórihorgas. Egyszerre azonban megakadt a szemem. 
„Teringettét, ez már egy hercig kis bogár." Képtelen 
voltam ellenállni. Gyönge ember vagyok és elolvadok, 
mint a vaj a napon. A kicsi emellett oly sokatmondóan 
mosolygott, hogy azonnal megfordultam és már ott is 
állottam mellette. „Kezeit csókolom, Bözsike! Megengedi, 
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hogy egy kis sétakocsizásra meghívjam? Máma olyan 
szép idő van é s . . . " Ő azonban rögtön megszakított. 
„Először is nem hívnak Bözsinok, hanem Évának. Má-
sodszor, még nem reggeliztem és harmadszor elfogadom 
a kedves meghívását." Én már Ádámnak éreztem ma-
gamat és elhatároztuk, hogy először elmegyünk reg-
gelizni. 

Le kell szögeznem mindenekelőtt, hogy egy olyan 
Istentől megáldott különleges jóétvággyal rendelkezem, 
hogy igen sok háziasszony már keserűen megbánta, mi-
kor engem egy-egy vacsorára, vagy olykor egy ebédre 
meghívott. De Éva, amit Éva ezen a téren produkált, az 
túlszárnyalta az én legnagyobb ünnepi étvágyamat is, az 
felülmúlt mindent. Már éppen meg akartam kérdezni, 
hogy nem-e koplalóművész a Városligetben és éppen most 
fejezte-e be egy sikeres turnéját, avagy üres óráiban 
versenyevő, de olyan aranyos volt, úgy járt az az aranyos 
kis szája és oly elégedetten csicsergett, hogy egészen 
meg voltam hatva, nem volt szívem hozzá. Mikor végre 
két órakor készen lett, azt az ajánlatot tettem neki, hogy 
most már gyerünk először ebédelni, amit ő azonnal öröm-
mel elfogadott és csak azután menjünk kirándulni. 

A reggelinél tapasztalt étvágy itt sem maradt el. Én 
élvezettel néztem azt a csatát, amit Évi a csirkecsontok 
maradványaival vívott. Miután Éviké még a végén tizen-
egy mignont tömött kicsi szájacskájába, csodálkozással 
néztem szilfid alakját és nem tudtam magamnak meg-
magyarázni, hogy mindez hová fért. De az Isten útjai 
kifürkészhetetlenek! 

Miután Évi kijelentette, hogy most már egy falatot 
sem volna képes megenni, felkeltünk és megkezdtük tur-
nénkat. Évi mindenekelőtt tudatta velem, hogy mennél 
többet menjünk az Andrássy-úton és a Körúton, hogy őt 
minél többen lássák és hadd pukkadjanak az összes ba-
rátnői. Emellett lehetőleg minél gyorsabban, mert az 
Imre őt mindig 120 kilométeres sebességgel viszi a Salm-
sonjával és a Pali csak 130-on felül megy az Amilcarral, 
ha vele megyek. Miután Évi kijelentette, hogy ő csak 
gyorsan szeret menni és csak azokat a motorosokat 
tartja nagyra, akik gyorsan mennek. Kijelentettem, hogy 
ma legalább 140-et fogunk menni. 

Először az Erzsébet-körút felé vettük utunkat. Évi 
minden sarkon fel-felnéz egy ablakra, hogy látják-e a 
barátnői? A kormányra helyezett tükörben sokszor lát-
tam Éviké fel-felragyogó arcát, ami biztosan egy puk-
kadó kollégina üdvözlésének szólt. Évi folyton beszélt. 

Elmesélte, hogy a minap három motorral mentek ki-
rándulni. Három lány ós három fiú. Közben a Lili a Laci-
val 90-es tempónál bukott és a Lilinek elszakadt a haris-
nyája és a crepdechine-ruhája. Pedig én mondtam neki, 
hogy crepdechine-ruhában ne jöjjön motorzni. Megkér-
deztem, mentek-e akkor olyan gyorsan, mint most mink. 
„Áh, ilyen gyorsan nem mentünk", volt Éviké válasza. 
Akkor jó, gondoltam magamban tachométeremre nézve, 
mely 55 körül vibrált. 

Közben a Rákóczi-úton át kiértünk a Városligetbe. 
A motorom, mintha érezte volna, hogy Éviké ül rajta, 
gyönyörűen akcelerált. Éviké mindig azt súgta fülembe, 
gyorsabban, gyorsabban. Elfogott a düh. Majd megmu-
tatom én az Imrének, meg a Palinak!! Kitekerném a 
nyakukat, ha ismerném őket. Miért csinálnak az én lassú 
motoromnak konkurrenciát. Évi folyton kérdezte: „Meny-
nyi?" 110, 122, 130, 140. Pukkadjon meg a Pali meg az 
Imre!! Gáz, gáz, gáz. Több nem ment. Mehettünk vagy 
90-el. Éviké szoknyája már égig emelkedett. A rendőrök 
mellett úgy suhantunk el, hogy ők maguk is úgy nevet-
tek, hogy elfelejtettek felírni. Egyszerre elért a végzet. 
Mögöttem rövid sóhajok, nyögések és majdnem elhaló 
hangon „Álljon meg, álljon meg." 

Megtörtént a katasztrófa. Megártott a sok ennivaló 
és a kissebesség! Éviké rosszul lett. Éppen csak annyi 
időm volt, hogy leugrottam a motorról. Óh, milyen kár 
azért a sok jó ennivalóért! Szegény Éviké olyan sápad-
tan állt egy fa mellett és szemrehányásokkal illetett, 
hogy túlgyorsan mentünk. Óh, Te kis hős, most elárulom 
neked, hogy csak 80—90 kilométerrel mentünk, de ha 
én egyszer megtudom, hogy ki az a Pali és az Imre, ki-
tekerem a nyakukat. Hogy elbolondítják azokat a kis-
lányokat. 

Azt azonban meg kell állapítani, hogy Éviké egy 
fenegyerek volt. A dolgot fel sem vette, nem is szégyelte 
magát, nemsokára mindent elfelejtett és csakhamar 
igen kedélyesen 30—40 kilométeres sebességgel folytat-
tuk túránkat. Közben meg is egyeztünk. Éviké kijelen-
tette, hogy nagyon haragszik Pali és Imrére, akik nagy 
svihákok és ő bizony nem volt ilyen nagy sebességhez 
szokva. Természetesen megígérte, hogy ezentúl csak én-
velem fog kirándulni, de mára már elég volt a sebesség-
ből és most gyerünk el a Rádiusba, lehetőleg egy jó 
oldalpáholyba és azután egy jó vacsorára valami budai 
kiskocsmába. 

Hát mondják, rem aranyos kislány volt az Éviké?? 

motorkerékpárok 

Roiholcz Frigyes 
Budapest, V„ Vilmos császár-út 66. 

Telefon T. 128-29. 
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Síyoiv új m o d e l l / e í 
Hogy olvasóinkat az egyes gyárak által kihozott új tí-

pusokról tájékoztassuk, sorba vesszük a jelentékenyebb mo-
delleket. Leírásunk, természetesen csupán rövid összefog-
lalása lesz az egyes típusoknak, mert részletes ismertetés 
esetén jellemzésük köteteket töltene meg. A tél folyamán 
elkövetkezendő számainkban azután esetröl-esetre kimerí-
tően fogunk foglalkozni az egyes gyárak modelljeivel. 

Menjünk sorba ABC szerint az egyes gyárak stand-
jain. 

Az AJS-sta.ndor\ a nálunk is jólismert sv.- és ohv.-
modellek mellett láthatók voltak az idei szezonban oly kitű-
nően szerepelt 350 és 500 kcm.-es ohc.-modellek, valamint 
egy új 250 kcm.-es, négyütemű, állószelepes kis motorkerék-
pár. A 65 mm. furatú és 75 mm. löketű, 248 kcm.-es sv.-mo-
tor mindenben követi a 350 kcm.-es AJS jól bevált építési 
elveit. Megtaláljuk itt is az új levehető hengerfejet, melyet 
három csavar erősít a hengerhez, a két részből álló olaj-
tömített szelepvezetékeket és az új AJS-modelleknél általá-
nosan alkalmazott nyeregmegerősítést, melynél egy a hátsó 
váímuffból hátrafelé kifutó T-alakú csövön nyer megerő-

sítést az ülés. Egy font felárért automatikus olajozószivaty-
tyú is szállítható a géphez. A kis gép ára csupán 40 font és 
így szerényebb anyagi viszonyok között lévők számára is 
hozzáférhető. Rendkívüli gyors sportgépet alkot a 74 mm. 
fúratú és 81 mm. löketű ohc.-modell, melynek felülfekvő 
bütyöktengelyét egy tokba zárt lánc hajtja meg. Az idei 
angol Tourist Trophyn először alkalmazott sikerült meg-
oldás most már a szériagépeken is látható. A merőleges lánc 
feszítéséről egy laprúgó gondoskodik. Ezeken a modelleken 
már az ú. n. „Trockensumpf" kenésrendszert talál-
juk. Kettős Pilgrim-olajszivattyú szállítja a dugattyúhoz, 
bütyöktengelyhez és minden egyéb kenendő helyhez az ola-
jat. A gyár a már fentebb említett tű-görgöket alkalmazza a 
csapágyakban. A nagyobbik ohc.-modell, melyek 84 mm. 
fúrat és 90 mm. löket mellett hengerűrtartalma 498 kcm., 
részleteiben egyezik az előbb leírt 350 kcm.-es modellel. A 
gyár eddig is jólismert ohv.-típusal módosított himba-mecha-
nizmussal kerülnek piacra az 1928-as szezonban. 

A AJW-müvek (A. J. W. Motor Co., Friernhay Street, 
Exeter) standjának szenzációja a „Double port Special"-
típus. Ebben egy 78 mm. fúratú és 104 mm. löketű ohv. Sum-
mit- (Vulpine!) motor van, de kapható 996 kcm.-es ohv. 
Jap-motorral is. A külsőre is rendkívül impozáns gépkolosz-
szus feltétlenül egyike a kapható legszebb super-sport-
luxus-modelleknek. A hatalmas kéthengeres ohv.-motor egy 
a kartert alulról is védő erős bölcsővázba van építve, mely-
nek felső részét óriási, impozáns nyeregtank foglalja el. 
A gép két oldalán vezetett, szokatlanul hosszú kipuffogó-
csövek, mindkét keréken elhelyezett óriási (8 inch) fékek és 
a lökhárítókkal ellátott Leckie nyereg kitűnő ensemble-t 
kölcsönöznek a gépnek. A sebességváltó négysebességes Jar-
dine, váltókarja egészen alacsony, a karter mellett foglal 
helyet. Figyelmet érdemel a fékek működtetése, mely minta-
szerűnek mondható. Egy baloldali lábpedál működteti mind-
két kerék fékét. Ugyancsak mindkét kerékre hat a kormány 
jobboldalán elhelyezett visszahajlított emeltyű, míg a kor-
mány baloldalán lévő kar csak az első fékre hat. Újítás a 
tank tetején elhelyezett Best & Lloyd kézi olajszivattyú, 
melynek két vezetéke közül az egyik a hajtóláncokhoz, a 
másik a szelepemelő himbák csapágyaihoz vezet. Tökéletes 
módon oldották meg a sebességmérő meghajtását, melyet egy 
acél és egy fiber fogaskerék végez. Az egész meghajtás sár-
és vízmentesen az elsőkerék fék agyában nyert elhelyezést. 
A standon kiállított kerék, mely ezt a berendezést láttatta, 
egymagában megérte az alapos megtekintést. A gép ára, 
dinamó-világítással, elektromos kürttel, sebességmérővel és 
órával 170 font. Az ezüst-kéktankos gépek méltán megérde-
melték a feltűnést, melyet keltettek, hiszen kétségkívül a 
kiállítás legszebb nehéz sportgépei közé tartoztak. 

Az AKD- (Abingdon Works Ltd. Tyseley, Birmingham) 
müvek kiállították tetszetős kivitelű 175 kcm.-es ohv. single 
és two-port-modelljeiket. A nálunk még ismeretlen kismotor-
kerékpárok főjellemzői a vázuk, mely összesen két helyen 
van forrasztva. A vázat a kormányfejjel csapok kötik össze. 
A 60x61 mm. furatlöketű és 174 kcm.-es motor függőszele-
pei, egymás mellett, a vázzal derékszögben nyertek elhelye-
zést. A mágnes a motor mögött van. A gép ára háromsebes-
séges Albion-váltóművel 30 font. 12 silling. Érdekes a kis 
gép sportkivitelben, two-port-hengerfejjel. A de Luxe single-
port típus acetilénvilágítással és szép kivitelű térvédőkkel 
kerül forgalomba. A gépek külalakja igen előnyös. A kor-
mányfejtől egyenes vonalban futnak le a kettős vázcsövek 
a hátsó tengelyig és innen a váz legalsó részéig. A nyereg-
csőtől a kormányfejig szabályos hurokban fut a karter alatt 
elvonuló vázcső. Terry-nyereg 24, illetve kívánatra 26x2.375 
méretű abroncsok alkotják a gép egyéb felszerelését. 

Az AneZ-művek idei típusai fontosabb részletváltozá-
sokat mutatnak fel. Ilyenek többek között az új váz, a toko-
zott szeleprudak és felül vezérlések. Nagy érdeklődés kísérte 
az 500 kcm.-es de Luxe modellt, mriynek világhírét csak 
nemrégen alapozta meg az A. C. U. előtt véghezvitt 5000 
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mérföldem non-stop futamával. Az 500 kcm.-es modell utassal 
ellátott sidecarjávai, amelyben az Autó Cycyle Union egy-
egy hivatalos kiküldöttje ült, 5000 mérföldet futott anélkül, 
hogy a motort akár egy pillanatra leállították volna. A kísér-
let céljaképen, befejezése után szétszedték a motort, mely ki-
tűnő állapotban volt. Ez egymagában véve is kitűnő bizo-
nyítékát adja az Ariel-gépek megbízhatóságának, mely 
egyébként Angliában már ezelőtt is köztudomású volt. 
Érdekes és hasznos újítás a karter első részét védő acél-
lemez. Az olajszivattyú az új ohv. Ariel-eknél is már a 
vezérműburok alatt foglal helyet. A szabályozás pedig az 
olajellenzőrző nyílás nagyításával és csökkentésével történik. 
A two-port Ariel újításai az előbb említettek mellett még a 
szelepemelő rudak végére erősített visszahúzó rúgók. Az 
első lánc külső oldalát mindenik típusnál fómburok védi, 
melynek a kupplung feletti része eltávolítható. Az Ariel-
művek megoldották a legnehezebb feladatot. Olcsón jót adni. 

A Baker-művek (F. E. Baker, West Health Road, 
Northfield, Birmingham) a 247 kcm-es és 172 kcm-es 
Villiers-motorokat építik vázaikba. Szép típus a 172-es 
Villiers-el ellátott super-sportmodell, duplex-vázzal (kivéve 
az alsó vázosövet) és háromsebességes Albion-váltómű vei. 
A duplexváz igen merev, nem húzódik el és így igen stabil. 
Minden csöve egyenes és könnyen helyettesíthető. Feltűnést 
keltettek a standon kiállított keresztbemetszett Villiers-
motorok és Albion-sebességváltók. 

A Brough-Suverior-stand képezte az 1927. évi londoni 
Olympia Show szenzációját. Üvegszekrényben elhelyezve, 
kagylóhéjba foglalt villanylámpáktól megvilágítva kiállításra 
került itt egy olyan modell, melyről hónapokon keresztül 
fog az angol tanulóifjúság ábrándozni, vitatkozni és amilyent 
„már ősrég óta kíván" a motoros-gourmand. George Brough, 
úgy látszik, megelégelte a „Tarthatatlan állapotot", mely 

struált felülfekvő bütyöktengelyes modelljével keltette. Fon-
tos előny a bütyöktengely könnyű hozzáférhetősége és a 
könnyen levehető hengerfej, mely a vezérmű szétszerelése 
nélkül eltávolítható. Cirkulációs olajozás keni az egész mo-
tort, valamint a könnyű fémtokba foglalt teljes szelepvezér-
műberendezést. A 84 mm. furatú és í>0 mm. löketű 498 
kcm.-es ohc.-motor igen tetszetős alakú vázban nyert el-
helyezést. Elől és hátul 7 inch-es fékek, különálló olajtar-
tály, nyeregtank és háromsebességes Burman-váltómű egé-
szítik ki a gép felszerelését. Az ohc.-modell n ellett még egy 
348 kcm-es ohv.-típust is készít a gyár. Ugyanez, mint ma-
gaskompressziójú supersportgép is kapható. A Calthorpe 
JAP- és Villiers-motorokkal beépített modelljeit nem gyártja. 

A Chater-Lea-gyár típusai változatlanok. Érdekes beren-
dezés, hogy a mágnes mindaddig ki van kapcsolva, míg az 
olajcsapot a vezető ki nem nyitja. Ennek folytán nem szen-
vedhet kárt a gép azáltal, hogy lezárva felejtett olajcsap 
miatt nem részesül olajozásban. 

A Cotton-gépek külsejükben jelentékenyen változtak. 
Ízléses nyeregtank, hátul elhelyezett mágnes, nyeregalatti 
hengeres olajtartály járul hozzá s a gép külsejének emelésé-
hez. Az első láncot külön olajcső keni. Újítás még a tokozott 
rúgóval ellátott Druid-villa és a sebességváltótartóként ki-
képzett karterfogó lemezek. Hosszas szünet után ismét meg-
jelent egy kétütemű, 347 kcm-es Villiers-beépítésű modell. 

A Coventry-Eagle-gépek között feltétlenül a legutóbb 
megemlített acélvázas Villiers-beépítés keltette a legnagyobb 
érdeklődést, melynek nagy jövőt jósolnak az angol konstruk-
tőrök. A három kiállított acélvázas modell mellett még be-
mutatott a gyár egy duraluminiumból készült vázat is. A 
jólismert egyéb típusokon lényegesebb változások nem talál-
hatók. 

A Coventry-Victor-gépek keveset változtak. Áruk még 

PNEU 
szerint nem létezik négyhengeres angol motorkerékpár és 
ezért konstruált egyet. Az új modell nem készül egyelőre 
szériában és a bemutatott típuson látható ár — 250 font — 
minden bizonnyal csak azért látott napvilágot, mert az 
Olympia-kiállítás szabályai értelmében minden bemutatott 
gépnek eladónak kell lennie. A gépről, teljesítményéről, 
fogyasztásáról, sebességéről stb., részleteket nem tudunk és 
így róla bírálatot nem is mondhatunk. Annyi bizonyos, hogy 
konstrukciója egészen modern, talán már nincsen messze az 
ideális luxusmotorkerékpártól és külseje az eddig ismert 
Brought-típusoknál is impozánsabb. 

A motor egy V alakban épített négyhengeres, a henger-
párok a menetiránnyal keresztben állanak. Az álló szelepe-
ket egy központi bütyöktengely működteti. A sebességváltó 
a motorral egy blokkot alkot. A szívóvezetékek a karterbe 
vannak öntve, a hengerek állószelepesek. A gép váltóműve 
nógysebességes. A gyújtás akkumulátoros. Következő számunk 
egyikében részletesebben meg fogunk emlékezni íz új 
Brough-modellről. 

Az új típus mellett a jólismert 680 és 1000 kcm-es ohv. 
és sv. Brough-modellek vonzottak sok érdeklődőt a standhoz. 
A 750 kcm-es JAP-el ellátott sv.-modell, az egyetlen új típus 
a négyhengeres mellett, aránylag alacsony (94 font) árával 
keltett feltűnést. A BSA-sorozat idén ismét egy új taggal 
bővült. Megszületett az első kétütemű típus. A motor és a 
kétsebességes váltómű egy blokkot alkot. A hátsókeréken 
foglal helyet a gép egyetlen fékje. A kézi és lábfék emeltyűi 
más és más fékpofákra hatnak. Eredeti megoldása a két 
„egymástól függetlenül működő" fékeknek. Külön felárért 
szállít a gyár elsőkerék féket is. A motor méretei: l'urat 
60 mm., löket 61.5 mm., hengerűrtartalom 174 kcm. A gép 
ára mindössze 28.10 font. 

A Calthorpe-gyár legnagyobb feltűnést szépen átkon-

mindig abszolút magas. A Coventry-Victor-gyár talán az 
egyetlen, mely motorkerékpárjait kompresszorral is szállítja. 
Az 500 kcm-es függőszelepes típus „Berk"-kompresszorraI 
130 font. A 688 kcm-es „Super-Six"-modell (sv.) a gyár meg-
adása szerint 120 kilométeren felüli sebességre képes. Az 
összes típusok szembenfekvő kéthengeres motorral bírnak, 
hasonlóan a Douglas-gépekhez. A gyár motorkerékpárjai 
mellett bemutatta még vízhűtéses motorral ellátott három-
kerekű kisautóját. 

A német DKW-gyár is kiállította típusait az Olympia-
Show-n. Az egyes típusok nálunk is jólismertek és ezért rész-
letesebb méltatásra nem szorulnak. Megjegyezzük még, 
hogy a DKW-gépek megmaradnak régi nevük mellett s nem 
térnek át a rövid ideig használt DGW márkajelzésre. Sike-
rült ugyanis megegyezniök a Deutsche Kabel-Werke igazga-
tóságával. Egyetlen lényegesebb változás az 500 kcm-es két-
hengeres típuson található, melyet ezentúl már nem szerelnek 
fel a kisebb modellekről jólismert turbo-ventillátor hűtéssel. 

A DOT-gyár az olajhűtéses 350 kcm-es ohv. Bradshaw-
motorral ellátott típus mellett még JAP- és Villiers-beépí-
tésű modelleket is hoz piacra. Strumey-Archer sebességváltó, 
nyeregtank és kitűnő vázforma jellemzik ennek a régi angol 
gyárnak típusait. 

A IJouglas-standon az érdeklődés elsősorban az új ohv.-
típus felé fordult. A motor fúrata 60.8 mm., lökete 60 mm.. 
hengerűrtartalma 348 kcm. A modell első pillantásra nagy-
jából hasonlít a jólbevált EW. gv.-típushoz. A függő szele-
peket tokozott szelepemelő rudak működtetik. A szelepmoz-
gató mechanizmus a levehető hengerfejjel egy darabot 
alkotó tokban nyert elhelyezést. A sebességváltó a hátsó 
henger alá kelült s a váz formája is változott, viszonyítva 
az EW-típushoz. Aluminiumdugattyúk és előmelegített 
szívóvezeték jellemzik még az új modellt. Érdekes a kor-
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mányszorító, mely teljesen elüt az eddig' ismert rendszerek' 
tői. Az új típusú Douglas-kormányszorítója a kormány 
nyakát körülfogó gyűrű, mely egy csavar segítségével szo-
rítható, illetve lazítható. Az új típus D/28 jelzéssel kerül 
forgalomba. 

A Bűneit „K-Royal" egyike a legszebben kiállított és 
felszerelt könnyű, kétütemű motorkerékpároknak. Nyereg-
tank, légszűrő, lökhárító és kormányszorító alkotják három-
sebességes Strumey-Archer sebességváltóval egyetemben a 
gép felszerelését. Ugyanez a típus csekélyebb módosítások-
kal, mint „Sport de Luxe" is kapható. A standon kiállított 
21 gép között több példányban volt képviselve a jólismert 
differenciáldugattyús, 499 kcm-es kétütemű típus is. 

Az Excelsior-müvek gépeiknél több lényegesebb változ-
tatást eszközöltek. Elsősorban a váz érdemel említést, mely 
az összes 1928-as típusnál duplex-kivitelű. A kettős bölcső-
váz előállítása drágább az egycsövesnél, de merevsége a 
gépnek nagy sebességeknél is tökéletes stabilitást kölcsönöz. 
Az Excelsior-gépek szépformájú nyeregtankjukkal és ala-
csony nyeregelhelyezésükkel igen előnyös benyomást tesznek 
a szemlélőre. Érdekes a gépek sebességváltó felerősítése. Ez 
nem a megszokott módon foglal helyet, felfüggesztve a 
hátsó villa és nyeregvázcső találkozási helye alatt, hanem a se-
bességváltóházból lefelé kiálló két csavar segítségével rögzítte-
tik ugyanazon helyre. Tehát nem függ, hanem ül a helyén. 
Igen elmés módon oldották meg a konstruktőrök a váltómű 
elmozdíthatóságát, mely kizárólag egyirányban történhetik. 
Ezáltal elmarad a motort a sebességváltóval összekötő lánc 
feszítése után a fogaskerekek egymáshoz való centrirozása. 
A gyár egyébként különböző nagyságú JAP-motorokat és a 
172 kcm-es Villiers-sportmotort építi be vázaiba. 

A Francis-Barnett-gyár ezután már szériában is gyártja 
350 kcm-es, kéthengeres Villiers-motorral ellátott típusát. 
A tavalyi kísérleti típus egynéhány változáson ment keresz-
tül. A lánc feszítése az új típusnál a motornak hosszirány-
ban való el mozgatásával történik, a tank megnagyobbodott 
és a váz alacsonyabb lett. A Rudge-gépekről ismert össze-
kötött első és hátsó fékeket — más kivitelben — a Francis-
Barnett-gyár is szállítja ezen modelljéhez. A 172 kcm-es sport 
Villiers most belső expanziós fékekkel, új elsővillával, há-
romsebességes Albion-váltóművel és magasnyomású zsirzó 
berendezéssel kerül piacra. A gyár még két 147 kcm-es típust 
is hoz a piacra, melyek közül az olcsóbbik potom 26 fontért 
(9 millió) hajlandó gazdára akadni. 

A Grindlay-Peerless-gyár típusainak érdekessége, hogy 
egy kivételével, tartályuk az úgynevezett duco-cellulose zo-
máncozásban részesülnek. A gyár egyébként a 122 kcm-es 
Villiers mellett különböző nagyságú JAP-motorokat épít 
vázaiba. Különleges érdeklődésre tarthat számot C. W. G. 
Lacey kitűnő pályagépének túrakivitele, mely külön fel-
árért szintén szállítható. Ennek a típusnak a vázába egy 350 
kcm-es two-port JAP-motort épít a gyár. 

A H. R. D.-gépek újítást nem mutatnak fel. A gyár, elte-
kintve egynéhány egészen apró javítástól, megmaradt jól-
bevált típusai mellett. A „Super 90" szép kettős vázával, 
kompakt építésével, a hátsó keréken elhelyezett hűtőbordás 
fékével, valamint kitűnő alakú nyeregtartályával határozot-
tan az egész kiállítás legszebb sportgépeinek egyike. Az 
500 kcm-es ohv. JAP-motorral ellátott modell mellett még 
számos 350, 500 és 600 kcm-es egyhengeres álló- és függő-
szelepes típus képezi a stand kiállítási anyagát. 

A Humber-gépek legérdekesebbje kétségen kívül a 75 
mm. fúratú és 79 mm. löketű, 349 kcm-es, királytengelyes 
modell. A főtengely által fogaskerékkel meghajtott király-
tengely fogaskerék útján hajtja meg a szelepműködtető bütyök-
tengelyt. Ez tehát egy valódi o. h. c., szemben, pl. a Chater-Lea 
elrendezéssel, ahol a szelepeket a királytengelyre szerelt tár-
csákon és a hengerfejben elhelyezett bütykök működtetik. 
Speciális Humber-olajszivattyú gondoskodik a szelepmozgató 
mechanizmus és a karterben foglalt mozgó részek olajozásá-

ról. A szelepvezérlésből lecsurgó olaj keni a királytengely 
alsó csapágyát. A főtengely öntött fémcsapágyakon forog. 
A hajtórúdcsapágy két sor görgősrendszerű. A motor váza tel-
jesen hasonló a jólismert ohv. 349 kcm-es típuséhoz. Nyereg-
tank, sajátgyártmányú háromsebességes váltómű 6 inch-es 
első és 7 inch-es hátsó fékek egyéb jellemzői a gépnek. 
Ára 60 font. A jólismert 349 ohv.-típus csupán külsőleg 
változott. Kisebb módosítások a vázon, új, természetesen nye-
regtartály képezik a változásokat. A régi, jól bevált sv. 349 
kcm-es modell sem mutat fel különösebb újítást. Mindegyik 
gyártott típus, mint túra- és mint sportgép is szállítható, 
mikor is a különbséget lábdeszkák, illetve lábtartók és más-
alakú kormányok alkotják. 

(Folytatjuk.) 

Dr. Szelnár Aladár: 
Magyarország Túrakönyvc 

Magyarország Túrakönyvével az automobilizmust és a 
túrisztikát szolgáló hézagpótló munka jelent meg, mely úgy 
díszes kiállításával, mint tartalmának teljességével minden 
igényt kielégít. Magyarország Túrakönyve elsősorban 48 
részletes, Csonka-Magyarországot ismertető térképet ad, me-
lyeken az automobilista, túrista megtalálja mindazt, amit 
kíván: Csonka-Magyarország pontos vasúti és közlekedési 
úthálózatát, az utak minőségét, azok járhatóságát, az egyes 
községek közötti kilométertávolságokat méterre is pontosan, 
valamint hazánkban a már mindinkább terjedő autóbusz-
járatok teljes hálózatát. Részleges, külön térkép 1:150.000 
léptékkel szolgálja a Balatont és a Mátravidéket az építés 
alatt lévő új utak ismertetésével. Egészen újszerűen, nyolc 
színben jelenik előttünk Budapest és a nagyobb vidéki váro-
sok részletes városi térképei, pontos utcahálózattal és a vá-
rosokba be- és kivezető utak különleges kiemelésével és színe-
zésével. Magyarország természeti szépségeit 26 túra kapcsán 
tárja fel a Túrakönyv; a túrákhoz útleírást és külön átné-
zeti térképet ad. Szintén egész különleges és könnyen átte-
kinthető a túrák leírásában az egyes helységek közti kilo-
métertávolságok megadása. 

Az Európa átnézeti térkép és az ehhez kapcsolodó 18 
túra a külföldre való utazást szolgálja. 

A Túrakönyv 390 oldal terjedelmében felöleli mindazt, 
amit automobilistának, túristának úgy a belföldön, mint a 
külföldön tudnia kell; tehát megmondja, hogy hol és miként 
szerezhető be a gépjármű okmányai, a vezetői jogosítvány, 
külföldre való utazáshoz szükséges iratok: a nemzetközi úti-
igazolvány a tryptique és carnet. A könyv először adja 
meg hazánkban a határátlépő állomások, az ország folyóin 
gépkocsival járható közúti hidak és a kövezetvámot szedő 
városok teljes jegyzékét. Büszkén állapíthatja meg azt is, 
hogy Európában az első könyv, mely az összes külföldi álla-
mokba belépő gépkocsik és motorkerékpárokra vonatkozó 
szabályokat, a fizetendő illetékeket és a vámokat felsorolja. 

Külön értéke a könyvnek, hogy Magyarország összes 
helységeit magábafoglaló illusztált helységnévtárt ad, 
mely dióhéjban ismerteti hazánk ezredéves történetét, váro-
saink évszázados fejlődését, de felsorolja minden helység 
posta-, telefon- és vasútállomását, a szállási lehetőségeket, 
garázsokat, benzinállomásokat, javítóműhelyeket, az anyag-
beszerzési forrásokat, a MÁV menetjegyirodáit, a helység 
nevezetességeit és csoportosítja a kirándulásokat. 

A könyvet dr. SzeXnár Aladár, a Királyi Magyar 
Automobil Club vezértitkára szerkesztette, ki munkatársá-
val, dr. Kemeness Oszkárral egyetemben mindent elkövetett, 
hogy oly könyvet adjon az olvasóközönség kezébe, mely a 
legmesszebbmenő igényeket is kielégítve, hü útitársa és meg-
bízható tanácsadója kíván lenni mindazoknak, kik lapozzák. 

A Túrakönyv, melynek ára 35 pengő, megrendelhető 
szerkesztőségünkben utánvétellel, vagy a pénz előzetes be-
küldése mellett. 
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Jiss úf Magosix 
Látogatás a Magyar Általános Gépgyár 

mátyásföldi gyártelepén 

Tíz óra körül járt az idő, amikor oldalkocsis 
motorkerékpárunkon befordultunk a mátyásföldi 
keramitra. Pár perc múlva már ott állottunk a por-
tás kis szobájában és kitöltve a bejelentőlapot, már 
vitt is felfelé az egyenruhás inas Szigeti Andor igaz-
gató dolgozószobája felé. Mindenütt kellemes meleg 
fogad. Tágas folyosók, központi fűtés és tökéletes 
rend uralkodik mindenütt. Szigeti Andor igazgató 
szobájában ülünk. Mint az összes többi dolgozószo-
bák, ez is délnek néz, úgy, hogy, a halvány, de azért 
meleget sugárzó téli nap bearanyozza a szoba min-
den zugát. Megállapítjuk, hogy ilyen helyen lehet 
dolgozni és ilyen helyen csak egészséges gondolatok 
születhetnek az emberek agyában. A hatalmas abla-
kokon keresztül lelátunk a gyár udvarára. Látszik, 
hogy a hőmérő a 0 fok alatt van. Az udvaron csak 
öt-hat Magosik-alváz köröz a gyár körüli kis bejáró-
pályán. A gyárépületekben serényen folyik a munka. 

Mielőtt lesétálnánk a gyárba, egy rövid órát Szi-
geti Andor igazgató szobájában töltünk el, aki lekö-
telező nyájassággal felel minden kérdésünkre. Ter-
mészetesen a Magosixről folyik a szó, a gyár 1927-ben 
kihozott ú j hathengereséről. 

A Magosix megjelenése a magyar piacon hatá-
rozottan kellemes meglepetést keltett. A fejlődés a 
Magyar Általános Gépgyár eddigi négyhengeres tí-
pusai és a hathengeres „Magosix" között igen nagy. 
A gyárnak határozottan sikerült egy olyan közhasz-
nálati kocsit a piacra hozni, mely minden soviniz-
mus! kikapcsolva, felveszi a versenyt az árban vele 
egyenlő külföldi kocsikkal. 

Nézzük milyen előnyöket nyúj t a Magosix? Leg-
nagyobb előnye, hogy a gyár itt van a közeliinkben, 
alig 10 percnyire Budapesttől, úgyhogy a legkisebb 
hiba azonnal kijavítható. Határozott előnye, hogy 
magában foglalja az amerikai kocsik minden jó tu-
lajdonságát és megengedi, hogy vezetője, a budapesti 
forgalomban kapcsolás nélkül vezethesse kocsiját, 
ami azt kényelmessé és könnyen kezelhetővé teszi. 

Eugózása igen jó, sebessége is megfelel a mai kor 
követelményeinek. Hegymászóképessége semmi kí-
vánni valót sem hagy hátra. A lka lmunk volt az ú j 
típussal egy próbautat tenni a meglehetősen mere-
dek Budakeszi-úton fel a Jánoshegyre. Ezúttal a 
kocsi sebessége a Budakeszi-út legerősebb emelkedé-
sén is meghaladta a második sebességgel a 40—45 
kilométert, ami azt hiszem, éppen elegendő. A kon-
strukció legkitűnőbb alkotása a Magosix-en a fék. 
Őszintén szólva, dacára annak, hogy már nagyon 
sok kocsit volt alkalmunk kipróbálni, olyan tökéle-
tesen fogó négykerékféket még nem láttunk. A fékek 
a legsíkosabb talajon is oly jól működnek, hogy a 
legerősebb fékezés dacára a kocsi menetirányából 
egy centimétert sem tér ki, vagyis abszolúte nem 
farol. Ezek a kívül elhelyezett szalagfékek 10—12.000 
kilométert is kibírnak és javítás esetén 25—30 perc 
alatt cserélhetők. 

Tegyünk talán egy sétát a Magyar Általános 
Gépgyár munkatermeibe. Ütünk először a nyers-
anyagraktárba visz. Az itt felhalmozott nyersanya-
gok és féligkész alkatrészek adják a kocsi élettarta-
mát. „Mindenhez a legjobbat és mindenből a legjob-
bat. Ez a vezérelv a nyersanyag beszerzésénél", tu-
datja velünk 'kísérőnk, Szigeti Andor igazgató. 
Ebben az irányban már eddig is sokat tanultunk és 
némely résznél még mindig folynak a kísérletek. A 
Magosix anyaga, mondhatni, ál landóan javul. 
Vannak alkatrészek, amelyek Budapesten, vagy 
egyéb magyar gyárakban készülnek, viszont vannak 
részek, amelyeknek gyártása Magyarországon ma 
még el sem képzelhető. Ezeket természetesen a leg-
jobb külföldi gyárakból importál juk. Megmunkál at-
lan főtengelyek egész halmaza, az Ikarusnál készült 
Magosix-hűtők, dekapirozott vaslemezek, nyers du-
gattyúk és Isten tudja mi minden látható a menye-
zetig nyúló állványokon. 

Következik az első megmunkálóterem. Mint 
megtudjuk, a gyárnak több mint ezer gépe van 
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munkában , de m iu t áu annakide-

jén megvették a Magyar Fiat és 

a Ganz-Fiat összes megmunkáló-

gépeit, most 2000-né 1 több gépe 

van a Magyar Általános Gépgyár-

nak. A legpraktikusabb amerikai 

és német megmunkálógépek szá-

zai á l lanak előttünk. Az egyes gé-

peket csupán egy ember kezeli és 

a gép ontja a kész csavarokat, 

anyákat , csiszolja a hengereket, 

a tőtengelyeket, a bütyöktengelyt 

és sok-sok más tartozékát annak 

a gépjárműnek, melynek neve 

azután, ha elkészül, „Magosix". A 

sorok között mindenütt revíziós 

asztalok. Ezek nagy vaslapok, 

melyek a legfinomabb műszerek-

kel vannak a vízszintesbe ál l í tva 

és azután ugyanolyan finom mé-

rőeszközökkel történik itt az 

egyes kész alkatrészek felülvizs-

gálása. F inom mérlegeken lesz-

nek utánamérve az egyes alkat-

részek és ez mindaddig történik, 

amíg az illető rész meg nem felel 

az előírt követelményeknek. A munka, bár ma még 

kicsiben, teljesen hasonló, m in t azt annakidején Mi-

lánóban az Isotta—Fraschini-gyárban, Wiener-

Neuatadtban a Daimleréknél és Steyrben láttuk. 

Öl-hat soron jövünk oda-vissza. Mind ig újabb és 

újabb, érdekesebbnél érdekesebb gépek. Emi t t 4—5 

lyukat fúr a karterbe egy gép, amott a differenciál-

mű kúpkerekét mar ja egy másik. Itt a nagy henger-

blokkot csiszolja belülről egy vasszörnyeteg, amott 

finom dugattyúbolcnikat készít egy másik. És min-

denütt csak egy-egy ember, aki a gépet igazítja, in-

dítja, beállítja. Minden gépben olaj, vagy szappanos 

víz cirkulál á l landóan és mind lassan, al ig hallha-

Egy Magosix-motor a fékpadon. 

Folyómunka a mátyásföldi Magyar Általános Gépgyárban. 

tóan működik. Ütünk innen a szerszámkészítő-

terembe visz. Hatalmas, , világos munkaterem. Itt 

gyárt ják mindazokat a részeket, amelyek valamely 

gépnél kicserélésre szorulnak. Most a kovácsműhely 

tárul szemünk elé. I t t készülnek a rugók összefogó 

vasai, va lamint a sárhányók és egyéb fontos részei 

a Magosixnek. Egy ik része a homokfúvószoba. Ez 

igen érdekes és célszerű rendszer. Magas nyomás 

alatt f ú j j ák itt a homokot az egyes alkatrészekre, me-

lyek ilymódon megtisztulnak a „revé"-től. Az ilyen 

fúvott öntvények vagy egyéb vasrészek külsőleg olya-

nok, min tha ezüstözve volnának. A kovácsműhely-

hez csatlakozik az edzőműhely, ahol nagy kemencék-

ben hevítik az acélt a megkívánt 

hőfokra, hogy azután lassan le-

hűtve a megfelelő keménységéi 

elnyerje. 

A szereidébe érkezünk. Hatal-

mas, világos helyiség. Középen 

egészen amerikai stílusban síne-

ken 10—12 alváz látható. Itt épí-

tik össze az alvázakat. Megkapja 

a kerekeket, rugókat, a fékeket, 

ma jd a benzintartályt. Elől a hű-

tőt szerelik fel, míg ugyanakkor a 

másikon már a motort építik be. 

Differenciál, sebességváltó, szere-

lékfal, a vi lágítás és kész a kocsi. 

A szerelde a j ta ján, a sinek végén 

hatalmas „203"-as. Most építik 

össze a 203-ik Magosixet. Kél év 

alatt 200 kocsi. Több esik egy 

napra egynél. Külföldön semmi, 

Magyarországon nagy szám. Min-

denütt ismerős arcok és minde-

nüt t komoly munka. A szereidé-

ben Kappel mérnökkel találko-

zunk, mellette a már őszülő Schlé-> 
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A Magosix motorblokkja (porlasztó oldal). A Magosix motorblokkja az elosztó oldaláról nézve. 

A Magosix főtengelye a lendkerékkel és a vezérmű tengely meghajtó fogaskerekével. 

A Magosix első rugózása. A Magosix első kereke a kitűnően látható hidraulikus fékkel. 
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derer, aki valamikor az Austro-Daimler-gyárban dol-
gozott. Böszörményi Jenő főmérnök jön, ő a gyár 
műszaki igazgatója, kezében két fogaskerékkel. Fe-
jét rázza, amint Kappelnek mutogatja. Valami nem 
egyezik. 

Egy rövid időre még betekintünk a motorok be-
járatótermébe. Két hatalmas fékpad. Az egyik hat-
hengeres Magosix-rnotor alig 4 órája jár 7—800 for-
dulatszámmal. Még nem szabad hozzányúlni. Hu-
szonnégy óráig kell neki futnia és csak azután emelik 
a fordulatszámot. Tökéletes bejáratás. A másik már 
régen futhat, mert egy kis gázadásra azonnal 2000-ret 
mutat a fordulatszámmérő. Megtudjuk, hogy egy 
Magosix-motor 36—40 lóerőt ad le a maximál is for-
dulatszámnál, ami igen szép egy 2 literes oldaltvezé-
relt hathengerestől. 

P á r pillanatra megállunk még a javítóműhely-
nél. Egy csomó vöröstaxi és néhány külföldi kocsin 
dolgoznak. Most tudjuk meg, hogy a Magyar Általá-
nos Gépgyár idegen gyártmányú kocsik javítását is 
elvállalja. 

Már csak egy rész van hátra, a karosszériamű-
hely. Szebbnél szebb Weymann bőrkarosszéria. 
Ennek az osztálynak C. C. Friese a vezetője. Wein 
Leventével találkozunk odakint. Ü j Magosixjét jött 
sürgetni. Éppen egy pompás csukott, minden kénye-
lemmel elkészített kocsit tóinak kifelé. Ma lesz át-
adva. A Magyar Általános Hitelbank tulajdona. Ha 
nem tudnánk, hogy itt Budapesten készült, joggal 
gondolhatnánk, hogy valamely nyugateurópai világ-
márka mintapéldánya. 

No, de azt hiszem, eleget láttunk a gyárból. Néz-
zük a Magosix konstrukcióját. 

Általánosságban méltatva a kocsit, nyugodt lel-
kiismerettel megállapítható, hogy sikerült konstruk-
ció. Külsőleg egy feltűnően elegáns vonalú, kényel-
mes és modern túrakocsi benyomását kelti. Szerke-
zeti szempontból pedig megtestesítője a modern két-
literes autótípusnak. Motorja gazdaságos, elasztikus, 

megbízható és zajtalan. Az alváz építése alacsony, a 
kocsi igen stabil, l iugózása kitűnő és versenyez a 
legismertebb tengerentúli márkák luxusmodelljeinek 
rugózásával. A kocsi fékei tökéletesek és a legmini-
málisabb kezelést igénylik. A motor minden része 
könnyen hozzáférhető, amit a kocsiját sajátmaga ke-
zelő úrvezető tud csak igazában értékelni. Ezek vol-
nának röviden összefoglalva előnyei a hathengeres 
Magosix-nek. Nézzük most a Magosix egyes részeit 
közelebbről. 

A motor egy 65 mm. furatú és 100 mm. löketű 
lí)92 kcm.-es hathengeres. A hathenger egy blokkban 
épült és nem alkot egységet a karter felsőrésszel. A 
hengerblokk levétele ezáltal könnyen és gyorsan 
eszközölhető. A motor levehető hengerfejjel ellá-
tott állószelepes modell. A robbanóterek Iíicardo-
típusúak, minek folytán a teljesítmény megközelíti 
a függőszelepes elrendezésű motorokét. A könnyű-
fémből készült dugattyúk és hajtórudak nagymér-
tékben hozzájárulnak a motor nyugodt, rázásmen-
tes járásához, valamint a főtengelycsapágyak élet-
tartamának megnöveléséhez. A bütyöktengely meg-
hajtását zajtalan fogaskerekek végzik. A bütyökten-
gely fogaskereke cellonból készül. Ez az anyag tar-
tósabb, mint az acél és amellett zörejmentesen műkö-
dik. Az aluminiumkarterben foglal helyet a három 
helyen csapágyazott főtengely. Nagyraméretezett 
öntöttfém főcsapágyak és tökéletesen kiegyensúlyo-
zott főtengely járul hozzá a motor rezgésmentes mű-
ködéséhez. A hűtőbordázott alsókarter legmélyebb 
részén foglal helyet az olajszivattyú, mely az olaj 
circuláltatásáról gondoskodik. 

Mielőtt az olaj a szivattyúba kerül automatiku-
san duplán szűrődik és így a csapágyak tökéletesen 
megtisztított kenőanyagban részesülnek. A motor a 
vázban három ponton függ, miáltal az alvázban fel-
lépő esetleges hajlások nem veszik igénybe a kartert. 
A porlasztó Zenitli „Triple diffuseur" rendszerű ho-
rizontális gázosító. A pótlevegőszabályozás a szereJ 

Egy teljesen modern forma szerint, pompás vonalvezetéssel bíró nyitott Magosix. 
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lékfalról végezhető, miál ta l a motor üzeme mindig 
a leggazdaságosabbra állítható be. A gyújtás magasa 
feszültségű Bcsch-mágnes ú t j án történik, automati-
kus gyújtási időpontbeállítással. A világítódinamó 
és indítókészülék szintén Bosch-gyártmányú. A Ma-
gosix hűtőberendezése olymódon van megszerkesztve, 
hogy a motor még hosszú és meredek lejtőkön sem 
képes felmelegedni. Nagyfelületű és űrtartalmú la-
mellás hűtő és a főtengelyről meghajtott kétágii ven-
tillátor alkotja a hűtőberendezést, mely a Thermo-
siphon elv alapján működik. 

A sebességváltó a motorral blokkot alkot. Te-
kintve, hogy, a motor igen elasztikus, a kapcsolómű 
három előre-, egy hátramenettel bír. A legnagyobbik 
áttétel kapcsolásánál az erőátvitel a motortengely-
ről a hátsótengelyre direkt történik. A hátramenet 
csupán a sebességváltókaron elhelyezett gomb lenyo-
mása u tán kapcsolható be. Ezáltal nem történhetik 
meg, hogy tévedésből menetközben a hátramenetet 
kapcsoljuk be. A sebességváltónak még egy nagy 
előnye, hogy elzárható. így nem történhetik meg, 
hogy a kocsit a tulajdonos távollétében használják, 
illetve ellopják. Ez egy olyan fontos előny, melyet 
egy modern kocsinak sem volna szabad nélkülöznie, 
örvendetes, hogy a Magosix-autón megtaláljuk ezt a 
berendezést, mely a tulajdonost sok felesleges aggo-
dalomtól szabadítja meg. A kupplung a modern ko-
csitípusoknal jóformán egyöntetűen használt egyle-
meses száraz rendszerű. A kocsi alváza hengerelt 
acéltartókból készül. Az erőátvitelt a hajtóműtől a 
hátsótengelyig egy kardántengely közvetíti, rugal-
mas tárcsa közbeiktatásával. Az első tengely, vala-
mint a banjo-típusú hátsóhíd, sajtolt acél-
lemezből készült. A'hátsótengelyfogaskerekek spi-
rál fogazásúak, utánáll íthatók és zajtalanul működ-
nek. A differenciál Timken-csapágyakon nyugszik. 
A kocsi fékei hidraulikusak. Ennek az elrendezésnek 
az előnyeit felei- leges részleteznünk, elég, ha annyit 
mondunk, liogy a legtökéletesebben kiegyenlített és 
legegyenletesebben működő fékrendszer. A fékek 
utánáll í tása a lehető legegyszerűbb, a fékbetétek 
könnyen ós olcsón cserélhetők. Míg a lábfék az emlí-
tett fékberendezésen keresztül miíul a négy kerékre 
hat, addig a kézifék a kardántengelyre szerelt fék-
dobot fékezi. Az alváz rugózása, mint előbb is emlí-
tettük, kifogástalan. Elől és hátul hosszú, lágy fél-
elliptikus rugók erősítik a tengelyeket az alvázhoz. 
A hátsórugó a tengely alatt fut el, miá l ta l az alváz 
alacsonyabbra került. A rugók megszerkesztésénél 
a gyár különös figyelemmel volt a magyar utak rossz 
állapotára és hosszú kísérleteket folytatott mind-
addig, míg a jelenleg használt rugótípushoz eljutott. 

A vezetőülés jobboldalán elhelyezett kormány önzáró 
és igen könnyen jár. A kormánykerék áttételezése 
folytán a kormányzás nem igényel erőkifejtést. A 
kormánykeréken foglalnak helyet a gázszabályozó-
emeltyű, valamint az elektromos kürt nyomógombja. 
A KPZ-rendszerű, könnyen levehető kerekek mély-
ágyazáscs abroncsnak és 28X4.5)5 méretű drótbetétes 
ballonpneuk felszerelésére alkalmasak, kívánatra 
azonban ugyanezen abroncsokra nagyobb gummik 
is szerelhetők. A benzintartály 60 liter ürtartalnm és 
ennekfolytán figyelembevéve a kocsi kis fogyasztá-
sát, nagy akciórádiust biztosít. Egy szelepnélküli 
automatikus benzinszívókészülék juttat ja az üzem-
anyagot a porlasztóba. Hogy a kocsi felszerelésének 
teljességéről olvasóinkat tájékoztassuk, leírjuk 
annak berendezését. Bosch-világítás, két fény-
szóróval, számlámpával és szerelékfallámpa al-
kotják a kocsi világítóberendezését. Kü lön lámpa a 
szerelékfalon az akkumulátortöltés ellenőrzésére. 
Bosch-keresőfényszóró. A szerelékfal műszerei között 
megtaláljuk a sebesség- és kilométerórát, hétnapos 
időmérőórát, Nivex benzinórát, melynek segítségével 
állandóan ellenőrizhetjük a benzintartályban lévő 
benzin mennyiségét. Olajmérőóra, elektromos kürt, 
kézikürt, két pótkerék, egy készlet szerszám és az al-
váz kenéséhez szükséges zsírszivattyú alkotják a 
kocsi egyéb felszerelését. Mind a csukott, mind a 
nyitott karosszéria luxus kivitelben készül. A ka-
rosszériák ötülésesek. Elől két, hátul három személy-
nek van kényelmes helye. Az ülések valódi bőrkápit-
tal vannak bevonva. Az ajtókon táskák vannak kü-
lönböző apróbb tárgyak elhelyezésére. A kocsi felsze-
reléséhez tartozik egy vízhatlan, összecsukható ame-
rikai tető, hátsó ablakkal és oldallapokkal. A szél-
védő két részből készült és állítható. Kényelmes, 
nagyra méretezett poggyásztartók, szőnyegek, az első 
ülések alatt helyet foglaló szerszámládák és a kocsi 
mindkét oldalán elhelyezett pótkeréktartók képezik 
a karosszéria egyéb felszerelési tárgyait. A csukott 
Limousine-karosszéria (kívánatra Weymann-kivitel-
ben) mesterműve a modern karosszériaépítésnek. 
Hogy csak egynéhány berendezési tárgyat említ-
sünk: toiletteszerek, csomagháló, szivargyújtó, szó-
cső, virágváza, leereszthető ablakok, belső menyezet-
világítás, selyemfüggönyök stb. a csukott karosszéria 
standardfelszerelései közé tartoznak. 

Mint olvasóink rövidrefogott technikai ismerte-
lésünkből láthatják, a Magosix-automobil kielégíti ;i 
legkényesebb igényeket és mindenben a legmoder 
nebb építési elvek szerint készült. Büszke lehet rá 
nemcsak a Magyar Általános Gépgyár, hanem az 
egész magyar automobilépítőipar. 

¿¡¡.utóruGázzat 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. 

Weszzely István 
Budapest, IV. kerület. Váci-utca 9 



Képünk J. S. Wrigth-ről, a kitűnő angol speedmanrőlkészült hatalmas 990 kcm. ohv. Zenith-Jap-gépével. 
Wrigth ma is 8 világrekordot tart solo és sidecar Zenith-el és a legtöbb Brookland-mecting ezidei győ-
zelme fűződik nevéhez. Egyike a legvakmerőbb angol pályamenőknek, aki még zuhogó esőben is 160 kilo-

méteres átlagkörökkel nyeri versenyeit. 

jw AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1927 december 22. 

I). Guthrie az idei angol Senior Tourist Trophy szenzációs második helyezettje, aki a Le Vack által előké-
szített Netv-Hndson-gépével alig maradt el a győztes Norton-vezetőtől, Ben nettől. Képünk a híres Craig-

ny-Baa kanyarban mutatja be Guthrie-t. 
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Képünk Bowley-t, a kitűnő angol AJ S-verseny zőt mutatja az idei angol Tourist Trophy egyik festői 

fordulójában, a Man-szigeti TT-körön. 

Opel kisautomobilok kirakodása a Nyugati pályaudvaron. Ez a kitűnően sikerült felvétel igen pregnáns 

bizonyítéka a magyar automobilkereskedelem fellendülésének. A német rüsselsheimi Opel-gyár, hogy a 

nagy magyar keresletet kielégítse, hatalmas szállítókocsikban küldi gyártmányait Budapestre. Egy va-

gonban 16 kocsi foglal helyet, két sorjával egymás mellett és egymás felett. 
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Képünk Székely Ferencet (jobboldalt) és Berecz László gépészmérnököt (baloldalt) mutatják be olva 

sóinknak, akik a közelmúlt napokban Londonból jöttek Budapestre 600 kcrn. oldaltvezérelt Douglas-

gépükön. A pompás felvétel a magyar parlament előtti téren, az Andrássy-szobornái készült. 
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Egy Douglas-sidecaron Londonból—Budapestre 
Esőben-hóban-fagyban a kont inensen keresz tü l 

I r t a : Székely Ferenc 

Midőn az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége 
felkért, hogy utamról olvasóközönségének beszámoljak, 
bizony kissé kellemetlenül éreztem magamat. Az idei 
nyáron ugyanis annyian túráztak a külföldön, ki autón, 
ki motorkerékpáron és a szaklapokban annyi szebbnél-
szebb újat hozó cikk látott napvilágot, hogy legjobban 
szerettem volna azt mondani: „Elindultunk és megérkez-
tünk!" Azonban csakhamar rájöttem, hogy mégis szol-
gálhatok új, talán némileg érdekes adatokkal is, hiszen 
már maga az a körülmény, hogy túrámat nem nyáron, 
hanem télvíz idején a legnehezebb viszonyok között tet-
tük meg, érdeklődésre tarthat számot. 

Elhatároztam tehát, hogy mégis megírom mindazt, 
amit láttam és tapasztaltam. Tapasztalataim, biztosra 
veszem, egészen mások, mintha augusztusban szereztem 
volna azokat. Miután Berecz László gépészmérnök kollé-
gámmal kiutaztunk megnézni Londonba az Olympia 
Show-t és onnan elmentünk a Douglas-gyárba átvenni 
egy a visszautazás céljaira megrendelt 596 kcm. SV 
kéthengerest, Bristol—London—Ostende, Belgiumon, 
Franciaországon, Svájcon, Ausztrián keresztül tértünk 
haza Budapestre. 

Utam célja négyszeres volt. Sport, nyaralás, üzlet 
és propaganda. Mind a négy célt a maga teljességében 
elértem. Hogy sport volt a teljesítmény, az tagadhatat-
lan. Nem szabad a modern autótúrákra gondolnunk, me-
lyek ha hetekig, sőt hónapokig is tartanak, különösen 
Nyugat-Európában teliesen elvesztik sportszerű jellegü-
ket. Ha az Ausztriától nyugatra eső országokon visz 
keresztül utunk, szinte pillanatról-pillanatra suhannak 
el mellettünk legtöbbször csukott túrakocsik, benne ké-
nyelmes otthoni, vagy utcai ruhában ülő, cigarettázó 
utasokkal, akik az unalmas tájakat beszélgetéssel, regény-
olvasással töltik el. Ha pedig megérkeznek útjuk céljá-
hoz, már várja őket a kényelmes Grand Hotelek meleg 
hallja és a pompás fürdőszobák illatos melege. 

Hogy üzletileg milyen segítőeszköz idegenben saját 
jármű, azt megítélheti mindenki, kinek idegenben, nagy-
városban volt már sok elinéznivalója. Az autótaxi gyenge 
pótlás csupán, idegölő, fárasztó és lényegesen drágább. 

Párisban négy és fél nap alatt 370 km.-t tettem meg 
gépemen és nem hiszem, hogy taxin, ötszörös költség 
mellett, tíz nap alatt intézhettem volna ugyanannyit. 

Ha pedig fenti három célt elértem, elértem egyúttal 
a negyediket is. a motor propagandáját, mert a legjobb 
propaganda kétségen kívül, ha a propagálandó dolog 
kitűzött céljait bebizonyíthatóan elérte. 

Az ilyen hosszú, több országon keresztül motorkerék-
páron megtett utazás kényelem dolgában nem sokkal ma-
rad el az autóval megtettek mögött. Az utak kiválósága 
folytán a nyeregből való vezetés talán kevésbé fárasztó, 
de mindenesetre élvezetesebb és változatosabb, mint a 
volánt mögött való ülés. Egy túratípusú oldalkocsi pedig 
kétségenkívül kényelmesebb, mint akárhány szűkre-
szabott autó ülése. 

Az utipodgyász elvitele pedig egyáltalán nem problé-
ma egy mellékkocsis motorkerékpáron. Mi pl. három 
egyenlő nagyságú fiber-táskát és egy kis nécessairet 
vittünk magunkkal, melyek közül a két táska, néces-
sair és ezenkívül még két esőkabát a mellékkocsi csomag-
tartóján, a harmadik táska pedig a motor csomagtartó-

ján talált elhelyezést. Csomagjaink összsúlya 96 kg volt 

és nemcsak a túra négy hetére szolgáló fehérnemű, ha-

nem szmoking, délutáni ruha, kalap, szóval mindenféle, 

minden alkalomra szükséges holmi együtt volt. Csomag-

jainkkal különben az út folyamán nem volt bajunk, mert 

a vitorlavászonhuzatok megvédték őket a portól és sár-

tól, és bár csak két-két szíjjal lettek felerősítve, egyszer 

sem lazultak meg. 

Ma már a termos, aluminiumdoboz és egyéb túrista-
felszerelések túlhaladott álláspont. Csaknem minden falu-
ban, a benzinkutakkal majdnem egyenlő számban szinte 
csalogatják az áthaladót a kisebb-nagyobb restaurációk 
és tea roomok, úgy, hogy akinek zsebében ott az illető 
ország valutája, az otthon érezheti magát. 

Motorkerékpáron novemberben már inkább sport-
nak számít a napi 3—400 kilométeres teljesítmény, ami-
kor reggel nyolckor még csak dereng és délután négykor 
már lámpát kell gyújtani és az egyik nap esett 25 centi-
méteres havat a másik napon az ólmoseső veri csata-
kosra. 

Ami a nyaralást illette, ott is elértük a célunkat. 
Mint ahogyan az író embernek okvetlen pihenést nyújt 
szellemi munkája után a fizikai, nekünk is jólesett 
egyszer távol lenni Budapesttől, kikapcsolva a business-t 
és teli tüdővel szívni magunkba a tengeri és az alpesi 
jó levegőt, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy utunk 
a Svájcon keresztül megtett két napot leszámítva, kitűnő 
idő- és útviszonyok mellett folyt le. 

Az úton szerzett tapasztalataimat felszerelés, alkat-
részek és szerszámok stb. illetőleg a következőképen fog-
lalnám össze: 

Ruházat: Hosszúszárú, végigfűzős motorcsizma, 
ha azonban gépünkön lábvédők, az úgynevezett „leg 
shield"-ek vannak, úgy nyugodtan mehetünk sportnad-
rágban és jó erős félcipőben, természetesen vastag 
harisnyaszárral. Télen éppen úgy, mint minden téli 
sportnál, igen fontos a meleg alsó ruházat. Ez a motoron 
kettőzötten ajánlható, mert az ember nem mozog, hanem 
tulajdonképen egyhelyben ül és tekintve a sebességet, 
a levegőt szintén jobban érzi. Hosszú selyem, vagy 
gyapjú alsónadrág, erős gyapjúing és pullower meg-
teszi a szolgálatot. Természetesen a vízhatlan és teve-
szőrrel bélelt „trenchcoat" elmaradhatlan követelmény. 

Külföldön kötelező úgy az oldalkocsi, mint a motor-
szám lámpájának megvilágítása. Emellett igen jó szol-
gálatot tesz a keresőlámpa, ami egyúttal, mint szerelő-
lámpa is használható. 

Utóbbi különösen este tesz jó szolgálatot, midőn az 
ismeretlen utakon a balkezet állandóan igénybeveszi a 
fordulók bevilágításakor a keresőlámpa kezelése. Egy 
Brooks- vagy Easting-szélvédő a kormányon nagy kénye-
lem még hóban vagy esőben is, mert a szemet szemüveg 
nélkül is biztosan védi az időjárás kellemetlenségeitől. 
Igaz, hogy rossz utakon, tehát a gránitkockás városi kö-
vezeten többé-kevésbé rezeg. Pótkerék. Ma, midőn már 
majdnem minden motorkerékpár cserélhető kerekekkel 
kerül eladásra, fontos a tartalék-kerék. Szerepe nem any-
nyira szegdefekteknél (melyeket minden gyakorlottab 
motoros magán a keréken gyorsan javít), hanem súlvo-
sabb köpeny- vagy keréksérüléseknél jön előtérbe. E1-



30 

helyezése (azt hiszem, saját találmány) az oldalkocsi fe-

nekén történhet. Egy szárnyas anya, az oldalkocsi fene-

kén keresztüldugott tepgelyvégen, minden különösebb 

változtatás nélkül elégséges. 

Szerszámok. A gép standard szerszámkészletén kí-
vül, egy kis Primus-forrasztólámpa, egy kis felcsavar-
ható kézisatu, úgynevezett radio-forrasztópáka, kalapács 
és néhány reszelő elégséges még az esetleges súlyosabb 
defektek javítására is. 

Anyagok és alkatrészek: Az eredeti bowdenok mel-

lett vezetett, előie leszabott és elkészített tartalék-dowde-

nok, melyek szakadás esetén rögtön bakapcsolhatók, an-

nál is inkább, mert a Nyugat nagyvárosaiban kilométe-

reken keresztül végezhetsz kupplungodon sandow-szerű 

gyakorlatokat. Gumicső (benzincsőtörés esetére), asz-

besztzsinór, sok szigete)öszalag és drót. Két szelep és 

szeleprúgó. Bár külföldöm a benzinkutak tömege kilo-

méterenkint váltja egymást, ajánlatos egy kétliteres 

rezerve benzinkannát magunkkal vinni. Legpraktikusabb 

a két kengyel segítségével az oldalkocsi-alvázra erősített 

Zeppelin-formájú. Ugyanez áll, talán még fokozottabb 

mértékben az olajkannára, melynek legpraktikusabb el-

helyezési módját egy Triumph-gépen láttam. A leg-shiel-

den sipcsont magasságban volt felerősítve. 

És most talán néhány szóval utunkat vázolnám. 

A legérdekesebbnek tartom a motorral felmerült 
költségeink összeállítását. 

Legsúlyosabb tétel volt a nemzetközi útigazol-

vány és carnet költsége, melyet az Automobil 

Association, mint tagjának, 2.3 angol fonttal 

számolt el 61.20 P 

A hajófuvar Dower és Ostende között 15.6 

shilling 21.70 „ 

A be- és kirakással járó költségek 7 shillinget 

és 15 belga frankot tettek ki 12.15 „ 

Fogyasztottunk egész utunkon 182 liter ben-

zint, ami 6 liter fogyasztást jelent 100 kilo-

méterre. Angliában 1 gallon 14.5 penny, 

Belgiumban 5 liter 14.25 belga frank, Fran-

ciaországban 5 liter 10.50 francia frank, 

Svájcban 5 liter 2.20 svájci frank, Német-

országban 5 liter 10.60 márka, Ausztriában 

5 liter 2.50 shilling, Magyarországon 5 liter 

2.20 pengő, összesen a 182 liter ára átszá-

mítva 79.71 „ 

Olajat használtunk 18 litert. Felváltva Vacuum 

Mobil BB-t és Casfcrol XL-et 45.10 „ 

Határátlépés, illetve kövezetvámokért kifizet-

tünk: Belgiumban két hétre 9 belga frank 1.53 

Németországban öt napra 3.10 márkát 4.03 

Ausztriában 1 shilling 0.80 

A garage-költségek kitettek: 

Londonban három napra napi 1 shilling 4.20 

Franciaországban napi 5 frank hét napra 8.05 

Wienben napi 1.50 shilling két napra 2.40 

összesen 247.37 P 

{ía figyelembe vesszük, hogy egy személy I I I . osztá-

lyú útiköltsége Budapesttől Londonig a legrövidebb út-

vonalat véve 180 pengőbe kerül, melyben természetesen 

a hordár, taxi és még az ezer, apró utazással járó költ-

ség benn nem foglaltatik, szembeötlővé válik egyszerre 

egy ilyen motoroskirándulás olcsósága a vasúiéval szem-

ben. 

Utunk maga úgy általánosságban, mint részleteiben, 

igen kellemes volt. A novemberi időjárás ellenére Párisig 

a felsőkabátot úgyszólván nem használtuk. Igaz, hogy a 

német határnál havas zónába kerültünk és egész Am-

stettenig, tehát majdnem Bécsig 20—25 cm.-es hóban 

tettük meg utunkat, ez sem zavart túlságosan és alig 

30—50 km.-rel rontotta le előirányzott napi 330 km.-es 

átlagunkat. Nem is annyira a havazás, mint az a tény 

volt kellemetlen, hogy a ködös, párás levegőben majdnem 

lehetetlen volt a fényképezés és így utunk erről a rész-

letéről alig néhány használható fénykép gazdagítja egy 

ilyen túrának elengedhetetlen eredményét, — albumun-

kat-

Defekt nem igen zavarta utunkat: összesen két 

szögdefekt, az is mindig az oldalkocsi kerekén (közvetlen 

Bécs előtt és a magyar határnál) és két bowden-szakadás 

volt az egész. 

Mint kuriozumot említem még meg, hogy Ostendé-

től hazáig útlevelünket először Köpcsénynél az osztrák 

hivatalnok nézte meg. Ez, valamint az a körülmény, hogy 

az országokba való be- és kilépésnél a Carnet kezelése 

szinte alig pillanatok alatt történt meg és a vámhivatal-

nokok akadékoskodása is teljesen hiányzott, csak meg-

erősíthetnek mindenkit elhatározásában, hogy legköze-

lebbi külföldi utazását ne vonaton, hanem motorkerék-

páron abszolválja. 

Természetesen előtte egy-két hónapig a magyar uta-
kat kell járnia, hogy mindent jól megtanuljon. Ha valaki 
azután tökéletesen tisztában van a motorjával, akkor az-
után nekivághat egy három-négyhetes európai utazás-
nak. Olcsóbb és ott állhat meg, ahol akar. Ez a motor-
kerékpár előnye a vonat felett. 

A szépség, tartósság és gyorsaság megtestesülése 
a 6 hengeres 50 és 60 HP, valamint a 8 hengeres 80 HP nyitott és csukott amerikai 

Velie-autó 
árak 10.000 pengőtől. — Ajánlattal rendkívül kedvező feltételek mellett készséggel szolgál a vezérképviselet 

SCHMALZ JÓZSEF, Budapest, VII., Dohány-utca 22. Telefon: J. 4 2 5 - 6 8 
K ö r z e t k é p v i s e l e t e k k e r e s t e t n e k . 
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Január hó elején jelenik meg 
Déván István szerkesztésében 

A Z Í 9 2 S . ÉTI 

/11110 És MOTOR 
A l M j l N A 1 

Mindenkinek, aki Magyarországon az automo-
bilizmussal és motorkerékpárkereskedelem-
mel foglalkozik, teljességgel nélkülözhetetlen 

T A R T A L M A Z Z A : A vilá<r összes automobil- és motorkerék-
párgyárainak pontos címét, a Magyar-

országon képviselt külföldi automobil és motorkerékpárgyárak 
összes típusait (lóerő, hengerszám. furat, löket, hengerűrtartalom], 
a nevezetesebb külföldi alkatrészgyárak pontos címét és gyártmá-
nyaikat, a Magyarországon automobil- és motorkereskedelemmel 
foglalkozó cégek pontos címét és telefonszámát, az automobil- és 
motorkerékpárjavítóműhelyeket, a pneumatikkereskedőket és kép-
viseleteket, az autó- és motorkerékpáralkatrészkereskedőket, a 
mágnes- és elektromos vállalatokat, hűtőgyárakat és javítóműhe-
lyeket, az akkumulátortöltőállomásokat, a garageokat, a soffőrisko-
lákat, a bérautófuvarozokat, a karosszériagyárakat és javítóműhe-
lyeket. valamint minden, az autó- és motorkerékpárszakmába vágó 
cég pontos címét és telefonszámát. — Olvasható lesz az Almanach-
ban a külföldön és Magyarországon 1927-ben rendezett nevezete-
sebb automobil- és motorkerékpárversenyek eredménye, ezek tör-
ténete. A Nemzetközi Szövetség klubjai és a magyar automobil- és 
motorkerékpársportot művelő egyesületek pontos cime. Kilóméter-
sebességi, hengerűrtartalom kiszámítási táblázatok, a külföldi mére-
tekátszámítása, a triptique megszerzésének módozatai, a külföldi uta-
zások részletes tervei, valamint sok-sok az automobilizmus kere-
tébe tartozó szükséges olvasmány. A legalkalmasabb kézikönyv 

jAR/K 4 HNCé 
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Az új Austro-Daimler 
Az idei londoni Olimpia Show-n megjelent, amiről 

már régen suttogtak a szakkörökben, az új Austro-

Daimler. Az angol lapok, az „Autocar", a „Motor", a 

„Times" és mások általában, mint a kiállítás kétségkívül 

legérdekesebb alvázáról emlékeznek meg róla és a kocsi 

stabilitásáról, úttartásáról, motorjának akceleráló képes-

ségéről és elasztikusságáról olyan kritikák láttak nap-

világot, amelyek értéke megsokszorozódik előttünk, ha te-

kintetbe vesszük, hogy a soviniszta angol lapokban jelen-

tek meg első ízben. 

Mindezideig a budapesti vezérképviselet egyenes kéré-

sére hallgattunk az új szenzációról. Bár az Austro-

Daimler budapesti képviseletének igazgatója, Bolgár 

Aladár már hetekkel ezelőtt közölte velünk az új három-

lieteres pontos adatait, láttuk a keretnélküli chassis pon-

tos rajzait, a karosszált kocsi fényképeit, még sem írtunk. 

Bolgár Aladár és Szini János, aki tengelyen hozta le az 

első kocsit Wiener-Neustadtból, azt mondották, hogy az 

új Daimlerről csak az tud írni, aki ült benne, aki végigélt 

egy próbautat, mert csak így képes igazi, őszinte kritikát 

mondani az 1928-as esztendő méltán legszenzációsabb kon-

strukciójáról. 

Szép téli nap volt, amikor délelőtt 11 órakor elindul-

tunk Szini János vezetésével a Daimler-képviselettől a 

Liszt Ferenc-térről. Szini az Andrássy-úton visz végig. 

Irány először fel a Várba, öten ülünk a kocsiban. Kádár 

Imre, az Automobilkereskedők Egyesületének ügyvezető-

igazgatója, Bolgár igazgató, Sárkány Imre, a Club Ga-

rage volt igazgatója és jómagam. Szini az Andrássy-úton 

kissé kiengedi a kocsit. Pillanatok alatt benn vagyunk a 

hatvan kilométerben, majd hirtelen egy nyomása a négy-

kerékféknek és a kocsi 3—4 méteren már áll, majd min-

den átváltás nélkül lépésben halad tovább. Mindannyian 

összenézünk. Szép volt. „Ez még semmi!" — szól hátra 

Szini János. Dacára a sok akadálynak, minden kapcsolás 

nélkül, a sebességváltó állandóan a direktben, futunk fel 

a Várba, majd a túloldalon le a Vérmezőre. Eddig semmi 

különös. Ezt minden amerikai kocsi megcsinálja, állapít-

juk meg egyhangúan. 

De menjünk tovább! Fel az Istenhegyi-útra. Szini 

gázt ad. Már magamban mondani akarom. Svungot vesz, 

így azután könnyű lesz felmenni. De megjárta. A Kék-

golyó-utcából egy kocsi vág elénk keresztbe és mi kény-

telenek vagyunk erősen lelassítani. Már várom a vissza-

kapcsolást. De ime! A kocsi direkttel veszi az Istenhegyi-

út első erős meredekjét és ami a legjobban imponál, mind-

annyiunknak, lassan, de biztosan gyorsít felfelé. Az első 

egyenesben már erősen benn vagyunk hatvan-hetvenben. 

Mondanom sem kell, hogy az Adalak-ig minden kapcsolás 

nélkül vettük még az útkaparóházi derékszögeket is, 

anélkül, hogy a motor csak egy pillanatig erőlködött volna 

és biztosra veszem, ha ott nem állja útunkat két kövekkel 

megrakott kocsi, úgy kapcsolás nélkül jutunk fel a Liszt 

Ferenc-térről.a Svábhegyi Szállóig. Ez már valami. 

Odafönn isteni szép tél fogadott. Minden zúzmara és 

mit tagadjam, erős, metsző hideg. A Tourist Trophy pá-

lyáján megyünk végig. Szini istenkísértően veszi a leg-

erősebb kanyarokat is. A kocsi meg sem moccan. A 
Kossuth-szobornál, a mély vízmosáson hatvanas sebesség-

gel úgy futunk keresztül, mintha a Váci-utcán lennénk. 

Folyton összenézünk. Csodálkozó és megelégedett arcok. 

„Gyönyörű, mesés!" „Hogy fekszik", hallani állandóan. 

„Komoly kocsi!" — mondom én. „Bizony" — bólongat 

Kádár Imre, egész komoly konstrukció. „Merre van valami 

rossz ú t?" — szól hátra Szini. Csak eredj lefelé a Buda-
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Motorcar Company 
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keszi-úton, majd kapsz olyan gödröket, hogy megemlege-
ted! — szólunk előre. Egy vészes forduló a Szépjuhász-
nénál, a kocsi meg sem billen. Ügy fekszik, mintha a föld-
höz volna nőve. A tempó erősödik. Lefelé megyünk, de 
milyen úton. Előttünk megy egy kiskocsi, csak lépésben 
tud menni a mély gödrök miatt. Nyolcvannal rohanunk 
el mellette, majd nemsokára kilencvenen felül mutat a 
tachométer. Űgy ülünk a kocsiban, mintha a Pacifik vala-
melyik Pullmannjában ebédelnénk.. „Kolosszális" — 
mondja valaki. Hallgattunk. Bolgár igazgatónak ragyog 
a szeme, Szini jólesően mosolyog. „Ugye, kár lett volna 
erről előbb írni." „Ezt érezni kell, ezt látni kell!" Igaza 
van! Beértünk. Mielőtt azonban hazatértünk volna, még 
felvitt Szini az Aranka-utcán. A kocsi a harmadikkal fel-
spriccelt. Itt láttam az igazi értékét. Itt egyesültek a mo-
tor amerikai és európai előnyei. Tökéletes! A Margit-
körúton kiszálltam. Sokáig néztem a tovasikló Austro-
Daimler után, mely nemsokára méltóságteljesen eltűnt a 
budai dunaparton. 

Nézzük az új Austro-Daimler rövid technikai leírását: 

Motor: hathengeres blokkmotor, furata: 76 mm., 
lökete: 110 mm. Hengerűrtartalom: 2994 kcm. A motor 
adó lóereje 11, míg az effektív lóerő 70, ami 3000 per-
cenkinti fordulatszámnál következik be. Mágnesgyujtás. 
Két Zenith-porlasztó. Önindító. Vízhűtés és ventillátor. 
Egylemezes száraz kupplung. Négy sebesség előre, egy 
hátra. Sebességváltó a kocsi közepén. Alváz préselt acél-
ból. Elől félelliptikus rúgók, hátul keresztbenfekvő canti-
léver-rugózás. (Schwingachse.) 100 liter befogadására 
szóló benzintartály. 32X6.2 Rudge Withworth-kerekek. 
Négykerékfék, kézifék a hátsó kerekekre. Bosch-világí-
tás, Bosch-duda. Nyomtáv 1410 mm. A hátsó kerekeknél 
1440 mm. Az alváz legmélyebb pontjának távolsága a ta-
lajtól 24 cm. Legközelebbi számaink egyikében kimerítő 
leírást hozunk az új ADR-típusról. 

A képviselőház végleg elfogadta 

Ha automobilt vagv motorkerék-
párt akar vásárolni, minden uj 
típust megtalál Déván István 

az új autóadót 

Automobil-és Motorkerékpár-
Almanachjában 
Megjelenik fanuár eleién 

A képviselőház végleg elfogadta az új autóadójavas-
latot, melyet Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter 
terjesztett a Ház elé. A bizonytalanság ezel megszűnt, a 
rémlátományok eloszlottak. Az adó igazságos és nem 
sújtja újabb nagy teherrel az automobiltulajdonosokat. 
Az új autóadóban megnyilvánult a modern ember, az 
autombolizmus igaz barátja: Herrmann Miksa kereskede-
lemügyi miniszter. Megtette azt, amit tőle vártunk. To-
vább látott, mint sok-sok más ember. Herrmann Miksa a 
jövőbe látott. Nem ütötte agyon egy csapással a folyton 
nagyobb teret hódító automobilizmust. „Az automobil 
nem luxuscikk többé" — mondotta nagyhatású beszédé-
ben. A jövő az automobilé, mely többet hoz az államnak, 
ha számokban növekedik, mintha újabb nagy adókkal el-
vágnák fejlődésének lehetőségét. Ha ma Herrmann Miksa 
rövidlátó politikával a magas adókulcs mellett tör lánd-
zsát, úgy esetleg ismét ezrek és tízezrek veszítik el kenye-
rüket. Azt hisszük az egész magyar automobilista társada-
lom velünk van, amikor hálánkat és köszönetünket fejez-
zük ki Magyarország kereskedelemügyi miniszterének és 
kívánjuk neki, hogy útépítőprogrammját éppen oly kitű-
nően, éppen oly kitartással vigye keresztül, mint az adó-
javaslatát. Éljen Herrmann Miksa kereskedelemügyi 
miniszter! 

A Ház legutóbb tartott ülésén megszavazta az auto-
mobiladót. Az adó kulcsa a lóerő. Egy lóerőre 15—50 

pengő adó róható ki egy évre. Az adó kerete meglehetősen 
tág és tisztán a kereskedelmi minisztertől függ azután, 
hogy mit vesz egy-egy esztendőre alapul. Ma 15 pengő 
lesz a kulcs, ha azonban az útépítési programmra ez a 
pénz nem bizonyul elegendőnek, úgy felemelhető egészen 
50 pengőig. Ebben az irányban reméljük a legjobbat. 

Az automobilok három osztályba soroztainak a ló-
erő szerint. 

1. Automobilok 10 lóerőig 15 pengő. 
2. Automobilok 10—16 lóerőig 23 pengő. 
3. Automobilok 16 lóerőn felül 30 pengő. 
A kiskocsi fizeti tehát a legkevesebb adót. Ha tehát 

kocsim 7 lóerős, úgy az egyévi adóm: 95 pengő. Ha a ko-
csim 15 lóerős, úgy 10 lóerő után fizetek 150 pengőt, 5 ló-
erő után 115 pengőt, ami összesen 265 pengő. Ha kocsim 
30 lóerős, úgy annak adója 150+138+420, azaz 708 pengő 
lesz. Az adó tehát igazságos, nem kevés, de a mai formá-
jában nem elviselhetetlen. 

Az adó nem tesz kivételt sem Magyarországon ké-
szült, sem a Magyarországon karosszált kocsik adójában 
sem. Eddig tudniillik a közlekedési adónál azok a kocsik, 
melyek itthon készültek, az adó felét, míg amelyeknek csak 
a karosszériája készült Magyarországon, az alváz kül-
földi volt, az adó háromnegyedét fizették. Az új autóadó 
szerint minden kocsi egyforma elbírálás alá esik. 

1,726.241 motorkerékpár íut ma 
a földön 

A legújabb amerikai kimutatások szerint 1927. év 
első felében csaknem 300.000 darabbal szaporodott a 
motorkerékpárok száma a föld kerekségén. 1926. év végén 
1,435.241 darab volt. Magyarország a 34-ik helyen áll 
2141 darabbal. Bár a szaporulat és haladás nálunk is ész-
lelhető, még nagyon messze vagyunk a világ nemzetei kö-
zött. Hogy csak egypárat mondjunk, a Malay-szigetek, 
Egyiptom, Lengyelország, Ceylon szigete és Jugoszlávia 
is Magyarország előtt áll, nem is szólva Csehszlovákiáról, 
ahol 18.000 motorkerékpár fut és Ausztriáról, ahol 21.000 
a motorkerékpárok száma. Ez a statisztika nagyon, de na-
gyon szomorú és gazdasági helyzetünkre nagyon gyenge 
fényt vet. Olyan motorkerékpársport mellett, mint Ma-
gyarországon van, olyan kitűnő versenyzőgárda mögött, 
mint nálunk van, legalább egy 20—25.000 főnyi motorke-
rékpárállománynak kellene állania. Kevés a pénz és ez 
bizony legjobban érezteti magát az automobilok és motor-
kerékpárok számának emelkedésében. Nézzük miképen áll 
a helyzet a világpiacon? 

Anglia vezet természetesen 629.648 darabbal Német-
ország előtt, melynek motorkerékpárállománya 287.000 
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darab. Sorrendben a harmadik Franciaország (155.000), 
míg az Egyesült-Államok csupán a negyedik helyen áll 
134.679-el. Ötödik az ötödik világrész Ausztrália 70.228 
darabbal, míg utána ismét európai állam, Olaszország kö-
vetkezik 64.578 egységgel. A sorrend ezután a következő: 

7. Hollandia 43.520 daraib. 
8. Üjzéland 32.101 darab. 
9. Belgium 30.300 darab. 

10. Svédország 28.000 darab. 
11. Brit-Délafrika 27.500 darab. 
12. Ausztria 21.300 darab. 
13. Svájc 21.000 darab. 
14. Dánia 20.000 darab. 
15. Csehország 18.000 darab. 
16. Japán 16.902 darab. 
17. India 13.771 darab. 
18. Spanyolország 9.000 darab. 
19. Írország 8587 darab. 

20. Norvégia 7900 darab. 
21. Kanada 7856 darab. 

22. Holland-India 7850 darab. 

23. Oroszország 7669 darab. 

24. Finnország 4451 darab. 

25. Malaiy-szigetek 3939 darab. 
26. Egyiptom 3600 darab. 

Magyarország 2141 darabbal a harmincnegyedik he-

lyen áll. 

Az 1928. évi Magyar TT 
A Királyi Magyar Automobil Club sportbizottsága, 

illetőleg motorkerékpárosztálya lázas tevékenységet fejt 
ki az 1928. évi Magyar Tourist Trophy érdekében. Ügy-
látszik, a KMAC-ban megelégelték a sok kudarcot és 
mint azt már a Svábhegyi versenynél is láttuk, hozzá-
fogtak a komoly munkához. Ebben a komoly munkában 
ezúttal nemcsak a KMAC fizetett alkalmazottai, akiknek 
ez kötelességük, hanem az amatőr gárda is erősen kiveszi 
részét. A KMAC fiatalokkal felfrissített sportbizottsága 
a napokban újabb TT-előkészítő ülést tartott, melyen is-
mét igen érdekes és úgy a versenyzők, mint a közönség 
szempontjából örvendetes határozatokat hoztak. 1928-ban 
kategóriánkint, hasonlóan a nagy Grand Prix-versenyek-
hez, egyszerre fogják indítani a versenyzőket. Alkalmunk 
lesz tehát igazi tömegstartokban gyönyörködni. Díjazni 
fogják a köridőket. Ez a határozat maga után vonja, 
hogy lesznek mért köridők és ha ezeket a verseny utáni 
reggelen, vagy legkésőbb a versenyt követő harmadik na-
pon tudtul is adják a sajtónak, mely azokat közölheti és 
továbbíthatja a részköridőkre éhes olvasóközönségnek, 

úgy visszatérnek a régi Máiry—Jakab-rendezte Tourist 
Trcphyk, nem lesz kétely a lefutott körök számát illető-
leg, rend lesz és nyugalom. Díjazni fogják kategóriánkint 
a leggyorsabb kört. Ez is helyeselendő tény. Egy Tourist 
Trophyn díjazni kell. Mennél többet, annál jobb. Egy 250 
kilométeres verseny lefutása egy bizonyos időn belül 
nagy és méltánylandó teljesítmény. Külföldön ez már ré-
gen bevezetett dolog. 

Volna nekünk ís két indítványunk. Az egyik az üzem-
felvevő állomásokra (depókra) vonatkozik. Olyan zsib-
vásárszerű kép, mint ami a legutóbbi Tourist Trophy 
alkalmával egy-egy TT-aspiráns üzemfelvételekor a gép 
és vezetője körül látható volt, talán egyedülálló a Tourist 
Trophyk történetében. Métermagas deszkapalánk, mö-
götte egymástól elválasztott boxok várják külföldön a 
versenyzőket. A boxok előtt a pályán legfeljebb egy em-
ber tartózkodhat: a depótellenőr. Más senki. A versenyző 
odaáll a részére fenntartott box elé és onnan a deszkafal 
mögül kap mindent kezeihez. Mindent maga végez el a , 
gépén. Az, amit Budapesten lehet látni, hogy a vezérkép-
viselet, a jóbarátok serege, egypár drukker és Isten tudja 
kicsoda és hányan veszik körül a fáradt és ideges ver-
senyzőt, akit néha még meg is tolnak, azt bizony sehol 
sem látjuk. Addig, amíg elkerített boxokat nem látunk 
a magyar TT-n, addig a rendezésnek mindig lesznek hi-
bái. A boxokat előre el kell készíteni és a verseny regge-
lén egyszerűen átvinni a villamossínekre. Ezt igen köny-
nyű megcsinálni, csak valamivel többe fog kerülni, mint 
a verseny reggelén hevenyében összetákolt lécek. Az 
ilyenre nem kell sajnálni a pénzt. Legfeljebb pár száz 
pengővel kevesebb lesz a haszon. Be lehet hozni a Szarvas-
nál rendezett tízórain. 

A második újítás, aminek időszerűsége és fontossága 
egyenlő lenne az előbbivel, egy kis sajtótribün felállítása. 
Itt legfeljebb 20—25 emberről lenne szó, akik már iga-
zán megérdemelnék ezt a kis előzékenységet az automo-
bilklubtóJ. Ezt a kis islkolapadszerű emelvényt szintén 
csak provizórikusan kellene összeállítani és a verseny 
reggelén rátolni a villamossínekre, a start baoldalára. Ez 
talán a minimum, amit a sajtó képviselői elvárnak az 
automobilklubtól. Mert 5—6 órát állani egy fa mögött, 
köziben folyton jegyezni, figyelni és emellett jó munkát 
végezni, nagyon nehéz. Reméljük és elvárjuk a rendező 
KMAC-tól, hogy megfelelően gondoskodni fog a sajtó 
elhelyezéséről, természetesen szemben a hirdető táblával 
és az időmérők páholyával. 

Nagyon fontosnak tartanánk a Svábhegyen oly jól 
bevált kikiáltók állandósítását, akik a pálya mentén fel-
állított telefonállomások jelentéseit azonnal közölnék a 
főnézőtér közönségével és az ott elhelyezett sajtóval. 
„22-es a Szépjuhásznénál bukott. Baj nincs. A versenyt 
feladta. 14-es a Zugligeti-hídnál gépén dolgozik. 63-as a 
Mátyás király-úton pneudefekt folytán vesztegel" stb. 
Ezt igen sok versenyen a főnézőtéren egy nagy fekfete 
táblára ki is írják, úgyszintén a leggyorsabb kört is. 

Igen, üdvös újítás, ami külföldön nagyon bevált, a 
versenyzőknek különböző színű (fehér, vörös, fekete, 
sárga) vászonmellénnyel való felismerhetővé tétele. így 
azután állandóan már messziről felismerhető volna, hogy 
az egyes kategóriákban ki van az élen. 

Ez volna az, amit nagyjában, feljegyezni óhajtottunk 
a Tourist Trophyra vonatkozólag. Reméljük, az eddigi 
határozmányokat már magáévá tette teljes mértékben a 
KMAC és azt is hisszük, hogy az itt elmondottakat is 
meg fogja tárgyalni, sőt azt is reméljük, hogy ezeket is 
magáévá fogja tenni. 

„TEVESj 
dugattyúgyűrűk, 

zslrzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugaityúcsapok edzve 
ós köszörülve. Nyetsszelepek, 

zslrzópresek. 

N a g v r a k t á r ! 

Vecérképv lae l t t : B a l ogh A r t h u r o k i . gépész-

m é r n ö k , I tudapest , V . , L ipr t t-körút 27. s z ám . 

T e l e l ő n : 2 9 5 — 3 9 
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3000 kilométer Ausztria és Svájc hegyei között 
Két^szombathelyi motorkerékpáros viszontagságai és kalandjai 

I r t a : Petrovics Ernő 

Hosszas tervezgetés, térképtanulmányozás és előkészü-
let után végre elérkezett augusztus 14., amikorra indulá-
sunkat egy hosszabb motorkerékpártúrára kitűztük. Fried-
rich egy 750 kcm.-es 2 hengeres Saper X-en, és egy 500 
kcm.-es Long-stroke Sunbeam-on indultam el. 

A hosszú útra való tekintettel, megfelelő mennyiségű 
fehérneműt és szokásos apróságot kellett magunkkal vinni, 
minek praktikus elcsomagolása nem kis nehézséget oko-
zott. Friedrich külön erre a célra készített koffert hozott, 
melyet célszerű módon 2 szíj segítségével csomagtartójára 
erősített. Én podgyászké) désemet sokkal érdekesebben ol-
dottam meg, amennyiben csomagtartómra vesszőből kosa-
rat fonattam, mely kétoldalt lelógott, viszont felsőrésze cca 
25 cm. magas volt, úgy hogy kis igényemnek megfelelő 
ruhatárom kényelmes elhelyezést nyert. 

Magammal vittem még egy kis zsebgramofont és 
mintegy 20 drb lemezt, ami ugyan csomagom súlyát nagy-
ban emelte, viszont a később elmondottakból kitűnik, nem 
oktalan gondolat volt a kis masinát elvinni az útra. Termé-
szetesen kis fényképezőgépünk szintén velünk jött, mint a 
túrázó motorkerékpáros elmara Ihatatlan kísérője. 

Még itt Szombathelyen teleöntöttük tankjainkat ben-
zinnel és olajjal, mégegyszer átnéztük akkumulátorunkat, 
berugtuk a motort és megindultunk. Furcsa érzés vett ráj-

Hová adjam kocsimat téli nagy javításra? 

Nébel és Szirmaihoz, VI. , Csengery-utca 74. 
> » t t » f f t f u t t t m w f t 
tunk erőt, szemünk előtt elvonult a 3000 km.-es út renge-
teg emelkedésével és lejtőjével, ezer fordulójával és alag-
útjával, veszélyével, ólomsúlyként nehezedett lelkünkre a 
sors szeszélye által irányított időjárás, a nagy meleg, mint 
lesz, hogyan lesz? De minden érzést lenyűgözött bennünk 
a félelem a fekvemaradástól, a motorkerékpáros legna-
gyobb ellensége, a defekt. Lesz-e? Megtudjuk-e javítani? 

Alig értünk ki Szombathelyről, alig hagytuk el az 
utolsó házakat 200 méterre, már itt is volt. Én voltam a 
szerencsés, egy gyertyaolaj-defekt; 3 perc, letisztítottam a 
gyertyát, de megjegyeztem, hogy ezt rossz ómennek tar-
tom a jövőt illetőleg és még nyomottabb hangulatban foly-
tattuk útunkat. Elől megyek én s Szombathelytől mintegy 
20 km.-re visszanézek, hogy látom-e az utánam jövő Fried-
richet, azonban üres az út, várok-várok, nem jön, megfor-
dítom a gépet, visszamegyek, egyszer csak feltűnik az 
alakja a porban és én aggódva kérdezem késésének okát. 
Megnyugtat azzal, hogy csomagján a szíjak lazultak meg 
ezeket kellett megerősítenie. Lassankint a feszültség is 
felenged bennünk, egymásután hagyjuk el magunk mö-
gött a községeket, megállás nélkül megyünk Vasszentmihá-
lyig, innen egy másik rossz úton folyik utunk a határállo-
másig, Szentgotthárdig. 

A határnál sokáig tartó formaságok, összes igazolvá-
nyaink tüzetes átnézése, útlevelünk láttamozása, majd egy 
órát vesz el időnkből, végre azonban újból indulhatunk. 

Alig megyünk 500 métert, a Lapincs-folyóhoz érünk, mely-
nek hídja épp javítás alatt van. A híd teljesen szétbontva, 
a munkások is csak a vízen átfektetett padlókon közleked-
hetnek egyik partról a másikra. Nem kis aggodalmak kö-
zött, hogy gépünk a vízbe esik s nem kis fáradsággal 8—10 
munkás megfogja gépünket és a padlókon átviszik a túlsó 
partra. Mindenesetre nagyon érdekes átkelésünk volt és 
érdeklődésünkre az ottani munkavezető kijelentette, hogy 
a közlekedés, míg a javítás tart, ezen az úton szünetel es 
a jármüvek kerülő úton teszik meg az utat. A mi gépünket 
azonban, úgyiátszik különösebb szimpátiából, átszállították 

Néhány köszönő szó, indultunk és alig 200 m.-re mar 
az osztrák határkunyhó előtt állunk; újból formaságok, 
igazolványok felmutatása, láttamozások, de egynegyed órai 
késéssel már indultunk tovább. Négy-öt km. után elérjük 
az első osztrák községet, Heiligenkreuzben vagyunk. Dél-
után 6 óra elmúlt, véget ért a hivatalos idő, hogy trypti-
queinken a (belépést rávezettethessük, szerencsére azonban 
az osztrák vámtisztet szerető családi körében megtaláltuk, 
kertjében illatos füvön hasonfekve. Visszagyalogoltunk 
vele a vámhivatalhoz s fél órai különböző hivatali cere-
móniák után és egy-egy schilling lefizetése ellenében, mi-
vel a hivatalos időn túl vettük igénybe szívességét, megint 
berúgjuk gépünket és továbbmegyünk. Az út itt igazán 
siralmas, a hetekig tartó esőzés teljesen tönkretette. Az 
árkok tele vízzel, néhol a földek, sőt helyenkint az országúi, 
is vízben. Rágondoltunk azonban a jövendő jobb utakra és 
megbékélve egymásután hagytuk el a km. köveket. Keresz-
tül robogtunk meg nem engedett sebességgel Fürstenfel-
den, hol érkezésünkkor már a nap is lealkonyodott. Szu-
nyoghadsereg között robogtunk tovább Gleisdorf városába, 
ahol már lámpát kell gyújtanunk és innen kezdve mintegy 
30 km. utat sötétben, lámpa mellett teszünk meg, azonban 
az út itt már nagyon jó, por sem volt és így erősebb tem-
póban száguldhatunk. Kilenc óra tájban érünk Grazba, a 
néhány ezer korona kövezeti vám lefizetése után átléphe-
tünk a sorompón és a városban vagyunk. Siralmas álla-
potban lévő utcák, hatalmas gránitkockákkal kirakott út-
test, azonban oly egyenetlenül, hbgy majdnem a fejünk 
szakad le a nagy rázástól; a kormányt hol a fejem felett, 
hol a lábam alatt érzem. Szobát veszünk a Grand-Hotelben, 
alig várjuk, hogy leszedhessük magunkról porruhánkat, 
megmosdva, kikefélve, kifésülködve, újbó' embereknek 
érezzük magunkat és vacsorára megyünk. 

Lefekvés előtt kikönyökölünk szobánk ablakán, mely 
közvetlen a Murára nyílik és sokáig gyönyörködünk a 
Mura sebes folyásában és morajlásában. Szemközt velünk 
a Schlossberg festőien kivilágított szerpentinje, fenn a 
hegytetőn rádióleadóállomás. Lassankint azonban ezt is 
megunjuk, egyszercsak ágyban voltunk, kicsit diskurál-
tunk, közben Friedrich nagyon aggodalmaskodott és lel-
kemre próbált beszélni, hogy ne menjek oly gyorsan, mint 
ma jöttem, mert összetalálkozhatom egy autóval, ronccsá 
töröm magamat és neki kellene az én halálhíremet haza-
vinni. 

J a v i t t a s s a 1 F * Mi | T f | I I I J | angol mintára berende-
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Másnap reggel legnagyobb meglepetésemre Friedrich 
ébresztett fel álmomból. Nagyon meg voltam lepődve, mert 
őt mint hamisítatlan alvó medvét képzeltem el; azonban 
nem volt sok időm a csodálkozásra, mert rövid csomagolás 
után már úton is voltunk. Lassankint véget értek a rossz 
grazi utak, a Mura hídjának átlépése után megkezdődött a 
jó Landstrasse. 

Vasárnap lévén, az autók és motorkerékpárok valósá-
gos raja száguldott az országúton, mind kifelé a szabadba, 
ehhez járult a kerékpározók oly serege, mi itt nálunk Ma-
gyarországon teljesen ismeretlen fogalom. Nagy csopor-
tokba verődve egyes egyletek különböző színű festői egyen-
ruhákban, tarka összevisszaságban elvegyülve, köztük a 
szépnem elmaradhatatlan képviselői igyekeznek ki a sza-
bad természet ölébe. Alig érünk ki Grazból, egy gyönyörű 
vízmű vonta érdeklődésünket magára a Murán, majd egy 
hatalmas építkezéshez érünk. Egy új erőmű épül a Murán, 
most tartanak a gát építésénél és a vízmeder szabályozá-
sánál. A vízmeder kiszélesítését az útból vették el, viszont 
az utat a Mura völgyéből egy hegy oldalára vezetik fel. Mi 
még a régi úton megyünk, de 1—2 hónap múlva a közle-
kedés már új úton történik. 

Éppen ezen új erőmű fényképezésével vagyok elfoglal-
va, a szinte rádióleadóállomásnak is beillő darúlábakat cso-
dálom meg, amikor hirtelen tekintetem kerékpáromra esik 
és meglepetéssel tapasztalom, hogy az első gumiból hiány-
zik a levegő. Gyorsan körülforgatom és megtalálom a sze-
get, egy igazi stájerbakancs-szeget. Ragasztás egy félóra s 
tovább indulhatunk, tovább a Landstrassen, Bruck felé, 
azonban Frohnleitenben meggondoljuk magunkat és Bruck 
kikerülésével átvágunk közvetlen Leoben felé. Jobboldalt a 
Hoch-Alpe 1643 m. csúcsa mellett haladunk el és elég tűr-
hető úton elérünk Leobenba. Leobenból két úton juthatunk 
el Liezenbe. 

A rövidebb, de egyhangúbb út a térképen jobb útnak 
van jelezve, azonban mi a hosszabb, de szebb utat válasz-
tottuk. Leobenból az impozáns, sokkéményes vasgyár mel-
lett vezet el utunk s kisebb emelkedések és lejtőkön Tro-
faichba érünk. Nagy 6—21 százalékos emelkedések között 
érjük el innen nehezen az 1227 m. magas Prábichel-hágót, 
hol az emelkedés véget ért és kezdődött a hosszú, nagyon 
erős lejtő. A fék itt kevésnek bizonyult, ezért első sebessé-
gen üresen járattuk motorunkat. Baloldalt a rozsdavörös 
színű 1524 m. magas Erzber-csúcs, melyre fogaskerekű 
vasút vezet fel. 

A sokáig tartó gáznélküli menés meghozta az ered-
ményét, mindkettőnknek gyertyaolaj-defektje lett. Eisen-
erzbe érve, nem tudtam megállni, hogy az ebédet ott ne 
hagyjam és fényképfelvételt ne csináljak a templomról. 

melynek háta mögött gyönyörű sziklából álló hegy emelke-
dik az égnek. 

Eisenerz elhagyása után, a Leopoldsteiner-Seetől nem 
messze visz útunk. Két motorkerékpár áll az úton egyma-
gában, jobboldalt pedig a tóhoz vezető út van jelezve. Gé-
pünket az úton őrizetlenül hagyva, gyalog tesszük meg a 
tóhoz vezető mintegy 500 m. hosszú utat. Az elénk táruló 
látvány megérte az út megszakítását. Hatalmas, 6—800 
m. magas, szinte függőlegesnek látszó sziklafalak között a 
völgyben ül egy gyönyörű smaragdzöld színű, mintegy 
2 km. hosszú tó, a Leopoldsteiner-See. Csendes, szinte moz-
dulatlan a víz, néha-néha egy-kis rengés, amint egy-egy 
csónak evezője megzavarja fenséges nyugalmát. Fényké-
pezés, majd egy búcsúpillantás a magas sziklafalra, mely-
nek tetején a fenyőfák oly aprónak tűnnek fel, mintha 
csak kis ágak volnának. Még egy pillantás a sziklákon 
előretörő patakocskákra, még egy pillantás a sziklafalban 
lévő barlangra és tovább megyünk. 

Elérünk Hieflau'ba, ahol már messziről táblák figyel-
meztetnek bennünket az útvám fizetésére, szerencsére 
azonban a motorkerékpárokat nem adóztatják, csak az 
autókat. Innen kezdődik a gyönyörű Gesáuse. Szűk, helyen-
ként az úton átfolyó apró patakocskák; szép, de nagyobb-
részt rossz út, az Enns-völgyéből égnekmeredő sziklák és 
mélységekbe tátongó szakadékok között. Egyetlen útépí-
tésre alkalmas hely a hatalmas hegyszakadékok között 
az Enns-völgye. Itt fér meg örök békességben az Enns 
vize, a vasút és az országút. Néha keresztezik egymást, 

Ha biztosan és veszélytelenül akar közlekedni 
Budapest forgatagában, hozassa rendbe fékeit 

Nébel és Szirmai javítóműhelyében,VI, Csengery-u. 74 

néha egymás felett mennek hatalmas meredeken keresz-
tül, majd a hegyoldalán, majd a víz mellett közvetlenül, 
néha-néha eltávoznak egymástól. A vasút elbújik az 
alagút torkába, a víz a sziklák közé, az országút feltör 
többszáz méter magasságba csak azért, hogy néhány 
kilométer után újból egymás mellett haladjanak. Balról 
a Hochtor 2372 m., jobbról a Buchstein 2224 m. magas 
csúcsait hagyjuk el. Csupa szikla itt minden. Az Enns 
remek kataraktusokat alkotva, fut medrében lefelé, a 
sziklák közé szorított elem dübörögve tombol és az egész 
vidéket betölti fülsiketítő zúgása. Innen a neve is: 
Gesáuse. Időnként egy-egy elrobogó autó háttérbe szo-
rítja egy pillanatra a víz hangját, de a víz mindjárt 
felülkerekedik. Mi meg-megállunk egy-egy szebb vidéken, 
gépünket odatámasztjuk egy sziklahasadékba, mely alatt 
útunk húzódik és gyönyörködünk az Enns hangjában. 
Friedrich fényképez, én meg el-elnézegetem a hegyről 

Budapest, F., Nádor-utca 5. szám 
Telelőn: Teréz 130 24 

wwwwwwwww 

Az angol Champion márka a 

GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó-Haly 
Autókereskedelmi Rt. 



1927 december 22. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 39 

Nem tartjuk szükségesnek, hogy hirdessük a vi lághírű 
Harley-Davidsou- és AJS-motorkerékpárokat, mert az intelli-
gens magyar publ ikumnál már köztudatba ment, hogy aki 
egy j ó túra-, sport- vagy verseuygépet akar vásárolni, az csak 
e kettő közül választhat. 
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lassan leguruló sziklák útját, magam is vetek az Eunsbe 
egy-egy követ és boldogan szemlélem a víz csobbanását. 
Közben a nap is eltűnik szemünk elől, esőre borul felet-
tünk. Aggódva nézem a térképet, hogy hol érünk el egy 
községet. 

Szerencsére azonban az eső előttünk vonul el és mi 
csak nyomába járunk. Az út itt meglehetős rossz alépít-
ményű s alaposan megérezte az előttünk elvonuló záport. 
Friedrich megy előttem vagy 100 méterre, mikor egy-
szerre csak azt látom, hogy hátsó kereke irányt változtat 
és Friedrich elválik gépétől. Gépe eldől, ő pedig az út 
mellett húzódó vizes fűben találja magát. Az első pilla-
natban megrémültem, de Friedrich felugrott és én bol-
dogan állapítom meg, hogy semmi baja sem történt. 
Egy kis igazítás csomagtartóján és tovább megyünk. 
Hirtelen végetér a sáros út és most már erősebb tem-
póban érjük el Admont városkát. Csendes kis hely, apát-
ság székhelye. Itt van a híres admonti kolostor és ennek 
még híresebb könyvtára. 

Bár a látogatásra szánt idő eltelt, mégis engedélyt 
kaptunk arra, hogy egy vezetővel megtekinthessük a 
könyvtárt. Hatalmas templomszerű terem, benne 94.000 
kötet, nagyobbrészt régi könyv. A könyvek részben a 
földszinten, részben a magas galérián vannak elhelyezve. 
Szemünk-szánk elállt a sok régi kötet látásán és annak 
elrendezésében. Megtalálható itt a legrégibb nyomtatvá-
nyoktól kezdve, régi nemesi oklevelekig minden. Üveg-
asztalok alatt régi térképeket és kézzel írt könyveket 
mutogatnak. A teremben gyönyörű szobrok fából kifa-
ragva, melyet az itt élt rendtagok faragtak ki. Csodála-
tos türelemről és művészi hajlandóságról tesznek ezek 
tanúságot. Impozáns szobrok, melyek szinte tökéletes vo-
nalakat árulnak el, gyönyörű faragott ajtók, melyeknek 
láttára az ember méltán bámul el a kézzel faragás eme 
hatalmas türelmi próbáin. 

Talán másféiórai tartózkodás után folytattuk útun-
kat és örömünkre, Liezenben újból véget ért a rosszabb út. 

Megerősített tempóban megyünk, hogy elérjük 
Steinachot, éjjeli szállásunkat. Egy hatalmas teremben 
ülünk vacsorához, hol rajtunk kívül még 3 nő 1 férfivel 
és egy asztalnál külön 1 nő ül. Míg Friedrich gépét ciró-
gatta és nézegette, addig én előveszem a magammal ho-
zott gramofont és a jelenlevők szórakoztatására angol 
táncdarabokat játszom, mire az előbb említett férfi lát-
hatólag méregbe jött és félreérhetetlen mozdulatokkal és 
arckifejezésekkel adja tudtomra, hogy az ő füle nem szí-
vesen hallgatja a modern zenét. Erre magyar dalokat 
játszom, ettől láthatólag megnyugodott és talán meg is 

békült, amit annál is inkább hihetek, mivel elmenetele 
előtt nagyon udvariasan elköszönt tőlem. Éppen aludni 
akartunk menni, mikor egy nagy társaság, lehettek vagy 
húszan, jött a terembe és az egyik bizonyos érthetetlen 
nevű doktornak bemutatkozván, megkért, hogy marad-
junk még egy rövid ideig és gramofonozzak, hogy ők 
táncolhassanak. Bemutatkoztunk sorra egymásnak s any-
nyira összebarátkoztunk, hogy 2 óra lehetett, mikor a 
tánc véget ért. A táncból mi is kivettük alaposan ré-
szünket, sőt „vollgáz"-aI nekirugaszkodtam egy szép hölgy 
meghódításának, azonban Friedrich, aki a német nyelv 
ékesszólója, egy-kettőre elcsapta a kezemről és nekem 
csak a gramofonfelhúzás művészetét hagyta meg. Bána-
tomban, mint egy igazi stájerhez illik, sörivásra adtam 
magamat. Lassanként ennek a sikerült estének is vége 
lett és érzékeny búcsút vettünk egymástól. 

Másnap reggel zsarnokom utálatos szokása szerint 
5 órakor kizavart az ágyból és meglepetésemre, öltözkö-
dés után, még a reggelizésre sem adva időt, indulást 
jelzett. Szép csendben, csukott kipufFogóval, nehogy za-
varjuk az édesen alvókat, kisurrantunk az alvó városból. 

Steinachból ketté ágazott az út, egyik Salzburgba, 
a másik Innsbruckba vezet. Mi az utóbbit választottuk. 
Alig kelt fel a nap, hatalmas felhő ereszkedik utunkra 
és mi a felhőkben haladunk tovább. Lassanként a felhő 
felhúzódott és gyönyörű reggeli napsütésben megyünk 
tovább és hagyjuk egymásután magunk mögött az úton a 
kilométerköveket. Felejthetetlen szép úton mentünk. 
Balról az Enns folyó hatalmas szakadéka felett, jobbról 
2—300 m. síkság és a síkságon túl hóval borított bércek. 
Már messziről feltűnik a Dachstein csúcsa, mely csak 
néhány méterre] van alatta a 3000-nek. Alsó részén fák, 
azután sziklák, feljebb hó és jég. Alig tudunk betelni 
látásával. Leállítjuk gépünket, előkerül a nyeregtáskából 
a fényképezőgép és megörökítettük magunknak ezt a 
gyönyörű látványt. Csúcsa kezdetben felhőbe volt bur-
kolva, lassanként azonban az esőfelhő elvonult csúcsáról, 
csak egy kis bárányfelhő maradt ott őrszemnek. Majd 
mintha ez ia széthullott volna, de csak azért, hogy kis 
idő múlva koszorúalakban körülfonja a Dachsteint. Fen-
séges panoráma, egy szinte az égbe nyúló csúcs, körü-
lötte, mint a Saturnus gyűrűje, egy felhő, mely körül-
fonja, hogy még szebbé tegye. 

Nyolc óra tájban érjük el Schladmingot, meglehe-
tősen kimerülve, hisz nem is reggeliztünk és alig alud-
tunk az éjszaka valamit. Nem csoda, hogy ebben az 
állapotban kisebb körültekintéssel mentem és egy csa-
pába járva, nem tudtam a gépet egykönnyen kihúzni éf 

Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VIII., Óriás u. 15. Teleion: J. 303-45. Alapítva 1903 
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egy-kettőre, a földre vágódtam. Inkább az ijedtség volt 
nagyobb, mint az esés, mégis az esés kövekeztében el-
ájultam és alapos félelemre adíam okot Friedrichnek. 
Egy jó asszony hamar vizet hozott, ami magamhoz térí-
tett. Utána egy pohár valódi, hamisítatlan dachsteini 
keserűt öntött belém, mit a legmelegebben ajánlok bár-
kinek; nincsen az az elájult ember, aki az első pohár 
után fel ne ébredjen attól való félelmében, hogy esetleg 
még egy pohárral kell meginnia. A hegyekben talált 
gyógyfüvek lepárlási terméke ez a bájital. 

Schladimingtól negyedóra után elérjük a tiroli ha-
tárt, mely egyszerre a jobb utakban nyert kifejezést. 
Egy hágószerü nagyobb emelkedés után Bischofshofent 
érintjük és innen a Salzach folyó völgyében visz útunk. 
Nagyon hasonlít ez a hely a Ge^áusehez. Egyik oldalán 
mély völigy, szakadék, másik oldalán hatalmas szikla-
falak. A folyó partján vasút és országút. Néha mintha 
összeveszénének, eltávolodnak egymástól, majd újból 
összefutnak, hogy egy hidon menjenek keresztül a sza-
kadék felett. 

St. Johann in Pongauban fényképezőlemezt akarunk 
venni, Friedrich vissza is megy gépével egy gyerek uta-
sítására egy drogériába, én meg egy trafikban áldozom 
dohányzó szenvedélyemnek. Alig jövök ki a trafikból, 
visszaér Friedrich is a lehető legfájdalmasabb arc-
kifejezéssel, fényképezőlemezt nem kapott, ellenben gu-
mijából eltűnt a levegő. Előkerült táskájából az őt any-
nyira jellemző félméter nagyságú pokrócdarab és ott a 
főutca közepén neki akar látni gumija leszerelésének. 
Hosszas rábeszélésemre, végre hajlandónak mutatkozott 
gépét egy mechanikushoz tolni, ahol aztán pár perc alatt 
sikerült elintézni a kereket. 

Az étteremben, ahol megebédeltünk, a tulajdonos 
nagyon lelkünkre beszélt, hogy a Lichtenstein szikla-
hasadék megtekintését el ne mulasszuk. Mi szót is fogad-
tunk volna neki, azonban addig kerestük az utat, míg 
egyszerre csak megúntuk és továbbmentünk. Meglepetés-
nek elég volt a drága ebéd, amit itt ettünk, sajnos, a jó 
tanács nem sokat ért. 

Ezen a vidéken hatalmas nemzetközi forgalom van, 
külföldi autók százai, a fürdők tele külföldivel, nem 
csoda, hogy az árak is igazodnak a forgalomhoz. 

(Folyt, köv.) 

Amit nem mindenki tud! 
Fenti címen új rovatot nyitunk. Az új rovat tanító 

tartalmú lesz. Célja a kezdő, vagy kevésbé tapasztalt 
automobilista és motorkerékpáros hasznos tanácsokkal 
való ellátása. Ez elsősorban a vidéki automobiltulajdono-
sokra vonatkozik, akiknek ritkán van alkalmuk gyakorlott 
szerelőtől, vagy ú. n. vén autós rókától olyan apró fogá-
sokat eltanulni, melyek ismerete számos esetben sok fá-
radtságtól kíméli meg őket. Bizonyára sokan lesznek, 
akik ismerik mindezeket a fogásokat és talán le is moso-
lyogják őket. Jelszavunk azonban „Azoknak irunk, akik 
nem tudják." Ezzel bocsátjuk útjára új rovatunkat. Fel-
kérjük egyszersmind azt, aki tud hasonló prak-
tikus jelentőséggel bíró „tippeket", közölje azokat levél-
ben lapunkkal, mi azokat köszönettel nyugtázva örömmel 
fogjuk nyilvánosságra hozni, amivel azt hisszük részben 
segítünk a magában álló és főleg a vidéki autós és motoros 
társadalmon. 

Drótbetétes gumik felszereléséhez nem szükséges 
semmiféle szerszám. Az ú. n. mélyabroncsba (well-base, 
Tiefbettfelge) való pneukat készítő gyárak azt állítják, 
hogy a köpeny puszta kézzel felszerelhető. Ehhez azonban 
a gyakorlatban igen erős kezek kellenek. A felrakásnak 
igen könnyű és egyszerű módja a következő. A köpeny 
egyik oldalát felszereljük az abroncsra a szokott módon, 
ami minden nehézség nélkül megy. Ezután felfújjuk kissé 
a belsőt, csak annyira, hogy ráncok ne legyenek rajta és 
befektetjük a köpenybe. Ügyeljünk arra, hogy a szelep 
pontosan helyére kerüljön. Ekkor a kereket a földre fek-
tetve, mindkét lábunkkal ráállunk a köpeny még künnlévő 
felére, mely ezáltal ezen a részén helyére beugrik. Ezt a 
műveletet olymódon folytatjuk, hogy jobblábunkkal a kö-
peny jobb, ballábunkkal a köpeny baloldalán lépegetünk 
végig, mígnem az egész köpeny helyére kerül. A műveletet 
mindig a szeleppel szemben kezdjük el. Megveregetve a 
gumit, hogy az helyére jól beilleszkedjék, felszerelhetjük a 
kereket. 

* 

Sáros időnél különösen kell vigyáznunk arra, hogy ne 
kerüljön víz a kerékcsapágyakba. Tanácsos tehát kis-
mennyiségű felolvasztott gépzsírt, híg állapotban, olajozó 
segítségével az agyakba nyomni, mely ha megmerevszik, 
védő rétegként fogja a csapágyat beborítani. 

V é t e l — E l a d á s „ S p e e d " motorkerékpáriizero, Ó-utca 33 (Nagy-

mező-utca farok). 

E U D Ó : Svábhegyi versenyen győztes two-port 

Zenith Jap. 

Ezenkívül p r i m i ál lapotban lévő kSlonfele keve-

se! használt szólAgépek 1010 pengőtől , o lda ikocs-
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Ú j „Nova" motorkerékpárok és alkatrészek rend-

kívül előnyös feltételekkel kaphatók. 

Megfelelő összeköttetésekkel ren-
delkező szakképzett a u t ó e l a d ó k a t 
keresünk, ár és minőség tekintetében 
feltétlenül versenyképes amer'kai világ-
márkák, elhelyezése céljából jutalékos 
alapon Csak a szakmában kellőképen 
iártas és megfelelő eredményre hivat-
kozással bíró urak ajánlatát kérjük 
„Existencia" jeligére a kiadóba. 

A P R Ó H I R D E T É S 

„ S p e e d " motorkerékpáriizero, Ó-utca 33 (Nagy-

mező-utca farok). 
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„Existencia" jeligére a kiadóba. 

lielvárosban automobil- vagy motor-
kerékpárszakma részére szép nagy bo't-
helyiség azonnal kiadó. Cím a szer-
kesztőségben. Telefon délelőtt 10 -l-ig: 
Teréz 112 44, 45, 46. 
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kívül előnyös feltételekkel kaphatók. 

Megfelelő összeköttetésekkel ren-
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keresünk, ár és minőség tekintetében 
feltétlenül versenyképes amer'kai világ-
márkák, elhelyezése céljából jutalékos 
alapon Csak a szakmában kellőképen 
iártas és megfelelő eredményre hivat-
kozással bíró urak ajánlatát kérjük 
„Existencia" jeligére a kiadóba. 

lielvárosban automobil- vagy motor-
kerékpárszakma részére szép nagy bo't-
helyiség azonnal kiadó. Cím a szer-
kesztőségben. Telefon délelőtt 10 -l-ig: 
Teréz 112 44, 45, 46. Eladó kifogástalan állapotban levő 

500 kcm-es Nova sidecar. — Ar és cim 
Weszely sportáruházában, IV., Váci-
utca 9. 

Kitűnő karban levő L a n c i a 
L a m b d a 4 üléses túrakocsi ameri-
kai letővel és téli kombinével, remek 
felszereléssel egyetemben olcsón eladó. 
A kocsi a legjobb kezekben futott és 
minden tekintetben kifogástalan. Érdek-
lődéseket „ A l k a l m i v é t e l " jeligére 
a kiadóba. 

Cladó n a g y o n j ó k a r b a n l e v ő 
CITROEN csukott teherautó. Bővebbet 
a szerkesztőségben. 

Eladó kifogástalan állapotban levő 
500 kcm-es Nova sidecar. — Ar és cim 
Weszely sportáruházában, IV., Váci-
utca 9. 

Kitűnő karban levő L a n c i a 
L a m b d a 4 üléses túrakocsi ameri-
kai letővel és téli kombinével, remek 
felszereléssel egyetemben olcsón eladó. 
A kocsi a legjobb kezekben futott és 
minden tekintetben kifogástalan. Érdek-
lődéseket „ A l k a l m i v é t e l " jeligére 
a kiadóba. /IJS 350 cm;l-es supersport, alig hasz-

nált, eladó. Weisz Gyula Rt, Kossuth 
Lajos-utca 18. 

Harley-Davidson sidecar 1 00 kcm. 

túragép kitűnő állapotban, teljes fel-
szereléssel, jutányosán eladó. Cím: 
Budapest, IV., Papnövelde-utcá 8. III. 23. 

Kitűnő karban levő L a n c i a 
L a m b d a 4 üléses túrakocsi ameri-
kai letővel és téli kombinével, remek 
felszereléssel egyetemben olcsón eladó. 
A kocsi a legjobb kezekben futott és 
minden tekintetben kifogástalan. Érdek-
lődéseket „ A l k a l m i v é t e l " jeligére 
a kiadóba. /IJS 350 cm;l-es supersport, alig hasz-

nált, eladó. Weisz Gyula Rt, Kossuth 
Lajos-utca 18. 

Harley-Davidson sidecar 1 00 kcm. 

túragép kitűnő állapotban, teljes fel-
szereléssel, jutányosán eladó. Cím: 
Budapest, IV., Papnövelde-utcá 8. III. 23. H i r d e s s U n ki 

Ebben a rovatban t cm. hirdetés Ara 2 p 
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Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál VI., Vilmos csá-
szár-út 45. Telefon: T 144-72 és T 272-67. 

Motorkerékpárvilla zsírozása. Tudott dolog, hogy a 
motorkerékpár első villája igen kényes a kenésre. Minden 
400 kilométer után alaposan le kell azt zsirozni. Csak ez 
az egy mód van élettartamának és jó rugozóképességének 
biztosítására. Sokszor azonban minden erőlködésünk elle-
nére nem vagyunk képesek a zsírpumpa segítségével a 
csapágyba zsírt nyomni. Ilyenkor elővesszük a megfelelő 
kulcsot és a villabolznit (villacsapszeget) az ellenanya 
meglazítása után néhányszor erősen oda-vissza forgatjuk. 
Ezáltal a megszáradt zsír- és piszokréteg megtágul és a 
friss zsír eljuthat rendeltetési helyére. Lekenés után 
ügyeljünk arra, hogy a bolznit ne túlságosan húzzuk meg, 
mert ez akadályozza a villa mozgását és ezáltal a ru-
gózást. 

* 

Ha vibrálni kezdenek autónk elsőkerekei és a kor-
mányszerkezet rendben van, szálljunk ki és fújjunk egy 
kis levegőt az egyik első gumiba. A kerekek vibrálását 
ugyanis, ami a vezetést kellemetlenül befolyásolhatja, egy 
rezonanciajelenség okozza, mely a két első kerék között 
fellép. Olyankor szokott ez előfordulni, amikor a két első-
kerék pneujának nyomása véletlenül egészen egyforma. 
Ezt az állapotot az egyik gumi nyomásának csökkentésé-
vel, illetve növelésével lehet megszüntetni. 

# 

Túlságosan kevés figyelmet szentelnek autósaink és 
motorosaink a gumi élettartamának. Egyik legnagyobb 
amerikai gumigyár szerint „20%-al kevesebb nyomás a 
pneu-ban felére (50%) csökkenti annak élettartamát". 
Érdekes összehasonlítást enged meg a szakszerűen és 
szakszerűtlenül kezelt pneu között a következő eset. A bu-
dapesti taxivállalatnál használtak egy príma amerikai 
köpenyt kb. 30.000 kilométeren keresztül. Mindezideig a 
pneu kifogástalan használható volt. Ezzel szemben jelent-
keztek panaszkodó magánosok, akik ugyanazt a köpenyt 
csupán 10—15.000 km.-en keresztül használták és az 
ezután már hasznavehetetlenné vált. A megállapítás sze-
rint nem gyártási hiba, hanem éppen túlkis légnyomás 
okozta a pneuk korai halálát. (Cordszövettörés stb.) Min-
den gummigyár kiad egy nyomástáblázatot. Ebben meg-
adja minden méretű pneumatikjának nyomásadatát, kü-
lönböző súlyokhoz kiszámítva. Ennek betartását nem 
győzzük eléggé ajánlani. A nyomásmérő ma már minden 
autós és motoros standard felszereléséhez kell, hogy tar-
tozzék. Különös fontossággal bírnak a fentebb elmon-
dottak a ballonpneuk-nál. 

Ü N D A 
250 kcm. 

P P Anqol ((Sfl 
E X C E L S I O R feS 

500 kcm. IWJ 

mmmm 
VIGH JENŐ, BUDAPEST, V., HONVÉD-U. 2 

BOSCH 
lökhárítóval 

(silentblokkal) 

kocsija rossz úton sem ráz 

Csapágyai zajtalanok 
és nem kopnak el 

7 TSTm 

Páronként 54 pengőtől kapható 
a szaküzletekben. 

A k ö z é p o s z t á l y k o c s i j a a z 

l ó e r ő s 

NSU 
NSU 

automobilok vezérképviselete : 

Pneumatik-Árusító Rt. 
VI., Andrássy-út 27. 

Telefon: Teréz 134-78. 
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N O R T O N 

ROYAL-E N F I E L D 

N E W-I M P E R I A L 
angol 

világmárkák 
magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 

1927-es típusai. 

M e g t e k i n t h e t ő k : 

WOLLEMANN ÉS TÁRSA 
VI., Andrássy-út 67. 

Telep és Műhely: VIII., Tavaszmező-u. 6. 

üiillllli llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll̂  

Tengelyek, carterek, kazánok, motorhen-

gerek, aluminiumtárgyak stb,. speciális 

1 h e g e s z t é s e ! 
Ü jótállással. Lokomotív vörösréz tűzszebrény hegesztése. = 

| Bulapest, V. kerület, Dráva-utca 5. sz. Telefon: Lipót 9 0 9 - 8 8 . j 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
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Előfizetési kedvezmény! 
Mindazon új előfizetőinknek, akik 1928 jauuár 1-től 

lapunkra egy évre előfizetnek és bekihdik az egyévi 
előfizetési díjat, az egész 1927. évi évfolyamot díjtalauul 
bocsátjuk rendelkezésükre. Kérjük azokat, akik erre 
igényt tartanak, hogy szándékukat minél előbb jelent-
sék be szerkesztőségünknek, mert az 1927. évről igen 
korlátolt mennyiségben maradtak fenn lapjaink, úgy 
hogy legfeljebb nyolcvan—száz ú j előfizetőt tudunk a 
fenti kedvezményben részesíteni. 

Hírek 
159:71. Ez az arány Anglia kontra a többi motor-

kerékpárgyártó országok között a világrekordok terén. 
A 220 hitelesített rekord közül az angolok 159, míg a 
többi országok: Franciaország 44, Olaszország 12, Né-
metország 10 és Belgium 5 világrekordot á lított fel az 
idén. Az olasz, francia és német rekordok legnagyobb-
részt a kis 175 kcm. kategóriában mutatnak fel nagy 
haladást. 

Óriási a készülődés a HRD—Velocette képviselet-
nél. Eddig nem kevesebb, mint 7 Velocette vezető indul 
az 1928. évi Magyar Tourist Trophyn. Az eddigiek sze-
rint Hűmmel Endre, Sabrnák Oszkár, Stanzeli Gyula, 
Kovács János, JVleggyessy Zoltán és Jeney László fog-
nak Velocetten inüuini. A HKD képviselői eddig még 
bizonyta anok. Biztos csupán dr. Bezsilla Nándor. Mint 
hírlik, De i Lajos is egy HRD-felé orientálódik. 

Cathrick és Castley, a két világhírű BSA világ-
körüli utazó, ukik annakidején Budapesten is keresztül -
futottak, elsőként keltek át a délamerikai Kordillérá-
kon. A két BSA 986 kcm. kéthengeres Co onial Typus 
eddig fényesen bevált. Castley sürgönye szerint a világ' 
második legmagasabb hegyláncát négy és fél nap alatt 
keresztezték. A 4UÜ kilométeres utat JVlendoza és Va pa 
raiso között mindennemű idegen segítség nélkül tették 
meg. A chilei részen az utolsó 14 kilométer kő- és hó-
lavinák által teljesen el volt zárva. Itt vagy a saját 
maguk által készített hidakon küzdöttek le az akadá-
lyokat vagy utat lapátoltak maguknak. Miután a eg-
magasabb részeken méteres friss hó takarta a talajt, 
kénytelenek voltak a vasúti síneken folytatni útjukat, 
és a háromkilométeres a agúton keresztülmenni, ahol 
kis híja, hogy a felgyülemlett füsttől meg nem fullad-
tak. Castley és Cathrick voltak az első motorkerék-
párosok, akik a vonat felhasználása nélkül jutottak át 
a Cordilleres de Los Andes hegyláncán. 

Újabban F. L. Hall és L. J . Archer, két New-lmpe-
rial—JAP-vezető, a 250 kcm. kategóriában 7, 8, 9 órás 
világrekordokat állítottak fel. Óránként 110 kilométeres 
sebességgel köröztek a Brookiandon. — T. G. Meeten és 
J. F. G. Broughton egy 172 kcm. Francis Barnttt— 
Vi liers nyergében 4, 5, 6 órás és 500 kilométeres rekor-
dokat futottak. Átlagsebességük 87—88 km. volt. — F. 
W. Uixon egy 996 J A P beépítésű Brougli-Superioron 
oldalkocsival 5000 métert 166 kilométeres, 10 kilométert 
156 kilométeres sebességgel abszolvált. — A belga 
Levinfosse, Flintermann és az olasz Sbaiz FN-gépeken 
kolosszális eredményeket értek el. Eredményeiket a 
„Rövid hírek" között ismertetjük. A világrekordok 
döntése tehát még mindig tart. Hogy hol fognak meg-
á lani, azt senki sem tudja. 

Súlyos csapás érte a magyar motorkerékpáros-
gárda egyik legkivá óbbját, az .1927. évi kettős bajno-
kot, Urbach Lászlót. Tizenhétéves testvéröccse, Imre, 
nkit mindenki, aki csak valamiképpen összefüggésben 
ál ott a magyar motorostársadalommal, ismert és sze-
retett, motorkerékpárszerencsétlenség áldozata lett. Az 
Irányi-utcában szembetalálta magát a villamossa', el-
vesztette lélekjelenlétét és bár könnyen átmehetett 
volna a villamos előtt, mely időközben meg is állott, 
elrántotta a kormányt és felbukott. A baleset első pil-
lanatra nem látszott veszélyesnek és csak pár óra 
mu va kezdtek a belső fájdalmak jelentkezni. Bár a 
betegen maga dr. Hült l Hümér végzett operációt, a 17 
éves kis fiú a nagy vérveszteséget nem birta ki. Teme-
tése, melyen ott volt az egész magyar motoros gárda és 
amelyen a KMAC is képviseltette magát, igazán impo-
záns és felejthetetlen vo't. 
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Vezérképviselet: 

Magaziner 
és Strausz 

Gépjármű-
Kereskedelmi 

Társaság 
Budapest, 

i V., Balaton-utca 10 

Mindig tisztán lát Bosch 

törlővel, 
mert az önműködőlég, megbízhatóan 

és egyenletesen tisztít. 

Ára 60 pengő. 
Kapható a szaküzletekben. 

Beépítés: Bosch Róbert k. f. t., 

Budapest, VIII., Vas-utca 16. 

Telefon: József 455—46, 47, 48. 

K A i i n t o l í o a z autóját vagy traktorját ja 
i i w v v l U l j U vítótól, hogy gépe csapágyait 

CARMOBIL 
speciális autó- és traktor-csapágyfemmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz ba)a a csapágyakkal. Főelárusító: 

N A Ü H L S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . . CSA KY-L1TCA 15. 

T E L E F O N : T. I33-06 

Ugyanitt kaphatók . phosDhorbronzrudak, angol ón, forrasztó ón, 
a luminlumlcmpzek str>. 

A sebesség inártirjaiiiak száma csaknem ismét sza-
porodott eggye'. Utt, ahol szegény Parry Thomas hősi 
halálát nyerte, a pendinei homokon, most az olasa 
Poresti jutott csaknem hasonló sorsra. A sokat emlege-
tett „Djeiino"-val, Djelaleddin herceg versenykolosszu-
sávai próbálkozott a pendinei homokon, hogy Segrave 
324 kilométeres világrekordját megdöntse, miközben 150 
mérföldes (230 kilométeres) sebességében, úgy látszik, va-
lami elsőtengely vagy kerékhiba következtében felbo-
rult. Poresti kiesett a kocsiból és semmi baja sem tör-
tént. A kocsi — miután több bukfencet vetett — ismét 
négykerékre állt. Poresti állítólag már 300 kilométerig 
vitte, ennek dacára nem hisszük, hogy hasonló kocsival 
300 kilométer fö é tudjon emelkedni. 

A J . A. Prestwich ( JAP) gyár, mely ma kétségkí 
vül a világ legnagyobb speciálisan motorokat készítő 
gyára London mel.ett, Tottenhamben, az idei évadban 
is kivette részét a nemzetközi győzelmekben. JAP-
motorral nyerték 1927-ben az angol Junior Tourist 
Trophyt, a magyar, osztrák, svéd és japán Ti'-ket, azon-
kívül az Európa, Monthléry, a francia és belga Grand 
Prix egy-egy kategóriáját, valamint számtalan vi ág-
versenyt, mint a Brooklauds Grand Prix, Ulster Grand 
Prix stb. egyes kategóriáit. A JAP-gyár az 1927-es 
évben határozottan erősen fölényben volt a Blackburne-
beépítések felett. 

Materassi—Magrini. Automobil ésrepü őgép párhar-
cában gyönyörködött Olaszország népe a Plorenz mel-
letti pratói iigetőversenypályán. Materassi, a kitűnő 
olasz autóvezető 2.3 literes Typo Targa Plorio Bugatti-
ján ál'ott ki Magrini. a jeles olasz pilóta 120 HP. Macchi 
könnyű repülőgépe ellen. A két versenyző egyszerre star-
tolt és már úgylátszott, hogy Materassi lesz a győztes, 
amikor Macctn gépe lendületbe jővén, dacára a kis, 764 
m. kerületű pá yának, a negyedik körben lekörözte az 
autót. Bár Materassi mindent megtett, hogy gyors es 
sokszor istenkísértésszerű fordulóvételeivel csökkentse 
Magrini folyton növekvő e'őnyét, a repülőgep hétszer 
körözte le harminc körbeD az automobilt. Így Plorenz 
város 20.000 lirás díját Magrini nyerte meg. Érdeke* 
volt a küzdelemben, hogy a repülőgépnek sohasem volt 
szabad 1(M) méternél magasabbra eme kednie a levegő-
ben. 

Ismét megrendezik a téli versenyt. A KMAC veze-
tősége elhatározta, hogy a nagy sikert aratott és a mo-
torcsgárda által ismét hőn óhajtott téli megbízhatósági 
versenyt a tél folyamán megrendezi. A verseny terepe 
ugyanaz lenne, mint három év előtt. Dátuma még bi-
zonyta an, mert hiszen nagyban függ az időjárástól. A 
KMAC úgy tervezi, hogy az első szép havas vasárnapra 
írja ki a versenyt, melynek feltételei is meg fognak 
egyezni a mult versenyekkel, ürömmel fogadjuk a 
KMAC motorkerékpárosztályának eme elhatározását, 
mely ismét versenyzési a kalomhoz fogja juttatni am-
biciózus versenyzőgárdánkat 

Gróf Kolowrat Sándor meghalt. Nemcsak az oszt-
rák, hanem az összes európai automobil versenyek 
egyik legismertebb alakja, gróf Kolowrat Sándor egy-
néhány nap előtt gyomorrákban mégha't. Gróf Ko-
lowrat mögött — automobilista szempontból is — nagy 
mult áll. Egyike volt a legrégibb és leglelkesebb auto-
mobilistáknak és versenyzőknek. Eleinte motorkerék-
páron versenyzett, majd áttért az automobilra. Sokan 
fognak még visszaemlékezni nádfonatú karszékkel ellá-
tott Wanderer-alvázára, mellyel nem egy osztrák ver 
senyen ért el kimagasló eredményeket. Később Austro-
Daimler gépeken versenyzett, különösen az őró'a elne-
vezett Sascha-kiskocsivai. Ezzel a kisautóval jött el a 
Svábhegyi versenyre is, ahol biztos fölénnyel meg-
nyerte a Nagy Vándordíjat. Óriási rutinná1 rendelkező, 
abszolút meggondolt és intelligens vezető vo't, aki 
kocsijával a pálya minden csínját-bínját kitanulmá-
nyozta, mielőtt egy versenyen starthoz á'lott.. Bécs 
utcáin véghezvitt faroltató és a járdán sétáló ismerő-
seihez odacsúszó stiklijei még soká fognak emlékezete-
sek maradni a jóravaló osztrák polgárok előtt. Egy-
néhány év előtt megházasodott és körű belül ugyanak 
kor felhagyott a versenyzéssel, ő volt egyébként a wieni 
Sascha-fllmgyár megalapítója és tulajdonosa. Az auto-
mobilizmusnak egy fanatikus harcosát és őszinte barát-
ját vesztettük el benne. 
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Milyen előnyöket nyú j t az NSU-autoinobil? 50 éves 
mukra tekinthet vissza a neckarsulmi (NSU) gyár, 50 év 
tapasztalata jut érvényre az oly népszerű kiskocsikban. 
Nen. frázis tehát, ha azt ál l í t juk, hogy az NSU a 'eg-
ideálisabb kisautók egyike, mert élettartam, olcsó üzem-
tartás tekintetében egyedül vezet. Ezt bizonyítja a nem-
zetkázi versenyeken elért győzelmek hosszú listája, va-
lamint a németországi taxiforga ómban működő sokszáz 
NSU-kisautó, továbbá az a számtalan elismerőlevél, me-
lyet az NSU-tulajdonosok önként írnak a gyárnak. Az 
NSU-gyártmányok népszerűsége fogalommá vált. Ennek 
fenixrtását a neckarsulmi telepek mindinkább va'ó 
fej tdése (ma 254.000 km.2 területen fekszenek telepei é* 
több mint 3000 gép működik) biztosítja. 

A kocsi, melyre 
egész Európa várt, 

STUDEBAKER 

ERSKINE SIX 
az amerikai autóipar speciális alkotása 

Európa részére! 

Hatmillió pengő költséggel külön e célra megépített próba 

teresen megvizsgáltatott sebesség, felgyorsulási képesség 

hegymászóerő, fékbiztonság és páratlan ökonomikus üzem-

anyagfogyasztás tekintetében 

Eredmények: 
Sebesség: 100 km. óránkint. 

Felgyorsulás: 8 km.-ről 40 km.-re 8V2 mperc alatt! 

Hegymászásban: 11% os emelkedést direkt kapcsolással visz 

Benzinfogyasztás: 10 liter 100 kilométerenkint! 

Olajfogyasztás: V« liter 100 kilométerenkint! 

Tengely távjának 82°/0-a van alárugózva és így az Erskine 

ban való utazás páratlanul élvezetes. 

Kiállításának elegánciája, olcsó ára meglepő! 

Nézze meg még ma, el lesz ragadtatva! 

Vezérképviselet: 

FEHÉR MIKLÓS 
Gépgyár R.-T., Budapest 
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A HRD-gyár, melynek fejlődése nemcsak Angliá-
ban. hanem az egész világon nagy feltűnést keltett, 
19i8-as típusaira egészen kü önös ajánlatot tesz a vevő-
közönségnek. Azt hirdeti, hogy a vázra annyi ideig ad 
garanciat, amennyi ideig a motor tart. Ez eddig párat-
lan a maga nemében. 

Targa Florio 1928. Az 1928. évi Targa Florio dátu 
mát május 6-ában állapította meg az elismert Automo-
bil Clubok Párisban székelő szövetsége. A jövő évi 
Targa í ' lorio ismét nyer érdekességben, mert a Peugeot-
gyár a St. Breuil-i kudarc után a Coppa F'loriot is 
Szicil! iában óhajt ja megrendezni. A Targa és a Coppa 
tehát ismét egységesen kerül megrendezésre. A kate-
góriákban is nagy változások lesznek, mert a nagy 
kocsiknak is jut lehetőség az érvényesülésre. A ver-
senyt 1.1. 1.5, 2, 3, 5, 8 és azonfelü i kategóriákban bo-
nyolít ják le. A díjak össze 400.000 lira. ( l öbb mint 1.5 
milliárd.) Melyből az abszolút győztesnek 100.000 lira 
jut. A második és harmadik 20.000, illetve 10.000 lira 
díjazásban részesül. A kategória győztesek egyenként 
15.000 lírát kapnak. 

FOUGALMI HÍREK 
Ismét egy botrányos esetről szereztünk tudomást a 

minap, mely e'őtérbe hozza a magyar országutakat j á ró 
automobilisták és motorkerékpárosok leghőbb vágyát, 
az „országúti motoros vagy autós csendőrség" felállítá-
sát. November 26-án délután dr. Sebestyén László orvos, 
a vörösberényi M. kir. á lami hadianyaggyár orvosa, 
egy operációra egyik betegét be akarta vinni Székes-
fehérvárra, saját kis 501-ее Fiat-ján. Inota és Csór kö-
zött parasztszekerekkel talá lván magát szemben, a ködös 
időben lépésre lelassított, majd kinézett kocsijából, hogy 
az irányt jobban lássa, mert az üvegre fagyott köd eb-
ben meglehetősen hátráltatta. Ebbtn a pi lanatban a 
mellette haladó kocsiból valaki az ostor vastagabb vé-
gével úgy ütötte fejbe, hogy orrán, száján megindult a 
vér. Dr. Sebestyén kiugrott a kocsijából és értésére adta 
a parasztoknak, hogy orvos, aki nagybeteget visz Szé-
kesfehérvárra, ami azonban mit sem iiaszná t és amikor 
az egyik paraszt hamis nevet mondott be és dr. Sebes-
tyén a kocsi oldalán lévő táblát a sártól és portól hir-
telen letörülve, meglátta a va ódi nevet: „Molnár József, 
Csór 70", a parasztok nekiestek és a szó szoros értelmé-
ben leütötték, majd mint akik jól végezték dolgukat, el-
távoztak. Dr. Sebestyén eszméletre térvén, nagynehe-
zen, de bevezette kocsiját F ehérvárra, aho' kollégái be-
kötözték és bevarrták fejsebeit és egy bordatörést kon-
statáltak. A delikvensek — hala kitűnő csendőrségünk-
nek — már hűvösön vannak és mivel a büntetőtörvény-
könyv 1—3 évet szab ki a súlyos testisértée bűntettére, 
nemsokára elmé'kedhetnek azon, ildomos-e az ország-
úton az automobilistákat fé holtra verni. A ján l juk яъ 

ügyet az illetékes miniszter urak figyelmébe. 
• 

Rendelet. Az I . kerületben levő Zalai-útnak a Dániel-
út és Kútvölgyi-út közé eső résziére a gépjármüvekké' 
való közlekedést abból az okból, mert az említett ut 
rendkívül szűk és azon gyalogjáró nincsen, az 57.000/910. 
В. M. rendelet 53. §-a alapján megtiltom. Bármilyen 
szerkezetű в bármilyen hajtóerőre berendezett gépjár-
művel ezen az úton közlekedni vagy arra behajtani 
tilos. Ak i ezen rendelet ellen vét, kihágást követ el s 
amennyiben cselekménye súlyosabb beszámítás alá nem 
esik, az 57.000/910. В. M. rendelet 80. a 'apján, a 63.800' 
926. I . M. rendelet értelmében, 80 P-íg terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. Ezen rendelet azonnal hatályba 
lép. Budapest, 1927 november 16. Dr. Marinmich s. k. 
főkapitány. 

AUTÓJÁHOZ , motorkerékpárjához, rádióké-
— 2 szülékéhez és egyéb világítási 

célokra csakis 

E R E D E T I V A R T A V A G Y 
IAJX F E M A K K U M U L Á T O R T 

vásároljon KOLL INAY BEL A cégnél 
Budapest, VIII., Baross utca 10. — Telefon: József 356-16 

AUTOMOBIL — MOTORSPORT 

Igazgatóság: V., Váci-út 80 

Telefon: Lipót 905 68, 905 69, 97»57 

Városi iroda és mintaterem: 

IV., Kossuth Lajos-utca 8. Telefon: T. 149-03 

4rajánlattal és bemutatással készséggel szolgálunk! 
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Az 1928. évi ¡tagol Tuurist Trophy terminusa 
sukkal koraibb, mint 1927-ben. Június 4.. 6., 8. a 
világ legklasszikusabb nictorkerékpárversenyé-
pek dátuma. A kategória beosztás marad a régi. 
250, 250, 500. 

Franz Messnert, a nálunk is járt osztrák mo-
torkerékpárversenyzőt az Osztrák Automobil 
Club sportbizottsága a Riederberg-verseny (szög-
szórás) kapcsolatos események miatt a nemzet-
közi szabályok 304. szakasza értelmében 1928 
május 31-ig eltiltotta a versenyzéstől. 

A Terézvárosi Torna Club 18-ra hirdetett mo-
toi kerékpárversenye az előkészítésre való idő 
hiánya folytán bizonytalan időre elhalasztatott. 

Dr. Uült l Hümér, a kitűnő orvosprofesszor, 
aki pas&oionátus automobilista, a közelmu't na-
pokban egy kis 1500 keni. Bugatti Sport-kocsit 
vásárolt. A kiváló sebész azóta vasárnaponként, 
hacsak ideje engedi, szép kirándulásokat tesz 
kis sportkocsiján. 

I)r. Mayer Absberg, a Német Touring Club 
elnöke, hosszas szenvedés után meghalt. Absberg 
nemcsak Németországban, hanem az Alliance 
International de Tourisme-ben is igen kiváló 
tevékenységet fejtett ki. 

A napokban halt meg Parisban, 52 éves korá-
ban a kitűnő motorkerékpárversenyző, Albert 
Champion, a világ legnagyobb gyújtógyárának, 
a Championnak megalapítója. Champion most is 
igazgatója volt Flintben (Michigan), a híres 
Champion-gy árnak. 

(ienfben (Geneve) 1928 tavaszán, március 16— 
25. között 'esz a híres Genfi Szalon. A szalon 
megnyitásakor rendezik a svájciak a Genf-Eaux 
Mortes kilométerverseuyt is, ahol a mult évben 
Del már Walter oly szenzációs eredményeket ért 
el Steyrjén. 

Milánóban 1928 január 5—15. között a Via 
l'rincipe Umberto No. 32. a'att a Palazzo della 
l'ermnnente-ban nagy motorkerékpár-kiállítás 
lesz. 

Olaszországban ma 65.195 motorkerékpár van 
forgalomban. Ez a szám élénken mutatja az 
o'asz motorkerékpáripar ós sport nagy fejlett-
ségét. 

A Federation Internationale des Club Moto-
cjclistes következő kougresszusa 1928 április 
16 án é« 17-én lesz Kopeiiliágában. 

Ausztriában fel vannak háborodva az új mo 
tm-kerékpárvámok miatt. Ezután egy méter-
mázsa (100 kg.) után 480 aranykorona vám fize-
tendő. ami kb. 6,960.000 papírkorona (552 pengő). 
Tehát egy 2000 pengős motorkerékpár ezáltal 
2500 pengőbe kerül Ausztriában. Az osztrák mo-
torkerókpárkörök a lege'eaebben tiltakoznak az 
új vámok ellen. 

Egyik olvasónk afelől érdeklődött, hogy hol 
lőhet manapság pilótavizsgát tenni. Eziiton ér-
tesítjük, hogy Innsbruckban. A vállalat címe: 
„Alpenflug Gesellschaft Innsbruck. Tiroler Flie-
gerverband". Forduljon oda levélben. 

A „Rövid hírek" 35. oldal, 22-es szám, alulról 
a 34-ik sorban súlyos nyomdahiba folytán egy 
tévedés csúszott be. Az olasz nagy hegyi derby 
Susa—Mont Cenis között lesz megtartva, nem. 
mint írva volt Susamont—Cenis között. 

Az amerikai motorkerékpárokon, mint az 
1928-as modellek mutatják, elsőkerékfék is van. 
Figyelmeztetjük olvasóinkat, ezt külön kérni 
kell, mert az amerikaiak továbbra is egy fékkel 
építik model'jeiket a/, USA számára és csupán 
az európaiaknak építik be az elsőkerékféket kí-
vánatra. 

Két kiváló politikusunk, Wolff Károly és 
Sándor Pál, a képviselőház november 22-én tar-
tott ülésén beszédjeikben erősen kikeltek az 
automobi izmus érdekében, ök is bebizonyítot-
ták, hogy az automobil ma már nem luxus, ha-
nem a l)ékés munka egyik leghatalmasabb fegy-
vere. ök az automobilizmus barátai. 

New-Yorkban újabban utcai seprőgépek he-
lyett porszívógépekkel dolgoznak. Előbbiek napi 
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Vezérképviselet 

VI. kerület, 
Podman czky-

utca 18. 

teljesítménye 8500 négyzetméter volt. addig a 
porszívógépek naponta 75.000 négyzetméternyi 
területet képesek megtisztítani. 

Csehországban megszűnt az automobilluxus-
adó és csupán állami adó lesz kivetve a gépjár-
művekre, amelyeknek bevételei tisztán az utak 
javítására lesznek felhasználva. Úgyszintén meg-
tiltotta az á'lam a városoknak és községeknek a 
külön útadószedést. Csehország tehát alaposan 
megelőzött minket az automobilizmus terén. 

A Federation Aeronautique International hi-
telesítette Kaszala Káro'ynak, a kiváló magyar 
motorkerékpár- és autóversenyzőnek a 18 HP. 
Lampich—Thoroczkay kisrepülőgépen elért 650 
kilométeres világrekordját. 

Bárdi József megszerezte a kitűnő francia 
Panhard—Levassor automobilok vezérképvisele-
tét. A Panhard a francia előkelő automobilok 
kőzé sorolható és Franciaországban, különösen 
az országutakon nagy elterjedtségnek örvend. 

A budapesti Castrol-képviselet igazgatója a 
napokban küldte meg az idei négy magyar TT 
győztesnek a Castrol-aranyplaketteket. A négy 
győztes közül csupán Urbach László nem része-
síi't aranyplakettben, mert •tudvalevőleg Rex-
oiajjal nyerte versenyét. 

Balázs László 5(M)-as kétkípuffogós csöves 
Sunbeamjót a napokban küldték ki Wolver-
liamptonba, hogy a következő évi versenyekre, 
így elsősorban a Tourist Trophyra előkészítsék. 

A Tour de Belgique néven 650 kilométeres 
távou rendezett nonstop-versenyt a Gillet-vezető 
I.enfrane nyerte meg. Második Colon 
(Triumph), harmadik Vroonen (Gillet) lett. 

A jövő évi nemzetközi Six IJays Trialbau 
nemzetenkint már csak két csapat indulhat. Ez-
ezl az otthon lévő angolok nagy előnye meg fog 
szűnni, mert eddig honi ta ajon mozogván, tet-
szésszerinti csapattal indulhattak. Ezt az 
előnyt a F ICM most megszüntette. 

251 órán át dolgozott annak az Ariel-gépnek 
a motorja egyfo ytában, amit a 8000 kilométeres 
nonstop vi'ágrekordra használtak. Ez az ered-
mény az összes léghűtéses motorok legjobb 
eredménye. A gép oldalkocsijában állandóan az 
Autó Cyc'e Union bizalmi emberei ültek és 
emellett staféták is kísérték. 

Az idei londoni Olympia-Show látogatott-
sága nagyobb volt, mint minden eddig rendezett 
kiállításé, összest n 275.222 ember nézte meg az 
O ympia-csarnokban kiállított automobilokat és 
motorkerékpárokat. A bevétel meghaladta az 
50 ezer font sterlinget. 

A belga Ostmalle rekordnapon az FN mo-
torkerékpárok hihetetlen jó eredményeket értek 
e'. Egy 500 kcm. FN gép repülőstarttal 183.436 
km., egy 500-as sologép álló starttal 127.727 km., 
egy 600-as sidecar FN repülóstarttal 159.433 km., 
egy 350 kcm. sologép álló startttal 116.324 km.-es 
eredményt ért el. Mind a négy eredmény világ-
rekord. 

Az Ostmalleban. október 21-én és szeptember 
24-én, valamint Monzában augusztus 9-én fel-
á lított eredményekkel a belga FN-gyár jelen-
leg 22 világrekordot tart. 

S. N. Webster, a híres angol repülőhadnagy, 
aki Velencében a Schneider-Cupben győzött, 
Angliában egy próbarepülésen 35 percig 523 ki-
lométeres sebességet ért el egy Napier S. 5 tí-
pusú gépen, me yben a világhírű Napier Lyon-
motor volt beszerelve. 

Az Automobil- és Traktorkereskedelmi Iit. 
(Rákóczi-út 19) lefoglalt ós előre kifizetett 16(1 
drb. új Fordot, úgy hogy az első új Ford-szállít-
iuány már január végén — február elején vár-
ható Budapestre. 

A Ford-gyár a teherautóban új típust hoz 
piacra. A teher Ford, amelyet már másfél éve 
próbálnak ki különböző megterhelésekkel. 1.5—3 
tonnás lesz és hason óan az ú j személykocsihoz, 
a teherautópiacon is forradalmat fog felidézni. 
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A Magaziner és Strausz (Gépjármű Kereskedelmi 
Társaság), V., Balaton-utca 10. szám alatt ritka ízléses 
kiá'iítási helyiséget rendezett be. A faldíszt a képviselt 
német BMW-motorkerékpárok kék-fehér címere képezi. 
— Eüró Jenő, az ismert motorkerékpár és alkarész-
kereskedő londoni tartózkodása alatt megszerezte a 
világmárka Sunbeam és angol Talbot magyarországi 
vezérképviseletét. A Sunbeam és Talbot automobilokat 
ugyancsak a Magaziner és Strausz-cég (BMW-képvise-
let) fogja Budapesten forgalomba hozni. Az első Sun-
beam és Talbot már januárban megérkezik Budapestre. 
— A kitűnő német Ardie—Jap beépítésű motorkerék-
pároknak Magyarországon nagy a balszerencséjük. Ed-
dig éppen négy képviseletük volt rövid egy év alatt és 
mind a négy megszűnt, megbukott vagy csődbe ment. 
— Franciaországban 201.457 automobilt gyártottak 
1926-ban. Ezzel szemben 1925-ben csak 177.000 darabot 
á'lítottak elő. A szaporulat tehát évi 24.457 darab. Majd-
nem kétszerannyi, mint Magyarország egész autóállo-
mánya. — Már a Malai-szigeteken is rendeznek Tourist 
Trophyt. Az ausztráliai szigeteken óriási a motorélet. 
A legutóbb rendezett TT-ét E. Petrie (New-Hudson) ós 
M. Cameron (AJS) nyerték. Mindkettőt a gyár küldte ki 
a feketék közé. — Nem volt Szombathelyen az elmu't 
vasárnapok egyikén motoros futballmeccs. Ennek da-
cára egynéhány budapesti lapban olvashattuk, hogy a 
vasmegyei fiúk nagy győzelmet arattak a bécsieken.— 
A Szombathelyen székelő Nyugati Automobi'-és Motor-
Club mint értesülünk május havában egy autó- és mo-
torkerékpár túrautat óhajt rendezni. Szombathelyen és 
környékén ma már igen élénk a motoros élet és emel'ett 
igazan hozzáértő emberek irányítják a Nyugat autós és 
meteres életét. — Anglia a mult esztendőben 168.699 ko-
csit gyártott, az 1925. évi 133.500 darabbal szemben. A 
szaporulat 33.199 darab, nagyobb, mint Franciaország-
ban. — Németországban a szaporulat az 1925. és 1926. 
évek között a gyártásban 20.000 darab. 1925-ben 55.000, 
1926-ban 75.000 darabot produkáltak a német gyárak. — 
Olaszország autógyártása szintén emelkedő. 1925-ben 
39.483 darabot. 1926-ban 64.760 darabot állítottak e'ő. 
A többlet 25.277 darab. — A D K W motorkerékpárgyár, 

mely nevét a Deutsche Kabelwerke-vel való viszálya 
miatt DGW-re változtatta, megegyezett a Kabelwerke-
ve' és újra mint D K W szerepel a világpiacon. — A Ki-
rályi Magyar Automobil Club sportbizottsága, melyről 
annakidején konzervatív politikája miatt sokszor meg-
írtuk, hogy méltó az .,Aggok tanácsa" címre, a fiatalabb 
gárda tagjaival frissíti fel magát. Erre va'l, hogy most 
már Delinár Waltercn, Heteés Sándoron ós báró Wolf-
ner Andráson kívül már az ifjabbik Wolfner László is 
tagja lett a KMAC sportbizottságának. — Európában 
összesen 1,374.221 motorkerékpár van ma. Ázsiában 51.025. 
Észak- és Dél-Amerikában 152.099, Afrikában 45.849 és 
Ausztráliában, valamint a körülötte levő szigeteken 
103.007 van forgalomban. Eszerint a világ motorkerékpár-
állománya 1,726.201 darab. — A Chater-Lea-képviselet, 
Budapest, V.. Vilmos császár-ót 36 (Bank), új helyisé-
gekbe költözött, ahol a kiváló ango' gyár 350 kcm. 
kifálytengelyes, valamint 550 kcm. sidecar típusai kap-
hatók. - Urbach László, kiváló motorkerékpáros bajno-
kunk 23 millióért egy nagy karambo't végigélt Lancia-
Lambdát vásárolt, melyet most a Nébel és Szirmai autó-
javítóműhelyben hoznak új életre. — Puch János, 
egyike legjobb motorkerékpárversenyzőinknek, a na-
pokban tartotta Kőszegen esküvőjét, ahonnan már mint 
boldog férj érkezett vissza a fővárosba. — Az automobil-
szakmát nagy dicsőség érte. Badó Ra jmund, igazi nevén 
Badovetz Rajmund megnyerte Európa nehézsú'yú bir-
kózóba jn okságát. Badovetz, mint tudjuk, a Vajda és 
Hollán pneumatik- ós alkatrészszaküzlet egyik tisztvi-
selője és az egész szakmában nagy közkedveltségnek 
örvend. — A Magyar Touring Club angol intervencióra 
megkapta a tripíique-kiállítás jogát, bár a KMAC min-
dent e'követett. hogy ez ne történhessen meg. Bármeny-
nyire fáj is a KMAC-nak a helyzet, vigasztalódik, mert 
hiszen a családban marad azért a triptique-jog. Az eset 
csak akkor lenne veszélyes, ha az ú j Touring Clubban 
az idegen elemek kerekednének felül. — Nem értjük az 
államrendőrséget, illetve a székesfővárost, miért nem 
cserélik ki a már mindenki által lehetetlennek és hasz-
navehetetlennek tartott és deklarált Oktogon-téri jelző-
lámpát. Mindenki, nemcsak a külföldiek, de az effélét 

'HU 1111 > 11111) r t II 11 M > • a 1111 • I > > 111111 r 11111 • <' • 11M111111111 > • 1). 1111111H • •' T • U11 r11 • • 111 <111 k | M > < >' 11M • > < 11MI >1 > < • 11) I" • • I f • • >1 > • 1 r •' • 111 n i' •' • 1111 •' > < M11 >' •' • r; M J • r j 11 r) T 11 MJUMIII<I<<II (I •' > J • I [ I •" < 111 i r i > 111 [ | E i • Ii |; i i k 11 [ 1111 M r j {! r 11 • l {] | • < • f l f 11 (i M i j 1111 > < i ü 11 (11H HI • i < 111111 • 1111LL̂  

A nagyobb gyártás 
következtében a 

motorkerékpárok árát 
lényegesen 

LESZÁLLÍTOTTUK 
Az elismert kvalitás! 
Uj olcsó árak! Kérjen új árajánlatot! 

MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.T. 
Budapest, IV., Váci-utca 1-3. Telefon: T. 226-65 és T. 224-99 
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BOLDOG KARACSONY1 
ÜNNEPEKET 

KÍVÁNOK 

MÉLYEN TISZTELT VEVŐIMNEK ( 

Csermely Károly | 

I Budapest, VI., Teréz körút 12 - VII, Síp-utca 3 j 

sohasem látott budapestiek is nevetik annak primitív 
voltát. — Pierre Peugeot, a híres francia Peugeot auto-
mobilgyár és konszern elnöke Párisban elhunyt. — 
Arcangeli Luígi, a kiváló olasz motor kerékpárversenyző, 
aki a mult szezonban egy királytenge'yes Guzzi nyer-
gében vett részt az angol TT-én, leszerződött teljesen a 
Sunbeam-gyárhoz és nemcsak az olasz versenyeken, 
hanem a Man-szigeten is Sunbeam-en indul. — Kovách 
Andor, aki a Svábhegyen bukott, már teljesen kiheverte 
ott szenvedett kisebb-nagyobb zúzódásaiból eredő beteg-
ségét és a jövő szezon versenyein ismét nagy aktivitást 
kiván kifejteni. A jeles versenyző á'lást vállalt a Méray 
eladási központnál és így a jövő esztendőben Méray-
gépen vesz részt a nagyobb versenyeken. — Az olasz 
Maserati-Speciálok már most készülnek a jövő évi ver-
senyekre. A konstruktőr Alfieri Maserati mellett nem 
kisebb nagyságok, mint gróf Aimo Maggi, de Sterlich. 

Tonini és az Amücar-versenyző Borzacchini fogják kép-
viselni a Maserati színeket. — Európában 1925-ben 
462.120 automobilt gyártottak. Ezzel szemben 1926-ban a 
gyártott kocsik száma 560.213 volt. A többlet tehát 98.093 
darab. — Az Autó Cycle Union legutóbbi ülésén foglal-
koztak a Sidecar és 175 kcm. Tourist Trophyk fe'vételé-
ről az IOM programmba. Bár mindkét indítványnak 
sok híve volt, elhatározták, hogy 1928-ra még nem ren-
dezik meg sem az oldalkocsi, seni a 175 kcm. Tourist 
Trophyt. 1929-re azonban nyílttá tették a kérdést. — 
Felvetődött az idén Angliában, hogy az 1928-as 
Európa Grand Prix-t ne a Brookland autodromban, ha-
nem országúton rendezzék meg. Már talá'tak is egy 
nagyon alkalmas eircuitet az Írországi Ulsterben. A 
circuit Portadown—Tanderagee és Gilford között fek-
szik és olyan széles, hogy három-négy kocsi is elfér 
egymás mel'ett. — Az angol „Motor" szerint a jövő 
kocsija az elsőkerékmeghajtás, hátul elhelyezett mo-
torral és töké'etesen alacsony alvázzal, ahol a kardán-
tengely — hasonlóan a Lancia-Lambdához — az ülések 
között fut végig. — D. M. K. Marendaz egy Marendaz 
Speciálgépen november 10-én a Brookland-pá'yán 500 
kilométert 4:22:03.4 mp. alatt futott meg, ami 114.448 
kilométeres átlagnak felel meg ós új kategóriarekordot 
jelent az 1100-asban Ang'iában. — W. Colgan, a kitűnő 
ir motorkerékpárvezető, aki eddig Cotton-gépeken ver-
senyzett. az 1928-as évadban Rex-Acmén indul az angol 
Tourist Trophyn. A másik ir versenyző, H. G. Tyrell 
Smith, a Rudge-teamben fog szerepelni. — A háromke-
rekű járműveket gyártó angol Morgan-gyár. mely 
egyike a legkedvesebbeknek a Szigetországban, ki-
hozta csukott (Coupe) típusait. A Morgan csukott típus 
szemre is nagyon szép. Jap és Blackburne beépítés. 
Csodáljuk, hogy sem a Morgan, sem a francia három-
kerekű D'Yrsan még nincs Budapesten képviselve. — 
A világkörüli IiSA-utazók, J . P. Castley és B. H. Cath-
rick jelenleg Chi'ében vannak és ha minden jól megy. 
1928 márciusában érkeznek meg Londonba. Az eredeti 

MoíorkeréKpár-Képviseleiek 

COTTON 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

Chater-
Lea 

Vezérképviselet: 
Szántó László, Budapest 

V., Vilmos császár-út 36. (Bank) 

HSA 
Schmalcz József 

Auto-palota 
Budapest, VII., Kertész-u. 43. 

Telefon: L. 921 67. 

HRD 

Lantay Ede 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

Velocette 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

PEUGEOT 

LANDY FERENC 
Budapest, 

VII., Kertész-utca 43. 

Telefon: L. 921-67. 
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R A L E I G H motorkerékpár 

j k * 
Svábhegyi verseny 

1927. 
k 350 kcm. kategória 

S II HILD KÁROLY 

Raleigh-gépen 

képviselet: A P A R T A U T Ó R . - T . 
Budapest, VI., Andrássy-C-i 37. Telelőn: T. 289 - 4 4 

terv szerint az Olympia Show megnyitásának napjára 
akartak Angl iába érkezni, de a sok nehézség, ami Dél-
Afrikában út jukat állotta, ezt megakadályozta. Eddig 
14.00) angol mérfö'det (22.500 kin.) futottak, de hátra 
van még Dél-Amerika túlnyomó része és Észak-
Amerika. Ha mindehhez hozzávesszük a tengeri utakat, 
úgy jóval nagyobb távolság jön ki, mint a Föld kerü-
lete, ami 44.000 kilométer. - Új-Zélandban az 1200 méter 
hosszú, 6%-os emelkedesű hegyiversenyt J . I. Ell iot 
nyerte meg egy , TT" Triumphon, 1:19.8 mp. alatt. Má-
sodik és harmadik egy BSA-menő, míg a negyedik egy 
Harley-Davidsou-veaető lett. — Az A M A C karburátor-
gyár legújabb típusait úgynevezett „Air Cleaner"-re\ 
levegőtisztítóval hozza ki. A porlasztók eme fajtáját 
az automobiloknál már régebben használják. A motor-
kerékpárokná1 ez év őszén a Villiers- és a Dunelt-gyár 
hozta ki először a levegőtisztítót. — Az Oxford és Cam-
bridge egyetemek közötti motorkerékpár megbízható-
sági versenyt ezúttal Cambridge egyetem nyerte, bár a 
legjobb pontszámmal az AJS-vezető H. E. Baker vég-
zett. Az első 12 helyen 3 oxfordi és 9 Cambridge-i 
egyetemista végzett. — 1926-ban Egyiptom 241 angol 
motorkerékpárt importá't , inig 1925-ben csupán 168 
angol gépet vettek az egyiptomiak. Ügylátszik, már az 
arabok és beduinok hazájában is terjed a motorkerék-
pár. — Angl iában inár a forgalmi rendőrök fején, a si-
sakén is van lámpa. Az áramot egy patrontáska alakú 
elektromos elem szo'gáltatja. Ezt igen üdvös volna mi-
nálunk is behozni, különösen a külvárosokban, akkor 
legalább megszűnnének a rendőrelgázo'ások. — Hand-
ley 1928-ban Rex-Acnie-gépébe egy svájci Motosacoche 
(MAG) motort fog beépíteni. Handley eddig Black-
buri e-exponens volt, de úgylátszik, W. D. Marchant 
sikerei a MAG kirá'ytengelyes motorokkal arra kész-
tetik, hogy azokkal tegyen próbát. — Leesett az első hó. 
Mik or e sorok íródtak (XI I . , 16) vígan havazik. Végre 
tehát alkalom nyíl ik egy igazi téli hóverseny megren-
dezésére. Lehet ugyan, hogy mire soraink uapvi'ágot 
látnak (XI I . , 22), már a kitűnő hóból nem lesz semmi. 
Reméljük azonban a legjobbat. Ha minden jól megy, 
úgy a legközelebbi vasárnapon meg 'ehet rendezni a 

hóversenyt. — Az európai beuzinpiacon nagy háború 
fenyeget. Az amerikai Standard Oil és az angol Shell, 
mely eddig egymással állott csendes harcban, most az 
ú j harmadik, az orosz Naphta-Syndicat ellen fordul és 
közös erővel nyi lt harcot hirdet el'ene. — A francia 
Peugeot-gyár megszünteti a motorkerékpárversenyzést 
és híres triója: Póan, R ichárd és Gil lard most már a 
gyárban ú j munkakört kaptak. A Grand Prix- és tu-
ning-munka helyett az eladási és más kereskedelmi 
osztá yokba kerültek. Ezzel ellentétben hírlik, hogy a 
gyár királytengelyes versenymodelljeit nagyobb szé-
riákban fogja kihozni. — Egy i rányú közlekedést vezet-
tek be a Király-utcában. Az ezirányú főkapitányi ren-
delet már megje'ent. A Király-utcába ezután csak a 
Károly-körút felől lehet behajtani. Az egyirányú for-
galom korlátozása csak a Laudon-utcáig terjed, ahol a 
Király-utca ismét a normálisra szélesedik. Az ú j intéz-
kedés határozottan jó hatással lesz a budapesti forga-
lomra. — Viczenty György, Viczenty Lászlónak, az is-
mert motorkerékpárversenyzőnek az öccse, átvette a 
Nemzeti Újság automobil- és motorkerékpárrovatát. 
Mint szakember, valószínűleg jó rovattal fogja meg-
lepni a Nemzeti Újság olvasóit. — Az államrendőrség 
közlekedési osztálya végre leszerelte az Oktogon-téri 
'ehetetlen rossz jelzőlámpát és a közeli napokban egy 
ú j ja l fogja kicserélni. Nem igen értjük, mi az oka an 
nak, hogy a jelzőlámpák felállítása olyan 'assan halad 
előre Budapesten. Eddig az Oktogon-térivel együtt 
csupán két ampánk van, holott elkelne legalább hu-
szonöt. — A „Sans Unique" forgalom jelzésére szolgáló 
vörös figyehneztetőtáblák igen kicsinyek. Külföldön 
ezek a táb ák sokkal nagyobbak és alacsonyabban van-
nak felerősítve. Nálunk mindent rosszul csinálnak. 
Miért jártak akkor az illetékesek Párisban, ha még 
kopírozni sem tudnak. — Újra kísért az útépítési hír, 
amely azonban ezúttal igen koino'y- Hír szerint ameri-
kai körök felajánlották, hogy egész Magyarország utait 
tökéletesen rendbehozzák, ha az állani leköti az auto-
mobiladót egy bizonyos évre. Legközelebb valószínűleg 
már pozitívumokat tudunk ebben az irányban közölni 
olvasóinkkal. — Foresti, aki csak a napokban menekült 

17* tonnás angol gyártmányú TEHERAUTÓK 

f928-as t>pus 
Min isé iben , szerkezetben. |teljesi!-

ményben és élettartamban 

v e r s e n y e n f e l t i l á l l 
á l l indó nany rnkt rkészlet! Kedvezfi 
tizeti'sl feltételek! Kéi len árajúnli-toll 

Vezérképviselet: 

RÓKA ÉS TÁRSA 
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Városi tlzlet: Nagymező-utca 19 
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Hotchkiss DONNET-ZEDEL B A L L O T 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest ,VI I . , Dohány-u. 22 

Telefon : T. 125 68 

AUTO-PALOTA 

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

Teleion : T. 125-68 

Wi l h e im Sándo r i 
Budapest, V., József-tér 11 

Telefon : Teréz 76 - 09 

meg u halál torkából, hír szorint már újabb kocsi 
összeépítésén dolgozik. Üj kísérleteit azonban ő is az 
amerikai Floridában akarja véghezvinni a jövő év fo-
lyamán. — Angl iában 1926-ban 257.000 magánautó, 99.000 
autótaxi, 630.000 motorkerékpár volt forgalomban. A 
gépjárművek után 24.1 mil l ió ango! font folyt be adó-
ban, amiből 19.5 mil l iót fordítottak útépítésre, a többi 
az ál lampénztárba került. Je'lemző, hogy míg Angliá-
ban nz elsőosztályú utak hossza már meghaladta a 
40.0(K) kilométert, addig az összes vasútvonalak ki'o-
méterszáma csak 32.000. A fentieken kívül azonban még 
25.000 kilométer másodosztályú út is van, amelyek 
azonban még mindig jobbak, mint a mi elsőosztályúnak 
nevezett utaink. — Hatalmas ostrom indul meg a 
Segrave—Sunbeam világrekord ellen. A floridai homo-
kon az angol Campbell és három-négy amerikai pró-
bálkozik a jövő tavasz fo'yamán. Segrave csak akkor 
lép ismét aktivitásba, ha rekordját megdöntenék, ami 
igen kétes, tekintettel arra, hogy a többi kísérletező 
még a 300 kilométert sem igen közelítette meg. Legve-
szélyesebb Segrave-ra nézve az amerikai White és az 
angol Campbell, aki egy hata'mas repülőgépmotorok -
kal felszerelt gépen próbálkozik.Campbel' annakidején 
már eljutott 284 ki ométerig, tehát legközelebb volt a 
.'¡00 kilométerhez. — A tavasz folyamán, mint értesü-
lünk, a Méray-gyár ismét kap egy 175 kcm. Speciál-
Blaokburne motort, valamint az Ápart Rt. egy Speciál-
Sun-Vi'liers gépet, ami a kiskategóriák versenyét új, 
érdekes attrakcióval fogja emelni. — Az „Automobil-
Motorsport" versenyére, annak komolyságát és hord-
erejét tekintve, a tiszteletdíjak már most érkeznek be 
szerkesztőségünkbe. Reméljük, hogy a multévi harminc 
díj helyett a tavaszra ötven—hatvan tiszteletdíj fog a 
rendezőség rendelkezésére ál lani. Ez a szám oly nagy, 
amilyen még eddig magyar versenyen nem volt. Ha a 
résztvevők száma is szaporodik i ly mértékben, úgy e'-
érjiik az első százon felüli résztvevős magyar versenyt. 

Majláth Mihály a legrégebben fennálló és legna-

gyobb motorkerékpárkereskedő cégünk az 1928-a3 évre 

felhagyja az eddig általa képviselt Tn'ttmpA-gyártmányok 

elárusítását, hogy ezzel elfoglaltságán könnyítve nagyobb 

Autóffelszerelések 
Michelin Pneu 
„Autótechnika" Szilárd Gyula V., Mária Valeiia-utca 17 
(OunapaloiAval szemben) lelefon : Teréz 245 -89 

intenzitással legyen módjában a nálunk közismert és kül-

földi gyártmányok között két legkedveltebb márkát, a 

Harley-Davidson- és A/S-motorkerékpárokat terjeszteni. 

Köztudomású, hogy a legutóbb megjelent hivatalrv; 

statisztikák szerint ezen két gyártmány vezet elterjedt-

ségben az összes külföldi gyártmányok között. Ezen óriási 

népszerűséget az elmúlt évi versenyeken elért hatalmas 

sikereken kívül ezen vezető gyártmányok feltétlen meg-

bízhatóságuknak, elsőrendű kivitelüknek köszönhetik. A 

cég részéről az elmúlt évek ho3szú tapasztalatainak kris-

tályosodását jelenti, hogy ezen két gyártmányt tartja 

meg magának, mint olyant, mellyel minden igényt a leg-

teljesebb mértékben tud kielégíteni, figyelemmel utaink 

által támasztott speciális követelményekre is. Az AJS-

gyártmányok úgy a fiatal motorosgeneráció legmagasabb 

sportigényeinek, mint a tapasztalt túrázó kényes ízlésé-

nek képesek megfelelni és az összes angol gyárak között 

vezetőhelyen állanak. Az 1928. évben más nagy gyárakat 

megelőzve, kiho-ták a motorkerékpárokat kedvelők örö-

mére az első láncvezérlésű királytengelyes sportmodelljü-

ket, ezen rendszer eddig csak egy-két ismertebb verseny-

autó gyártmányon volt alkalmazva. Az új modell a : első 

bemutatkozásoknál nem várt sikert aratott, amennyiben 

számtalan nemzetközi versenyen, melyen indult, bebizo-

nyította konstrukciója előnyeit, Elterjedésük sikeréhez 

nagyban hozzájárul, hogy áraik teljesen arányban állnak a 

nyújtott értékkel. A Harley-Davidson-gykrtmknyokat sem 

kell külön bemutatnunk, eléggé ismertek a közönség köré-

ben, az utóbbi időben állandóan növekvő számban láthatók 

jellegzetes, komoly formájukkal az országúti és városi 

forgalomban. Feltétlen megbízhatóságuk, kényelmes el-

rendezésűk számtalan autóval teszik a használatban ver-

senyképessé. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN I S TV A N 

Budapest, II., Margit-körűt 61,1a. V. evi. 2. Tel: T. 132—64. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buiapest, VI., Rózsa-utca 

111. I I . emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: T. 112—45, 112—46, 112—47 

Stádium Sajtóvállalat Bt. —Felelős üzemvezető: Oyőry Aladár 

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás, töltés és javítás-
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON 
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Delage a világbajnok! 

Francia GRAND PRIX (Monthléry) 

1. R ó b e r t Heno i s t (DELAGE) 
Spanyol GRAND PRIX (San-Sebastlan) 

1. K o b e r t Heno i s t (DELAGE) 
E u r ó p a G R A N D P R I X (Monza) 

1. R ó b e r t Heno i s t (DELAGE) 
Angol GRAND PRIX (Brookland) 

1. R ó b e r t Heno is t (DELAGE) 

DELAGE 
Magyarországi vezérképviselet : 

REIMAN 
B u d a p e s t V, Vör t fsmarty-tér 3. 
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Legjobb amerikai pneu 

FISK 
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III 

• 
Próbálj a ki! 

Sohasem fogja megbánni! 

Tartós! 

Olcsó! 
• 

Detaíl árusítás: 

Nagy József, Budapest 
VI , Andrássy-út 34 

8 
Ha megbízható és igazán gyors | 
versenykocsit akar az 1928-as | 
szezonra, ha sima járású, jól | 
fekvő, ideális túra- vagy sport-
kocsit szeretne, úgy tekintse meg 
a raktáron levő nyitott és csukott 

BUGATTI 
automobilokat 

Az 1927. évi győzelmek: 
Targa Florio 
Freiburg kilométerverseny, 193 km. 
Boulogne kilométerverseny, 198 km. 
Klausenpass hegyiverseny 
Svábhegyi verseny 
Magyar Túraút 
Új 1 órás világrekord 
Brookland 200 miles 
Királydij, Fóma 
Goppa delle 1000 miglia 
Circuito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 
Német sportkocsi Grand Prix 

Magyarországi vezérképviselet: 

GRÓF S A L M H E R M A N N 
ÉS RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
Budapest, I., Zsolt-utca 9. szám 

Telefon : Krisztina 509 - 61 

III III 
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STEAUA" KÖOLAJKERESKEDELMI R.-T. 
V., N á d o r - u t c a 8 

STADIUM SAJTÓVÁLLALAT RT 



THE FISK TYRE COMPANY LTD. 
MAGYAROÄSZÄGI V E Z E R K E P V I S E L E T : 

AUTOFELSZERELESI ES 
PNEUMATIKKERESKEDELMI R. T. 

BUDAPEST, IV., ARANYKEZ-DTCA 2. 
T E L E F O N : T . 281-17. 

I. E B A k AT O K: 

N A G Y J 6 Z S E F 
BUDAPEST, YL, ANDBASSY-UT 3*. - TEL.: T. 221 - 97. 

N A S H - P VC k A HD 
BUDAPEST, IV., VPPONYI-TER 1. - TEL: J. 316-39. 

WEISS LE5 F OFFSETNYOKASA BUDAPEST V 

T I M E T O R E T Y R E ? 



THE FISK TYRE COMPANY LTD. 
M A G Y A R O R S Z Á G I V E Z É R K É P V I S E L E T : 

AUTOFELSZERELÉSI ÉS 
PNEUMATIKKERESKEDELMI R. T. 

BUDAPEST, IV., ARANYKÉZ-UTCA 2. 
T E L E F O N : T. 2«!-17. 

L E R A k AT O K : 

NAGY JÓZSEF 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 34. - TEL.: T. 221 - 97. 

N A S H-PA C KARD 
BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR 1. - TEL: í. 316-39. 

T I M E T O R E TYRE ? 

YEISS L és F-OFFSETNYOKÁiA BUDAPfiST-V-




