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Ha birtoka, földje, gazdasága vagy ipartelepe van a 
vidéken és ennek megfelelően sokat jár a magyar 
országutakon, vegyen egy megbízható, keveset 
fogyasztó, stabil és jó átlagtartó kiskocsit. Ez a 

Magyar Steyr Automobil R.-T 
Budapest IV., Ferenciek-tere 9. sz, Telefon: Teréz 219 — 45 

1927 december 31. 
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És i№alq№tn in i l i ! 

MERCEDES-BENZ 

Győzelmek 1927-ben: Nürburgring megnyitóverseny, Német Sport-
kocsi Grand Prix, Klausenpass hegyiverseny, Semmering 

hegyiverseny, Svábhegyi verseny, Freiburgi kilo-
méterverseny, Batschari vándordíj mind a 
német ipar, a Mercedes-Benz dicsőségét hir-
deti. Tegyen próbautat egy Mercedes-Benz-
túrakocsival. Megbízható, nem drága és 

örökké tort! 
Mercedes-Benz Automobil R.-T. Budapest, V k e r , Vörösmarty-tér 1. sz, — Telefon: Teréz 2 2 9 - 2 4 
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MOON-DIANA 
gyár kocsijai 

12/47 HP, 16/60 HP, 20/73 HP típusokban 

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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DUNLOPCORD 

TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI Gyári képviselet 

AUTÚ-
FELSZERELÉSEK 

Pneamatik és Autó-

'felszerelést Szaküzlet 

BUDAPEST, VI., 

Vörösmarty-a. 33(Andrássy-út sarok) TíLL. 983-6^ 

I R Á N Y J E L Z Ö K 

N a g y v á l a s z t é k b a n 
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F O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

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

Telefon: József 460-38 és József 428-40 X 
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A l eg j obb és legolcsóbb 
üzemű németországi 
kétüléses kiskocsi 

Magyarországi vezérképvise let : 
L I G Ó R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

Budapest ,V.ker . , Alkotmány-utca 30. s*. | 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

JAMES 
RUDGE WHITWORTH 

a 
világ 

legnagyobb 
és legnevezetesebb 

megbízhatósági motorkerékpár-
versenyeinek 

a 

Six DaysTriáloknak 
állandó győztesei. 

Nézze meg az 1928. évi új modelleket. 

Vezérképviselet: Bruck Nándor és Fiai 
Budapest VIII., József-körút 10. szám 
(1928 február 1-től VI., Jókai-utca 21. sz. 

Telefon: József 325—82 
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A 

ITALA AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! 

A 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 vezérképvise let : 

Fábri B., Budapest 
VI, Andrássy-út 61 

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

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
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GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 
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Aulomobil-Mo tor sport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-ón és 25-ón 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 

Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VI., Rózsa-u. 111 sz. II. em. 

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

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 

Előfizetési dijak: 
Budapesten és vidéken évi 20 pengő 

Ausztrlaba évi 35 sllling 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehsz ováiuába: évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 120j lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltatik. 
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1928 
Egy évvel ismét öregebbek lettünk. Jó magyar 

szokás szerint megint sokat tanultunk a magunk kárán. 

Mégis sokan vannak, akik nehezen válnak el az öreg 

ősz évtől, vannak azonban olyanok is, akik nem is akar-

ták már megismerni az ú j a t . . . Vannak olyanok is, 

akik örülnek neki. Vessünk még egy utolsó tekintetet 

a haldoklóra, hátha mond még valamit, egy mondatot, 

egy szót. 

Dübörögnek az óriási gépek, odaát a tengerentúl 

hatalmas gyáraiban. A nagy kapuk ontják a terméke-

ket. Itt motorok, ott autók születnek szédületes meny-

nyiségben, szédületes iramban. A komor épület egy 

félreeső csendes szobájában, ahová a lárma már csak 

tompa morajként hallik, ott ül az igazgató. Az ő műve 

ez a lüktető élet, ez a nagy termelés. Az ő fiai ezek a 

kocsik. El akarja helyezni őket — de mikor ma olyan 

nehéz állást kapni! No de hiszen majd besegíti őket 

„az olcsóság" egy jó helyre. 

Lázasan sürögnek-forognak a munkások a világ 

innenső részén is. Már túl vannak a krízisen. A gyá-

rak itt is ontják már az árut, de az igazgató nem 

azon töri a fejét, hogy fiait hogyan helyezze el. ö 

tudja, hogy az ő fajtá ja bízik benne és támogatja őt. 

Jobbat, még jobbat, ez cseng a fülébe és ezen rágódik. 

Ahol a tenger egy darabka földet négy oldalról 

nyaldos, talán ott folyik a legszebb munka. Tisztaság, 

pontosság, nyugalom jellemzi a nagy gyárépületet. Az 

igazgatói szobában ősz csüggedt úr ül. Egy élet mun-

káját adta ő oda azért, hogy kitűnőét alkosson, egy 

olyat, amire egy gentleman büszke lehet és amikor cél-

já t elérte, jött egypár szemfényvesztő és elcsalta tőle 

híveit, barátait. Pedig az övéi egy életre hálásak párt-

fogóiknak. 

Egy darab vízzel idébb van még egy gyár. Nagy a 

gyár és szép, ízléses. Ömlenek a kész kocsik ki a kapun. 

Igen szépek és finomak — kacérok. Ott is ül egy igaz-

gató egy szobában. Azon töri a fejét, vájjon milyen is 

legyen az új divat. 

Van még egy gyár. Ejnye no, el is felejtettem a 

helyét. Nem sok kocsi jön ki a kapuján, annyit tudok, 

de tíz igazgató is ül a szobákban és töri a fejét, hogy 

miért is nincs jövedelem? 

De már alig hallani a haldokló szavait! Csend — 

csend! A homokon futnak hatalmas gépóriások. Mind 

arra törekszik, hogy ő legyen a leggyorsabb. Az egyik-

nek sikerült, a napsugár ragyog. 324 kilométer. A má-

siknak ott fekszik a feje, elválva testétől, a pendinel 

homokon. 

Robognak a gépek, toporzékolnak, mint a tüzes pa-

ripák. Start — már futják őrületes köreiket. Hol egyik, 

hol másik van elől, végül az egyik kiválik a többi közül 

és rettenetes iramban fut célja felé. ötször csinálta 

ezt már így, ő lett a világbajnok. 

Hatalmas széles úton állnak a furcsa jószágok. 

Csak két kerekük van — és milyen zajt csinálnak. In-

dulnak — repülnek. Hirtelen kis embergyűrű kereke-

dik ott, ahol másodpercek előtt kis porfelhőcske emel-

kedett. Semmi! Csak egy bukás — ki túléli, ki nem. 

Aki végigfutja, nagyon tud. Név és vagyon jutalma. 

Sok ilyen furcsa gyülekezés és futás volt még, hol 

hegyen, hol síkon. Nagy áldozatkészséggel, nagy körül-

tekintéssel, nagy önzetlenséggel rendezhették. Volt az-

tán még egy ilyen verseny, valahol a Zugliget mélyén. 

Csak félfüllel hallottam róla, mert olyan korán volt, 

hogy akkor még aludtam. Azt mondják róla, hogy 

egyesek nem akarták abbahagyni a futást, mások pe-

dig túlhamar hagyták abba. Furcsa ez! Űgy-e? Nem? 

Ügy mondják, 1928-ban másképpen lesz! 

D. A. G. 

Az 1928. évi automobil 
és motorkerékpár versenynaptár 

A Királyi Magyar Automobil Club legutóbb tartott 

ülésén összeállította az 1928. évi magyar versenynap-

tárt. Eddig 10 verseny rendezésére van biztos lefoglalt 

terminus. Január hónapban lefutásra kerül (8-án) a KMAC 

rendezésében a téli motorkerékpárverseny. Február, 

március hónapban semminemű versenyre nincs kilátás. 

Dacára a korai Húsvétnak, az „Automobil-Motorsport" 

motorkerékpármegbízhatósági versenye ezúttal már há-

rom napon, április 7., 8., 9-én lesz megrendezve. Május-

ban három verseny terminusa biztos, de lehet, hogy a 

májusi naptár még bővülni is fog. A szombathelyiek 

május 13-án rendezik meg hivatalos túraútjukat, mely 

ezúttal egynapos lesz. Május 20-án lesz az ötödik Ma-

gyar Tourist Trophv. Terminusa ezúttal is igen korai, 

aminek azonban az az oka, hogy nyáron vagy kora ősz-

szel a hatóságok nem akarják engedélyezni a versenyt, 

a villalakókra való tekintettel. Érdekes, hogy nálunk 

még mindig oly sok hűhót csinálnak egy-egy verseny 

engedélyezése körül, ugyanakkor, amikor másutt, a vi-

lág legnagyobb városaiban és a fürdőhelyeken éppen a 

„haute-saison"-ban rendezik a legnagyobb attrakciókat 

és a különböző Grand Prix-versenyek a városok utcáin 
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vezetnek keresztül. (Boulogne, Róma stb.) Május végén, 

27—28-án rendezi a MAC a mult évben oly sikerrel 

zárult futárversenyét. Június 7-ikére a miskolciak fog-

laltak le terminust. Kíváncsiak vagyunk azonban, lesz-e 

ezúttal végre a dologból valami. A versenyfeltételeket 

nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. Mi, nézetünk 

szerint, alig hisszük, hogy a miskolciak a KMAC nagy 

túraútja előtt tíz nappal tudnak megfelelő számú nevezést 

kapni versenyükre. Június 16—17-én lesz a KMAC két-

napos túraútja, beiktatva a Budakeszi-úti hegyiversenyt 

és Tát—Nyergesújfalú között a kilométerversenyt a 

betonpályán. A tavaszi versenyek sorozatát a Guggerhegyi 

nemzetközi hegyiverseny zárja le június 29-én. 

Az ősz igen sivár sportot ígér. Jánoshegy és Sváb-

hegy. Csupán két terminus van lefoglalva. Mint hírlik, 

a fenti naptár még közel sem tökéletes. így az „Auto-

mobil-Motorsport" és az „Ürvezető" szerkesztősége fel-

tétlenül nyélbe akarja ütni a tavaszra egy ügetőpálya-

verseny megtartását. Erre a legalkalmasabb terminus 

május első vasárnapja (V. 6.) lenne, ha ezen a napon 

szabad az ügetőversenypálya. Az új betonpályán, mint. 

jól értesült forrásból tudjuk, a KMAC az ősz folyamán 

ki óhajt írni több rekordkísérleti versenyt is. Hiányzik 

a naptárból a Nyíregyháziak terminusa. Nekik azt 

ajánljuk, hogy mielőtt kiírják versenyüket, küldjék el 

egynéhány tagjukat Budapestre egy kis „versenyren-

dező-tanfolyamra", ahol a rendezés csínjait és binjait, 

valamint az időmérés technikáját is elsajátíthatják. 

Hiányzik a Terézvárosi Torna Club motorosztályának 

dátuma is. fik, mint hírlik, jubiláris versenyt óhajta-

nak rendezni 1928-ban. Mi a miskolciaknak jobban 

ajánlanánk, hogy igyekezzenek rendbehozni a most ősz-

szel kipróbált Zsolca—ongai háromszöget és rendezze-

nek a nyár folyamán egy komoly 2—300 kilométeres 

sebességi versenyt, esetleg, ha az út elég széles, autók 

részére is. Ez felelne meg legjobban a magyar verseny-

zőik temperamentumának. A túraútak unalmasak és 

mind egy kaptafára mennek. Az egy-kétnapos túrautak a 

szokásos „KMAC-túrautak" rendszerében nem szolgálják 

a célt, „a megbízhatóságot" és ezeken a túrautakon a 

végeredményben csak 'az nyer, aki a hegyi és sebességi 

versenyeken a leggyorsabb. Nagy hengerűrtartalmú ko-

moly túrakocsik a mi túrautainkon minden esély nélkül 

indulnak. Fogadást mernénk tenni, hogy egy komoly 

3—4 napos túraút napi 4—500 kilométeres etappokkal 

és szigorú megszorításokkal sokkal több kocsit csalna a 

starthoz, mint a mostani sebességi versenyekkel megspé-
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kelt kirándulások. Nézzük tehát az 1928. évi verseny-

naptárt az eddig bejelentett terminusokkal. 

1928 január 8-án a KMAC téli motorkerékpárversenye, 

torkerékpárversenye. 

április 7—8—9-én az „Automobil és Motorsport" 

szerkesztőségének motorkerékpár megbízhatósági 

versenye. 

„ május 18-án a „Dunántúli Automobil és Motor 

Club" túraútja. 

május 20-án. KMAC V. Tourist-Trophy. 

„ május 27—28-án a MAC I I . Futárversenye. 

„ június 7-én a „Bükk- és Mátravidéki Automobil 

Club" Miskolc—Debreceni túraútja. 

„ június 16—17-én a KMAC túraútja. 

„ június 29-én a KMAC I I I . Guggerhegyi versenye. 

„ szeptember 9-én a MAC I I I . Jánoshegyi versenye. 

„ szeptember 30-án a KMAC IX . Svábhegyi ver-

senye. 

Höviti / > f r e l c 
A ltenault-gyár ú j hathengerese, mely 1.5 liter henger-
űrtartalmú és neve „Monasix", nemsokára Magyar-
országra is eljut. Mint hírlik, a Renau't-gyár most fő-
leg ennek a kiskocsinak a gyártására rendezkedik be. 
Az ú j kocsi csukott karosszériával biztosan kifut ja a 
1U0 km. órasebességet, de ugyanekkor a direkt sebesség-
ben lépést is tud haladni. — Hollandia motorkerékpár-
bajnokságának két kategóriáját, könnyű és nehéz gé-
pek, az angol Rudge és az amerikai Harley-Davidson 
nyerte. A sidecar-bajnokság győztese ugyancsak a 
Harley-Davidson lett. — Campbell ú j versenygépébe, 
amivel a floridai homokon Segrave rekordja ellen 
szá'l síkra, egy Napier-Lyon repülőgépmotort szerel-
nek. A motor azok közül való, amelyek a Schneider 
Cup-ért vívott küzdelemben 523 kilométeres seljességet 
értek rL Hír szerint Campbell 400 kilométeres sebessé-
get óhajt elérni. Kíváncsiak vagyunk rá. Mi nem tart-
juk valószínűnek. A föld nem levegő. — A kettős kar-
és lábtörésből felénült olasz versenyző, Pietro Ghersi, 
a napokban egy olasz hegyiversenyen indult, ahol egy 
490 ohc. Norton motorkerékpárral a nap legjobb idejét 
futotta. Ghersi a jövő évben ismét a Guzzinak fog ver-
senyezni. — A karácsonyi ünnepek előtt volt az Austro-
Daimler (ADR) hivatalos bemutatója a Liszt F^renc-
téri helyiségben. A bemutatón ott láttuk Budapest ösz-
szes szakembereit és az egész sajtót. Az ú j típus a meg-
je'entek előtt nem kisebb megelégedést váltott ki, mini 
a londoni Olympia Show nézői előtt. — Puch János, 
kiváló motorkerékpárosunk nagy fába vágta a fejszét. 
Motoros futballcsapatot akar szervezni a MAC-ban. 
Mint tőle személyesen értesülünk, a do'og nagyon ne-
hezen megy. de a tavaszra talán sikerül összehozni. 
Ezel talán nagyobb szerencséje Írsz a MAC-nak, mint a 
rendes futballa1. — Petrákovits Gyula indítványára 
motorkerékpárosaink motoros kirándulást készítenek 
elő az amsterdami olimpiászra. Ezúton is felkéri a ki-
rándulás előkészítő bizottsága azokat, akik az olim-
niászt megtekinteni óhajt ják, márkakülönbség nélkül 
jelentkezzenek Petrákovits Gyulánál . Budapest, TV.. 
K i rá ly i Pál-utca 8. — Máry Dezső alezredes, a MAC 
motorsportosztályának ügyvezető alelnöke, a. közeli na-
pokban súlyos vakbéloperáción ment keresztül. Az ope-
ráció, melyet a Fasor-szanatóriumban hajtottak végre, 
kitűnően sikerült és Máry Dezső már saját otthonában 
várja be a teljes gyógyulást. — Min t értesülünk, a Ma-
gyar Athletikai Club Jánoshegyi versenyét 1928-ban 
ismét csak mint országos jellegű mítinget, rendezi meg. 
A már bejelentett terminus igen alkalmas és azt kár 
volna az esetleges utólag megadandó nemzetközi jelleg 
miatt a forró nyárba, vagy október utoljára kitolni. 

GOODRICH PNEU 
A Z U T A K K I R Á L Y A 

SZILÁRD BÉLA 
VI.,Nagymező utca 15 
Főv. Operettszínház 

mellett 
Telefon: 253 34 

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 



1927 december 31. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 

Az új évben 
m i n d e n k i 

CASTRO L-
OLAJAT 

használ 

Magyarországi telep: 

Magyar Abroncs és Kerékgyár 
R.-T. 

Budapest, VI., Jókai-utca 8 Telefon: T. 133-56 
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1929-ben ellenben már internacionális lesz a Jánoshegyi 
verseny. Dcltnár VValter január lti-án nagy felolva-
sást tart a Mérnök- és Építész-Egyletben az Autótiszt-
viselők Clubja tagjai számára. Deimár ezzel a hasznos, 
az autószakma körébe vágó felolvasássá1 kezdi meg 
tevékenységét az AUTISZ-ban. — A nagy hidegek egyi-
kén egy rendőr fel akarta írni egyik automobilistánkat 
liistölésért. A delikvens hiába igyekezett bebizonyí-
tani, hogy ez nem füst, hanem pára, a rendőr nem enge-
dett. Mentőként arra jött egy hatalmas söröskocsi, 
melynek lovai csak úgy okádták a füstöt. Ez. aztán 
nagynehezen meggyőzte az ambiciózus rendőrt és elen-
gedte a kocsit vezetőjével együtt. — Miért nem startol 
minden angol gyár az angol TT-én? Meri nagyon sokba 
kerül. A vezetők 11)00 fontot kérnek győzelem esetére és 
már a starthoz állás is ISO—200 fontba kerül. Egy TT-
résztvéte! tehát egy angol gyárnak, még ha nincs is a 
győzők sorában, 1000 fontjába kerül. — A Motorcycle 
egyik legutóbbi számában beszámol a külföldi esemé-
nyekről. Szerinte a Magyar TT győztese Bezsilla (New-
Imperia') és a nemzetközi országúti versenyt (ez a 
Magyar Túraút) Summel (Ve'.ocette) nyerte. Épen ideje 
volna, hogy egy Magyar Motorkerékpár Szövetség ala-
kuljon, külön sajtópropaganda osztállyal, mert a mai 
he'yzet tarthatatlan. Es mégis mindenki interveniál, 
hogy ne szidjuk már azt a szegény Automobil Clubot, 
hiszen annyit dolgozik. Csak a látszata hiányzik. — 
Az 1928. évi Targa és Coppa Florióra már nagy a készii 
lődés. Hír szerint a francia Bugatti, az utóbbi évek ál-
landó Targa F'orio-nyerője, valamint a német Merce 
des-gyár és az osztrák Steyr is bejelentette résztvéte-
1 őt. A Steyr erre a versenyre hozza ki először Cozette 
kompresszorral ellátott gépeit, míg a németek három 
l l t t m kocsikká' indulnak. — A Delage-gyár állítólag 
abbahagyja a versenyzést és a pompás 1.5 literes ver-
senykocsit rövidesen eladásra kerülnek. A világbaj-
nokság megnyerése, úgylátszik, most hosszú évekre biz 
losítja a gyár presztízsét és így a versenyzés nem válik 
szükségessé. Róbert Benoist ál ítólag már meg is kapta 
új beosztását a gyárban. Azt még elhinnők, hogy a 
Delage-gyár egyelőre visszavonul, dq hogy Benoist ne 
versenyezzen, azt nem hisszük. — Deimár Walter, Ma-
gyarország ós Svájc 1927. évi automobilbajnoka, február 
10-én egyhónapos hivatali szabadságára indul, amit 
Mürrenben, a híres téli sporthelyen, Svájcban fog el-
tölteni síe'éssel. Sporkoesiját, mely jelenleg a Steyr 
gyárban van átnézés céljából, március elejére utána 
küldik Genfbe, ahol ismét starthoz áll a ki'ométer 
versenyen. Ezúttal, nézete szerint, ha az időjárás ked-
vez. 180 kilométer körüli sebességet fog kocsija kifutni. 
- Zsolnay Fritz, az osztrák Gráf & Stift versenyző pár 

hónappal ezelőtt nagy interjút adott le a német „Motor"-
bari, melyben legszebb emlékének a Guggerhegyi ver-
senyt tartja. Csupán abban az irányban siránkozik, 
hogy eltelt már a verseny óta j*1. pár hónap, de a KMAC 
a díjat még most sem küldte el neki. Bizony ilyennek 
nem szabadna e'őfordulni, mert nem jó reklám ré-
szünkre a külföldön. — Az év utolsó motorkerékpár-
megbízhatósági versenyén 232 volt a nevezések száma. 
A verseny London és Gloucester között folyt 1*. Megje-
lentek a mítingen már az ango' gyárak 1928-as modeJN 
lei is, amelyek kitűnően debütáltak. — A Gibraltári 
Motorkerékpár Club november 27-én nagyszabású meg 
bízhatósági versenyt rendezett, melyen kilencven spa-
nyol és ango' versenyző vett részt. Az abszolút győzel-
met M. Posner (BSA) szerezte meg. míg második helyen 
ugyancsak BSA-vezető L. K. Lilley végzett. - Az Ang-
liában nemrég lefolyt Lcvis Trial egyéni győztese az 
Ismert .T. H. Amott (499 Rudge-Withworth) lett. míg e 
team-díjat az Ariel nyerte meg csapatával (G. B. Proe. 
R. W. Rend és E. F/shom). — A világ körül járt OEC 

1000-es gépekbe királytengelyes Temple-motor volt sze-
relve, míg, ami szintén érdekességgel bír, a világkörüli 
utazók útjukon angol Hutchiiuson-pneuinatikot hasz-
ná'tak. — Az irek elhatározták, hogy az Ulster Grand 
Prix-vel kapcsolatban megrendezik a tiidecar-kategó-
riát. Ez a verseny helyettesíti tulajdonképen az elma 
radt angol Sidecar Tourist Trophyt. — 1927 júliusáig 
339.226 darab motorkerékpár futott Németországban. 
1926 j ú iusábau 263.345 volt a motorkerékpárok száma, a 
szaporulat tehát egy óv alatt 75.881 darab. Óriási szám, 
a mi viszonyainkat tekintve. — Rigában 285 motor-
kerékpár van. Az élen az angol BSA van 49 darabbal, 
míg a második helyen a német D K W szerepel 40 darab 
ha1. Többek között 10 Sunbeam is fut Rigában. A mult 
esztendőben még az amerikai gépek vezettek. — Auszt-
rália egyik államába, Viktóriába, augusztus 8-tól szép 
tember 10-ig 433 motorkerékpárt importáltak. Ebből 
78 darab amerikai Indián, 70 darab angol A JS és 64 da-
rab ango' BSA. Ezek a statisztikák igen érdekes bizo-
nyítékai az egyes gépek elterjedtségének. — Nyolc belga 
gyár állított ki a brüsszeli motorkerékpárkiál'ításon. 
A gyárak a következők voltak: FN, Saroléa, Gil'et, 
Ready, Rush. Lady, Mondiale és Bong. A legnagyobb 
szenzációt n Villiers-beépítésű, préselt vázú Mondia'e 
alkotta. A Ready- és a Boug-gépek angol Jap-beépíté-
sek, míg a Rush inkább Blackburne-t helyez vázaiba. 
— 1926-ban a Jáva-szigetek 1236 motorkerékpárt impor-
táltak. A gépek 50 százaléka angol, míg a többi amerikai 
eredetű Indián és Harley-Davidson. - Az 1928. évi New-
yorkban rendezendő inotorkcrékpárkiállításon megje-
lennek az angolok is. A Douglas, a Trinmph és a BSA. 
valamint a Jap-gyár ál'ít ki sok modellt az amerikai 
kiállításon. Mit fognak szólni a yenkik? — A budapesti 
Petrákovits-cég megszerezte a német Windhoff négy-
hengeres, léghűtéses motorkerékpárok vezérképvisele-
tét. A Windhoff volt az őszi szezon német szenzációja. 
Négyhenger és kardánmeghajtás je'leinzik a gépet, 
mely 750 kom. hengerűrtartalmú és 2.8 adólóerő mellett 
22 fékpadlóerő leadására képes. — Mint tudvalévő, a né-
met Momberger 1927 augusztus 6-án két'itercs Bugatti-
jával a kilométeren 192.554 km. sebességet ért el. Az 
AIACR legutóbb tartott ülésén mint kategória-világ-
rekordot hitelesítette Momberger eredményét. Ez az 
első eset, amikor német versenyző eredményét a háború 
után vi'áirrekordnak elismerték. — A német országúti 
motorkerékoárbajnokok 1926-ra a következők lettek: 
175 kcm.: Hans Sprung (DKW) Zschoppau 6 pont. 250 
kcm.: Willfried Winkler (DKW) Chemnitz 6 pont. 350 
kcm.: Herbert Ernst (AJS) Breslau 7 pont. 500 kcm.: 
Hans Soenins (BMW) Köln 9 pont. 750 kcm.: Ernst 
Ilenne (BMW) München 6 pont. 1000 kom.: Paul Rütt 
chen (Harley-Davidson) Erkelenz 9 pont. — Német-
országban ma 4fi motorkerékpárgyár van. Ezek nevei a 
következők: A'ge. Arco. Andreas. Atlantis, Ardie. 
BMW. Bücker. Cursy. D-Rad. DIAG. Diamant. Ernst. 
Ermag. EBS. DKW. Heclcer. Hiekel. Horex, Hulla. Im-
peria, Lutrau. Luwe. Mabeco, MFZ. MGF, Nestoria, 
Neander NSU. NSH. Phantom, Rennsteig, Ruppe. 
Sehüttof. Schliha, Standard. Stock. SITG, Speigler, 
Trinmph, Tornax. Universelle, Viktória, Wanderer. 
Wimmer, Windhoff és Ziindapp. A fenti szám jóval ke-
vesebb, mint annakidején, amikor százon felül volt 
motorkerékpárgyár Németországban. Legközelebb bő-
vebben fogjuk ismertetni a német motorkerékpárokat. 

Ű.i képviseletek. Mint értesülünk, a Kossuth Lajos-
utcában levő Automobilbehozatali Rt., mely eddig a 
Lancia és Bianehi automobilokat képviselte, megsze-
rezte a Bianehi motorkerékpárok képviseletét is. A 
Bianchinak különösen a királytengelyes modelljei 
világhírűek. Ezeken nyerte az olasz Nuvolari nagy 
győzelmeit. Az első oldaltvezérelt Bianehi-típusok már 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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meg is érkeztek Budapestre. — A „Téli megbízha-
tósági verseny" illetékes helyről nyert információk 
alapján január 8-án lesz megrendezve. A KMAC 
egy igazi hóversenyt akar az idei tél folyamán 
rendezni és tekintettel a kitűnőnek ígérkező télre, a ver-
senyt január hóban fogja kellő előkészítéssel megren-
dezni. — A wieni ügetőpál.ván január hóban motor-
síjöring versenyek lesznek. Az eszme nem új, hiszen 
Máriazellben már a mult év telén is voltak hasonló 
versenyek az Erlafseen, melyről annakidején ausztriai 
munkatársunk, Wörner Ernő kitűnő fényképei alapján 
be is számoltunk. — Feledy Pál, aki az elmúlt szezon-
ban a legpechesebb versenyzőnk nevet érdemelte ki, az 
1928-as esztendőben, mint hírlik, ismét fog versenyezni. 
Bár eleinte a Sunbeam felé orientálódott, úgy látszik 
egy ohc. (királytengelyes) Nortonon fog próbálkozni. 
Reméljük, a jövőben a különböző apróbb bajok el fog-
nak maradni és Feledy dr. ismét sikerrel fog szerepelni. 
Mult számunkban megírtuk, hogy a Majlath-cég nem 
kíván tovább foglalkozni az angol Triumph-motorkerék-
párok vezérképviseletével. A Triumph-gépeket a jövő-
ben a Bruck Nándor és Fiai cég fogja képviselni. 
W. D. Marchant, a kiváló angol versenyző, aki eddig a 
világrekordok egész sorozatát állította fel, szenzációs 
ténymegállapításra jutott. Nézete szerint ha a ver-
senyző egy „kiloinéterpróbán" könyökeit szorosan tes-
téhez szorítja és ezáltal is csökkenti a levegőellentállást, 
az sebességben 4—5 kilométer többletet jelent. — Mint 
Szombathelyről értesítik lapunkat, az „Automobil-
Motorsport" 1928. évi versenyén a Nyugati Automobil 
és Motor Club részéről valószínűleg két team is indul. 
Az egyik team már komplett és ifj. Müller Ede, dr. 
Müller Jenő és Petrovics Ernőből fog állani. Előbbi 
kettő már az elsőízben rendezett versenyen is kitűnően 
szerepelt. — Angliában nagy propaganda folyik, hogy 
az 1928. évi Európa Grand Prix ne a Brooklandon, ha-
nem országúton rendeztessék meg. Miután Írországban 
nincs megtiltva az országúti versenyzés, ott keresnek 
circuiteket. Ismét találtak egy megfelelő háromszöget 
Portadown—Lurgan és Gilford falvak között, melynek 
távja 15 angol mérföld (kb. 24 km.). A circuit útviszo-
nyai már most kitűnőek. — Pompás autóversenyt muta-
tott be iilinen a Rádius mozgófényképszínház. Egy or-
szágúti túrakocsi sebességi verseny volt beiktatva a 
filmbe, melynek egész játéka az automobil körül for-
gott. A film címe: „Halálugrás". Ajánljuk olvasóinknak, 
ha valahol kiírva látják e címet, hogy okvetlenül néz-
zék meg. A Rádius. igen okosan, külön nu ghívókat kül-
dött a budapesti automobilistáknak. — Valószínűleg el-
marad 1928-ban a Francia Automobil Grand Prix. Állí-
tólag a francia gyárak ellenzik, miután nincsenek ké-
szen az új, szabad formula szerinti nagy gyors kocsik-
kal. Mint hírlik, az ACF a Grand Prix helyett a Coupe 
de la Coniission Sportive (Sportbizottság Serlege)-re 
fektetné a fősúlyt, melynek feltételei azonosak lennének 
a Grand Prix-vel. Addig még sok víz lefolyik a Szaj-
nán ós mi bízunk benne, hogy az ACF Grand Prix 
mégis csak meglesz. — Martin de Alzaga, az ismert 
spanyol autóversenyző egy kétliteres Grand Prix Sun-
beam-et vásárolt a két év előtti Sunbeam-versenykocsik 
közül és a jövő esztendőben Argentínában indul az ösz,-
szes sebességi versenyeken. — A budapesti Motorcar 
Company (IV., Kecskeméti-utca) megszerezte a német 
kitűnő nyolchengeres Horcli-autoniobilok vezérképvise-
letét. Agyár egyik igazgatója, báró Baumbach, a napok-
ban járt Budapesten, aminek eredményeképen a közei 
jövőben már négy csukott Horch érkezik Budapestre. 

— Az autótulajdonosok és bizony még a hivatásos sof-
főrök között Í6 nagyon sokszor megesett a karácsony 
előtti hideg napokban, hogy befagyott a hűtővíz. Egy 
vöröstaxisoffőr elmondása szerint a vöröstaxisok 
negyven kocsija volt kénytelen leállani pár napra, 
különböző hűtődefektusok miatt. Mit tagadjuk, elég 
nagy százalék, amiből kitűnik, hogy a soffőrök nincse-
nek kellőképen kitanítva a fagy ellen való védekezésre. 
— Botrányos eseteket látunk mostanában az utcán. Van-
nak kocsik, amelyeknek egyáltalában nem fognak a 
fékei, vagy pedig abszolút rosszul vannak beállítva. 
Több gondot kellene fordítani a soffőrök kiképzésére, 
mert az nem elég. ha valaki odaül a kormány mellé és 
vezet, de nem tudja, hogyan is működik gépének egy-
egy bizonyos része. 
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Vi lágrekordok 

November 1-én hitelesítette a FICM (Federation 
Internationale des Clubs Motocyclistes) az 1927-ben 
különböző versenyzők által, hiteles körülmények között 
elért világrekordokat. Tizenkét kategóriában, amelyek 
közül kilenc szólógépek (75. 100, 125, 175, 250, 350, 500, 
750 és 1000), három pedig az oldalKocsia (350, 600, 
1000) gépek számára van nyilvántartva, 312 hitelesített 
világrekord áll ma fenn. Bár tagadhatatlan, hogy 1927-
ben az angolok igen sok rekordot hódítottak vissza a 
kontínensbeli gyáraktól, hagy javítsanak helyzetükön és 
hogy az általuk hangoztatott „British Supremacy" (an-
gol fölény) mennél fényesebben tündököljék, meg kell ál-
lapítani, hogy ezúttal a kontínensbeli gyárak sem nézték 
ölbetett kezekkel a motorszezónt és ugyancsak nehéz 
napokat okoztak a szigetországbelieknek. A mai helyzet 
az angolokra nézve sokkal rosszabbul áll, mint egy éve. 
A 312 világrekordból ma, bár az angol fölény még min-
dig erősen megvan, 111, vagyis a fennálló rekordok 
több, mint egyharmada a kontinensbeli gyáraknál van. 

Az 1927. év folyamán 164 új világrekord került be 
a táblázatba, ami azonban nem azt jelenti, hogy csak 
ennyiszer javítottak világrekordot. Igen sokszor meg-
esett, hogy a ma megjavított kitűnő teljesítmény hol-
nap már újabb gazdára talált. Végeredményben azonban 
a multévi decemberben kiadott hivatalos statisztika 
(amit 1927-es évfolyamunk 2—3. számában közöltünk) 
szerint 164 világrekord cserélt gazdát. Ebből 124-et an-
golok, negyvenet pedig kontinensbeli gyárak javítottak 
meg. 

A ima fennálló 312 világrekord tehát a következő-
képen oszlik meg: 1. Anglia 211 világrekord. 2. Olasz-
ország (Guzzii, Garelli, Benellí, Vitaié, MM. és GD-gyá-
rakkal) 44 világrekorddal. 3. Belgium (FN) 22 világ-
rekorddal. 4. Franciaország (Train, Dollár, Alcyon, Mo-
net-Goiyon és Terrot) 18 világrekorddal. 5. Svájc 
(Motosacoche-Mag) 17 világrekorddal és végül 6. Né-
metország (Stock) 10 világrekorddal. 

Nézzük az egyes kategóriákat. A 75 kcm.-es szóló-
gépek táblázata maradt a régi. Ebben a kategóriában 
csupán a francia Janin négy — Train-motoron — fel-
állított, álló- és repülőstartos, kilométer- és mérföld-
rekordjai állanak. Változás 1926 óta nincs. 

A 100 kcm.-es szólógépek kategóriája már erős válto-
zást mutat. Itt az angol J. J. Hall csaknem az egész 

kategóriát lefoglalta magának és tizenhatból nem keve-
sebb, mint tizenkettőt adott át a múltnak Omega-Jap-
gépével. A régiek közül csak a francia Liaudois (Train) 
rövidtávú eredményei maradtak fenn. Érdekes, hogy a 
rekordok nagyrészét eddig is az angol Hall tartotta, 
de nem Omegán, hanem Francís-Barnetten. 

A kis 125 kcm-es szólógépek csoportja ugyancsak 
nagy változáson ment keresztül. Itt az olaszok és a né-
metek csináltak egy kis betörést, az angol fölényt ala-
posan megtépázva. A rövidtávú Arpajon-rekordok itt 
is a franciák kezében maradtak, de a hosszabb távolkon 
az ola3z Morini (MM), a szintén olasz Baschierí (GD), 
valamint a két német Stock-vezető, Hanny Köhler és Birn-
holz huszonkilencből tizenhetet törültek ki és csupán az 
Omega-vezető Halinak adtak helyet a négyórás világ-
rekord felállításában. 

A 175 kcm-e3 kategóriában az olasz Benelli (Benellí) 
és honfitársa, Ladetto és Batto (Vitaié) mellett az 
angol T. G. Meeten tevékenykedett egy kis Francis Bar-
nett-Villiersen. Húsz nyilvántartott rekordból kilencet 
sikerült megjavítaniok. 

A 250 kcm-es csoportban az angoloknak sikerült 
igen sok olasz Guzzi-rekordot visszaszerezni. Ma egyedül 
az 500 kilométeres maradt Ghersi, Prini és Saetti kezé-
ben. Az új rekordok javarésze az Excelsior-Jap-vezető 
Worters és Archer, valamint F. L. Hall (New-Imperial) 
nevéhez fűződik. A kategória 29 eredménye közül 13 
változott meg. 

A 350 kcm-es kategória fájdalmas pontja lett az 
angoloknak. Egyedüli vigaszuk, hogy angol ember, a 
világhírű W. D. Marchant volt az, aki a rekordokat a 
svájci gyártmányú Motosacoche-motorokkal felállította. 
Érdekes megemlíteni, hogy a Marchant-féle MAG-rekor-
dok 5 kilométeren és 5 mérföldön jobbak, mint a saját 
maga Chater-Lean felállított kilométer világrekord 
Marchant kilométerrekordja 21.72 mp, ami 165.750 kilo-
méteres sebességnek felel meg, míg Marchant MAG-
rekordjai Monthléryben 170.700 kilométeres sebességet 
mutatnak. A belga Levinfosse az álló kilométerrekord 
elhódításával (116.320 km) ugyancsak érzékeny csapást 
mért az angolok gyorsan akceleráló gépeire. A kategó-
ria 34 rekordjából egyébként 11 lett megjavítva. 

Nézzük az 500 kcm-es kategóriát. Ez a csoport szol-
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gált a legtöbb szenzációval. Általában a szezon legklas-
szikusabb eredményének mondható az olasz Sbaiz által 
az ostmallei kilométerversenyen 494 kcm-es belga FN-
gépen elért 183.490 kilométeres sebességi rekord, mely-
hez méltán csatlakoznak a H. .Le Vack által New-Hud-
sonon, valamint Davenport (HRD) által elért pompás 
eredmények. A kategória érdekessége még az a pár 
„Sunbeam"-világrekord, amit Cobbold és Gibson hoztak 
létre 1000 kilométeren. Egészen elsőrangúak a Norton-
rekordok, különösen Denly 5 mérföldes eredménye, ahol 
177 kilométeres átlagot produkált. Ebben a kategóriában 
30 rekord közül 18 cserélt gazdát. 

A 750 kcm-es kategóriában az új Le Vack-féle New-
Hudsonok, az új királytengelyes Nortonok és az 596 
kcm-es Jap beépítésű HRD-ék csináltak több sikeres 
próbálkozást. Ebben a kategóriában volt a legnagyobb a 
javítások arányszáma, aminek oka az volt, hogy a re-
kordok javarészét 500-as gépeken érték el eddig. Har-
minc fennálló rekordból nem kevesebb, mint huszonötöt 
adtak át a múltnak. 

Az 1000-res kategóriában harmincból tizenöt új 
eredményt látunk. A rekordok javarészét Temple érte el 
híres maga konstruált OEC-jén, valamint Zenith-
vezetők Baldwin, Brewster és Wright, akik a hosszú-
távú ezres rekordokat végezték ki nagy biztonsággal. 

A 350 kcm-es sidecar-kategóriákban igen kicsi az 
arányszám. Harmincból csupán kilencet sikerült javítani. 
Itt természetesen ismét a Motosacoche-vezető és kon-
struktőr Marchantre esik a rekordok zöme. Igen szép 
még a Rex Acme-vezető Handley új rekordja a 200 mér-
földön. 

A 600-as sidecarok javítottak 1928-ban a legtöbb 
rekordot. Miután ebben az évben sem volt oldalkocsi 
Tourist-Trophy, most is a pályán tombolták ki magukat. 
Flintermann 565 kcm FN-jével a repülő kilométeren 
csaknem elérte a 160 kilométert, ami egy sidecarral ko-
losszális teljesítmény, tekintve a kis hengerűrtartalmat. 

Le Vack New-Hudsonján 5 mérföldre 140 kilométeren 
felül vitte. Ugyancsak kivették a részüket a rekordokból 
a Norton-vezetők, mint Denly és Staniland, valamint a 
HRD-exponens Davenport, aki az álló kilométer- és mér-
földrekordokat vallhatja magáénak. Három kivételével 
az összes rekordok meg lettek javítva. 

Az 1000-res sidecar-kategóriában már nehezebben 
ment a dolog. Itt csupán kilenc rekord cserélt gazdát 
huszonnyolcból, amelyek legnagyobb részét a Brough 
JBuperior-vezetők, Baragvanath és Dixon érték el. Né-
hány hosszútávú rekordra a két Norton-vezető Denly és 
Staniland tették bélyegüket. 

Jelen számunkban megkezdjük a szóló-világrekordok 
kategóriánkinti közlését, amit igen fontosnak tartunk, 
mert bár, mint sokan állítják, úgyszólván semmi közük 
a széria túragépekhez, mégis nagy befolyással vannak az 
illető gyárak produktumainak jóságára. Ha egy gyár 
ugyanis olyan motorokat tud létrehozni, amelyek a fenti 
rövidebb, hosszabb távú rekordteljesítményeket elérték, 
az azt jelenti, hogy a gyár szériamotorjai is kiváló 
anyagból készültek. Köztudomású ugyanis, hogy a re-
kordhoz szükséges hengereket, motorblokkot stb. a 
szériagyártmányok közül válogatják ki és csupán a du-
gattyút, szelepeket, a hajtókart és egyéb belső mozgó 
részeket dolgozzák ki külön aszerint, hogy egy rövid 
maximálteljesítményre, avagy egy órákig tartó rekord-
futásra lesznek felhasználva. 

Lehet, hogy lesznek olyanok, akiknek ez a felsorolás 
unalmas lesz, azoktól ezúton is türehnet és bocsánatot 
kérünk, de viszont lesznek olyanok is, akik ezen ered-
ményeket a multéviekkel össze fogják hasonlítani és ab-
ból igen fontos következtetéseket fognak levonni. 

A világrekordokat a rövidebb távokon 5 kilométerig, 
illetve 5 mérföldig repülőstrattal (R. S.) futják, míg a 
hosszabb távokon álló starttal (A. S.). A gyártmány 
után látható zárjelben lévő kis számok a motor hengerei-
nek számát jelzik. 

Motorkerékpárok 75 kcm hengerűrtartalomig (Class 2) 
T4v Hely Kelet Név OyártmAny ldö W 

1 km R. S. Arpaion 1925. X. 11. Janin Train (1) 74.8 47.450 75.869 
1 „ A. S. „ 1925. X. 11. „ „ (1) 74.8 59.555 60.448 
1 mfd R. S. „ 1925. X. 11. „ „ (1) 74.8 1:16.530 75.704 
1 „ A. S. „ 1925. X. 11. „ „ (1) 74.8 1:29.300 64.878 

Motorkerékpárok 100 kcm hengerűrtartalomig (Class 3) 

1 km R. S. Arpajon 1925. X. 11. Liaudois Train (1) 99.3 

1 „ A. S. yy 1925. X. 11. „ 0 ) 99.3 

1 mfd R. S. yy 1925. X. 11. (1) 99.3 

1 „ A. S. yy 1925 X. 11. „ (1) 99.3 
5 km R. s. Brookland 1927. VII. 20. S. J. Hall Omega-Jap (11 98.6 

10 ,, A. s. yy 1927. VII. 20. „ „ „ » (1) 98.6 
50 „ A. S. yy 1927. VII. 20. „ „ „ n (1) 98.6 

100 „ A. s. yy 1927. VII, 20. „ „ „ » (1) 98.6 
5 mfd R. S. yy 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

10 „ A. s. yy 1927. VII. 20 „ II (1) 98.6 
50 „ A. S. yy 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

100 „ A. s. yy 1927. VII. 20 „ II (1) 98.6 
1 óra yy 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

2 „ 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

3 „ yy 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

4 „ 1927. VII. 20. „ „ „ 11 (1) 98.6 

37.210 
47.180 
59.7 35 

110:585 
4:35.32 
9:14.84 

46:57.44 
1:3<:37.04 

7:27.28 
14:5ti.80 

1:16:32.78 
2:47:29.10 
63.780 km 

118.440 „ 
172.830 „ 

96.748 
76.303 
96.989 
82.080 
(35.370 
64.888 
68.88C 
61.460 
64.760 
64.600 
63.070 
57.850 
63.780 
59.220 
57.610 
57.430 

MÜLLER mérnök 
Akkumulátor -e ladás , töltés és javítás-
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON 

1 4 9 - 9 3 s 
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Motorkerékpárok 125 kcm hengerűrtartalomig (Class 4) 

Táv Hely Kelet Név Gyârlmân.v Henger-
űrtartalom l a o 

Sebes»«« 
Km-bi-n 

1 km R. S. Arpajon 1926. IX. 5. M. Druz Dollar (1) 123 34.63 103.960 
1 ff A. S. »» 1925. X. 11. M. Liaudois Train (1) 123 45.86 78.500 
1 mid R s. tt 1926. IX. 5. M. Druz Dollar (1) 123 56.37 102.780 
1 tt A. s. »» 1925. X. 11. M. Liaudois Train 123 1:07.85 85 390 
5 km R. s. Brookland 1926. X. 8. V. G Meeten Francis-Barnett-Vill. (1) 121 3:31.49 85.110 

10 »> A. s. »» 1926. X. 8. V. G. Meeten tt 121 7:13.78 82.990 
50 ft A. s. Monza 1927. IX. 18. C. Baschieri G. D. (1) 122 28:47.00- 104.230 

100 tt A. s. tf 1927. IX. 18. M. Morini M. M. i l ) 123 59:51.80 100 230 
500 a A. s. Rüsselsheim 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz Stock (1) 119 10:57:18.40 45 640 

1000 ff A. s. tt 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz 
n 119 22 05:37.20 45.260 

5 mïd R. s. Brookland 1926. X. 8. V. G. Meeten Francis-Barnett-Vill. (1) 121 5:41.06 84.930 
10 ff A. s. i» 1926. X. 8. V. G. Meeten 121 11:34.14 83.460 
50 ff A. s. Monza 1927. IX. 18. M. Morini M. M. (1) " 123 48:13.40 100120 

100 ff A. s. »> 1927. IX. 18. M. Morini 123 1:37:56.20 98.590 
200 ff A. s. Brookland 1926. VII. 2. S. J. Hall Francis-Barnett-Jap (1) 124.5 5:5fi:43.44 54.140 
500 » A. s. Rüsselsheim 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz Stock (1) 119 17 39 06.20 45.580 

1 óra Monza 1927. IX. 18. M. Morini M. M. (1J 123 100.230 100.230 
2 1927. IX. 18. M. Morini tt 123 197.180 98.590 
3 » tt 1927. IX. 18. M Morini tt 123 1P7.190 65.730 
4 ff Brookland 1927. VII. 20. J. J. Hall Omega-Jap (1) 98.6 229.720 57.430 
5 tf tt 1926 VII. 2. J. J. Hall Francis-Barnelt Jap il) 124.5 267.950 53.590 
6 t» tt 1926. VII. 2. J. J. Hall yy 124.5 325.020 54.170 
7 ft Rüsselsheim 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz Stock (1) 119 324.510 46.930 
8 tt tt 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz ,, (1) 119 336.480 47.060 
9 tt tt 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz „ (1) 119 388.530 47.170 

10 Ti tt 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz „ (1) 119 460.050 46.050 
11 ti ff 1927. IV. 30. H Köhler, K. Birnholz „ (1) 119 503.470 45.770 
12 >» »» 1927. IV. 80. H Köhler, f<. Birnholz » (1) 119 550.560 45.880 
24 tt »» 1927. IV. 30. H. Köhler, K. Birnholz „ (1) 119 1081.680 45.070 

Motorkerékpárok 175 kcm hengerűrtartalomig (Class 6) 

1 km R. S. Arpajon 1926. IX. 5. M. Lemasson Alcyon (1) 174 29.04 123.990 
1 tt A. S. »» 1926. V. 9. M. Hommaire Monet-Goyon (1) 174 39.43 91.310 
1 mfd R S. ff 1926. IX. 5. M. Lemasson Alcyon (1) 173 47.08 123.060 
1 ff A. s. tt 1925. X. 11. M. Sourdot Monet-Goyon (1) 174 59.62 97.180 
5 km R s. Brookland 1925. X. 10. P. G. Dallison Elïson-Norman (1) 173 2:35.35 115.870 

10 tt A. s. » 1924. IX. 24. W. G. Marchant Excelsior-Blackb. (1) 170 5:22.98 111.460 
50 tt A s. Monza 1927. IX. 18. M. Benelli Benelli (1) 173 26:52.60 111 620 

100 A s. 1027. IX. 18. M. Benelli Jt 172 53:35.20 111.970 
500 tt A. s. Brookland 1927. XI. 9. V. G. Meeten Francis-Barnett (1) 172 5:49:49.62 88.280 

5 mfd R. s. »» 1925. X. 10. P. G. Dallison Elïson-Norman (1) 174 4:10.71 115.550 
10 mfd A. s. tt 1925. X. 10. P. G. Dallison » 170 8:37.02 112.060 
50 tt A. s. Monza 1927. IX. 18. M. Ladetto és S. Batto Vitale (1) 170 43 08.40 111.910 

100 tt A. s. » 1927. IX. 18. M. Benelli Benelli (1) 174 1:28.02.60 109.670 
200 ft A. s. Brookland 1925. IX. 4. J. J. Worters Cotton-BIackburne (1) 172 3:29:21.23 92.240 

1 óra Monza 1927. IX. 18. M. Benelli Benelli i l ) 173 111.880111.880 
2 

it Monthlér.v 1926. IX. 17. G. V. A. Johnson Francis-Barnett Vill. (1) 172 199.400 99.700 
3 ft Brookland 1925. IX. 4 J. J. Worters Cotton-BIackburne (1) 174 276.060 92.020 
4 tt »* 1927. XI. 9. V. G. Meeten Francis-Barnett-Vill. (1) 173 348.360 87.090 
5 tt tt 1927. XI. 9. V. G. Meeten' tt 174 441.750 88.350 
6 tt tt 1927. XI. 9. V. G. Meeten tt 174 527.220 87.870 

A legszebb 
és legelegánsabb 

amerikai túrakocsi 

Vezérképviselet: 
Budapest, Szabcdság-tér 18 

Telefon: Teréz 159—93 

i l P W l l ^ ^ 
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Motorkerékpárok 250 kcm hengerűrtartalomig (Class A) 

Táv Hely Kelet Név Gyártmány 
Heuger-

ürtartalon l
 Idő Sebesség 

km-ben 

1 km R. S. Arpajon 1926. IX. 5. I. s. Worters Excelsior-Jap 246 24.87 144.780 

1 „ A. S. 99 1926. VI 15, 99 11 99 99 246 34.34 104.830 
1 mfd R. S. 99 1926. IX. 5. 11 91 91 91 246 40.20 143.820 

1 „ A. s. 99 1926. VI. 15. 99 11 11 11 246 50.91 113.790 
5 km R. S. Monthléry 1927.VIII. 24. 91 11 11 11 246 2:04.05 145.100 

10 „ A. s. 1927.VIII. 26. ÍJ 11 H 11 246 4:19.31 138.830 
50 „ A. s. 99 1926. IX. 28. 19 99 91 19 246 22:23.06 134.020 

100 „ A. S. 99 1926. IX. 28. 1« 99 » 19 246 44:55.S0 133.540 

500 „ A. s. Monza 1926. IX 29. Ghersi, Poini és Saetti Guzzi 247 4:13:45.00 118230 
1000 „ A. S. Brookland 1926. IX. 29. E S. Prestwich és P. Brewster Coventry-Eagle-Jap 247 10:05:53.04 99.020 

5 mfd R. S. Monthléry 1927 VIII. 24. I. S. "Worters Excelsior-Jap 246 3:20.09 144.780 
10 „ A. S. 99 1927.VIII. 26. » »> " 99 246 6:51.27 140.870 
50 „ A. S. 99 1926 IX. 28. tt ?! tt 99 246 86:03.93 133.860 

100 „ A. s. Brookland 1927. VII. 13. I. S. Worters és C. itaniland '» 246 1:13:20.00 131.670 
200 „ A. s. » 1927. VII. 13. „ ,. „ ,, „ „ 

11 246 230:06.50 128.650 

500 „ A. s. 99 1927. XI. 9. L.I. Ascher és F .L Hall New Imperial 246 7:15:45.53 110.770 

1 óra Monthléry 1926. X. 27. I. S. Worters Excelsior-Jap 246 133.720 133.720 

2 „ Brookland 1927. VII. 13. l. S. Worters és C. Stenilanri 11 246 257.620 128.810 

3 ,. 99 1927. VII. 13. „ „ 
11 246 373.080 124.360 

4 „ 99 1927. VII. 13. 11 246 488.160 122.040 

5 „ 99 1926. X. 1. I. S. Wurters és P. Brewster 11 246 574 550 114 37U 

6 „ 91 1926. X. 1. „ - 99 246 689.460 114.910 

7 99 1927. XI. 9. L I. Archer és F.L. Hall New Imperial 246 774 900 110.700 

8 „ 11 1927. XI. 9. " )» »> » » J> » 19 246 886.160 110.770 

9 „ 9f 1927. XI. 9. J" ff tt ff ff tt tt 11 11 246 955.800 106.200 

10 „ 11 1926. IX. 29. E. S. Prestwich és P. Biewster Coventry- Eagl e-Ja p 246 990.200 99.020 

11 „ 99 1926. IX. 29. „ „ „ ., „ „ 
ii 246 1091 420 99 220 

12 „ 1926. IX. 29. 19 246 1178.040 98.170 

3000 kilométer Ausztria és Svájc hegyei között 
Két szombathelyi motorkerékpáros viszontagságai és kalandjai 

I r t a : Petrovics Ernő 

Mintegy 35 km. út megtétele után Zell am See mel-
lett vagyunk, már messziről tótjuk a gyönyörű fürdő-
hely körvonalait. Megszakítjuk utunkat és bemegyünk a 
városba. 

Magyaroknak elképzelhetetlen forgalmat és fény-
űzést találtunk itt. Igazi internacionális hely, utcái, ét-
termei, terrasszai tele fürdőzőkkel, utcái tele autókkal 
és motorkerékpárokkal. Magán a tavon csónakok százai, 
vitorlások és evezősök, motorcsonakok és kisebb hajók. 
Motorcsónakon mi is körül akartunk menni a tavon, azon-
ban ez időnkből több mint egy órát vett volna el, ezért 
megelégedtünk egy evezőcsónak kiváltásával és fény-
képezőgépünket magunkhoz véve, befelé eveztünk a ví-
zen. Néhány felvétel után átengedtük magunkat a gyö-
györű vidék szemlélésének és Friedrich, mint egy jól-
nevelt gályarab, hatalmas evezőcsapásokkal vitte befelé 
ladikunkat, hogy minél többet láthassunk. Elérkezett az 
uzsonna ideje is és ahogy voltunk, porosan és piszkosan, 
megjelentünk egy étteremben. Hiába, ez a nap a meg-
lepetések napja volt! Két kávéért hozzávaló kaláccsal 
5.60 pengőt fizettünk. 

A baj azonban nem jár egyedül. Elkeseredésünket 
növelte még, hogy fejünk felett lógott az eső, azonban, 
hogy ki ne tegyük magunkat annak, hogy az egész napot 
ezen a méregdrága helyen kelljen tölteni, összeszedtük 
magunkat és megindultunk. Alig haladunk 300 métert, 
Friedrich megáll, előkerül újból a nyeregtáskából az ily 
alkalmakkor perzsaszőnyegnek is beillő pokró:darab és 

Friedrich mágnesét kezdi reparálni, keresvén az okát 
annak, hogy miért működik csak az egyik hengere. Sem-
mi különöset nem talál, a gyertyákat huszonötször ki- és 
becsavarja és még mindig ott tart, ahol elkezdte. Be-
rúgja gépét, 25 métert megy, újból megáll, újból pokróc, 
újból szétszedés, újból összerakás. Megint jön 25 méter, 
megint megáll. Elolvasni unalmas, hát még végigélni 
azt, hogy: megint pokróc, megint szétszedés, megint 
összerakás és megint fel nem derített hiba. Jó érzésnek 
egyáltalán nem mondható, hogy előttünk a hegyek nem 
látszanak ki a záporból, mögöttünk ugyancsak felhők 
tornyosulnak és mi nem tudunk továbbjutni. Végre úgy 
látszik, a gép is megembereli magát, talán egy kilomé-
tert is tud jönni, azonban újból megáll. Elkeseredésében 
már annyira megy, hogy fel akarja adni a gépet vas-
útra és maga is szégyenszemre vasúton haza akar utazni, 
elátkozva a Super-X-gyárat és annak minden exponen-
sét. Talán egy órát töltünk megint hibakereséssel, azon-
ban érthetetlen módon nem tudjuk megtalálni. Cseré-
lünk gyertyát, hiába, a gép első hengere működik csak. 
Indítványomra azonban megindulunk és ő egy hengerrel 
igyekezett megfelelő tempót tartani. A végzet útjai ki-
fürkészhetetlenek, egyszerre csak azt vettük észre, hogy 
a gép újból rendben van és nagyszerűen működik. Örö-
münkben meggyorsítottuk hát tempónkat. 

Mittersill előtt talán 10 km-nyire egyszerre nyíl-
egyenes útra kerültünk, nem tudom megállni, hogy ki ne 
vegyem a gépből, amit csak ki lehet venni. Mint egy 
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őrült, ki letépte láncát, vágtattam végig ezen az úton, 
minden járművet magam után hagyva. Elérek Mitter-
sill'be, ahol Friedrich is utolér és az ő utánozhatatlan 
arcmozdulataival fejcsóválva kijelentette, hogy már 
megint pajzánkodom. Az útelágazástól kezdve a Semme-
ringhez hasonló gyönyörű szerpentinek azonban a Sem-
meringnél legalább háromszor erősebb emelkedésen 
másztuk meg az 1275 m magas Thurn-hágót. Felértünk 
a legmagasabb pontra, községnek, háznak nyoma sincs, 
csupán egy vendéglő dacol a hideg széllel. Jellemző, hogy 
ennek az egy háznak vízvezetéke van. A szomszédos ma-
gas hegyből kifúrt fatörzsekből épített csatornán hozza 
le a vizet magának, sőt a ház előtt még kisebb szökő-
kutat is létesített a saját és mások gyönyörködtetésére. 

Ettől a háztól az út már lejtőn vezet le. Amint az 
erősebb lejtők véget érnek, Friedrich megint megáll és 
pokrócát elővéve megint reparál, mágnese megint nincs 
rendben. Alkonyodni is kezdett, meg az előttünk elvonuló 
eső az utat is feláztatta, igyekeztünk tehát éjjeli állo-
mást találni. Elérjük Jochberget, ahol megint vám-
sorompót találtunk, mi nem a legjobb érzelmeket kelti 
az emberben. A vámos alaposan szemügyre veszi gépün-
ket és kijelenti, hogy fejenkint 3.20 pengő tiroli útvámot 
kell fizetni. Nemtetszésemnek káromló szavakban adtam 
kifejezést, mit ő meg nem értett ugyan, de kérdésünkre, 
hogy miért vette annyira szemügyre a gépünket, kijelen-
tette, hogy mi még szerencsések vagyunk, mert nincs 

pótülésünk. Az olyan gépek után, amelyeknél hátsó ülés 
is van, 5.60 pengőt kell fizetni. Az autókat különösen 
szereti a tiroli tartomány főnöksége, mivel 24 pengő 
adóval sújtja őket. Jochbergben gépünket elhelyeztük 
egy garázsnak csúfolt csukott szekérszínbe, magunk pe-
dig szobánkba mentünk, hol emberi külsőt vettünk ma-
gunkra és vacsorához ültünk. Az étteremben sok ven-
dég, ott ahol mi ültünk, öt szépnek nem, de kövérnek 
annál inkább mondható hölgy ült, akikkel Friedricb 
szokása szerint kacérkodni kezdett. Azonban úgy látszik, 
kedve elment a viszony folytatásától, mivel beszédükből 
azt vette észre, hogy mind asszonyok; de Istenem, nem-
csak asszonyoknak szabad kedvében járni, elővettem gra-
mofonomat és szép magyar dalokat játszottam fülükbe. 
Ezen az estén megint nem sikerült hűtlenkednünk. 

Augusztus 17-én Jochbergben szép, napsütéses reg-
gélre ébredtünk s meglepetésemre Friedrich kijelentette, 
hogy ma kivételesen részemre továbbalvást engedélyez, 
mivel mágnese hibájának végére fog járni és kijavítja 
azt. Talán reggel öt óra lehetett és én már örömmel for-
dultam a falfelé, hogy tovább alszom, azonban felül-
kerekedett bennem a becsület, hogy segítsek neki a hiba 
keresésében. Hat órakor ültünk le a gép mellé és 8 óra-
kor még mindig kerestük a hibát. Ugyanazt a műveletet 
tízszer egymásután megcsináljuk, tízszer cseréltünk 
gyertyát, tízszer próbáljuk ki a kábelt, tízszerbontjuk ki 
a mágnest, eredmény: a gép nem megy. Elkeseredésünk 
határtalan volt. Először azt indítványoztam, hogy hívja 
fel telefonon a bécsi képviseletet és onnan kérjen taná-
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csot, ezt azzal hárította el, hogy az a gazember képviselet 
bizonyára még alszik és jelenlegi állapotában nincs 
kedve velünk szóbaállni. Második indítványom a/, volt, 
hogy utazzék le Bécsbe vasúton és javíttassa meg ott a 
mágnest, ezt úgy látszik, rangján alulinak tartotta. Har-
madik indítványom volt legjellemzőbb elkeseredésünkre. 
Mivel az út szemlátonást lejtőnek haladt, azt indítvá-
nyoztam, hogy engedjük gépünket a lejtőnek és halad-
junk addig, míg a lejtő tart és aki a mező madarait ru-
hálzza, megsegít majd bennünket is. 

Ez volt a legszamarabb indítványom, tehát eszerint 
cselekedtünk. Engedtem elől, sőt egyszercsak egy erős 
szerpentinen Friedrich el is tünt a szemem elől. Majd 
sík út következett, érthetetlen módon azonban nem tud-
tam felfedezni. Végre azonban feltűnik az úton előttem 
és messziről látom már, hogy pokróca megint szolgálat-
ban van. Elővettük a térképet, tanulmány tárgyává tet-
tük és látjuk, hogy talán 8—10 km-re van előttünk Kitz-
büchel fürdőváros, hol bizonyára találunk értelmes me-
chanikust. A többi drámai gyorsasággal történt. Nehéz 
leírni azt a kéjteli örömet, amit akkor éreztem, mikor 
azt a tisztességtelen ajánlatot tettem neki, hogy kösse 
gépét az én gépemhez és be fogom vontatni. Kötelünk 
azdnban nem volt, erre visszamentünk a mintegy 200— 
300 méter távol levő házakhoz, honnan sok idő múlva 
bár, de egy 4—5 méter hosszú kötelet hozott és kezdtük 
összekötni a gépeket. Érdeklődésemre, hogy miért jött 

PNEU 
oly sokáig, azzal felelt, hogy üzlet nem volt, hol kötelet 
vehetett volna, azonban bement egy korcsmába, hol a 
korcsmáros történetesen nem lévén odahaza, fiatal fele-
ségének kezdett udvarolni, aki már rövid udvarlás után 
megajándékozta a kötéllel, (Honny sóit qui mai y pense!) 
sőt még jó utazást is kívánt. A kötelet hozzákötöttük a 
kormányhoz, míg a másik végét az én csomagtartómhoz 
és megadtuk magunkat a sorsnak. Egy-két rángatózás 
után megkezdődött a vontatás, dombnak le, dombnak fel 
és azt hiszem, különös impozáns látványt nyújthatott, 
amint én diadalittasan, mosolygó arccal, míg az ő arcán 
nézetem szerint a halál rémületével dirigáltuk egymást. 
Lassankint azonban elértünk Kitzbüchelbe, ahol hálatelt 
szavak helyett féktelenül kezdte átkozni gépemet, mely 
annyira durrogott a fülébe, hogy megfájdult a feje. 

Kitzbüchelben végre egy értelmes mechanikus az-
után megjavította mágnesét, melyben csak egy kisebb 
érintkezési hiba volt. Én is felhasználtam az időt, hogy 
Schladmingban elgörbült lábtartómat visszaegyengettes-
sem és rövid, de drága étkezés után örömmel hagytuk el 
ezen szép nemzetközi nyaralóhelyet, nem is sejtve azt, 
hogy mit hoz a jövendő. 

Alig megyünk néhány kilométert, egy erdő szélé-
nél Friedrich megint megáll. Megint pokróc kerül ki a 
táskájából és szereli le a gumiját és ez történik 10 
kilométeren belül háromszor. Rekkenő hőség volt, úgy-
hogy a ragasztás nem fogott a gumin, 2—3 kilométer 
után már felengedett a folt. Második gumidefektjénél 
két ház mellett álltunk meg s míg szereli gumiját, köz-
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ben megáll egy szekér is. A lovat annyira csípték a le-

gyek, hogy megbokrosodott és feldöntötte az én gépemet 

és a lábtartóm volt az áldozat, amennyiben az alig egy 

órája kijavított lábtartóm ismét elgörbült, úgy látszik, 

lábtartóm örökös ferdeségére van kárhoztatva. Wörgl 

után éri Friedrichet a harmadik gumidefekt. Egy fa alá 

viszi az árnyékba a gépet és én csak azt látom, hogy ká-

romkodás mellett rugdalja, átkozza minden csavarját, 

azonban rúgásai oly ügyesen voltak beállítva, hogy soha-

sem nemes részt rúgott meg. Így elkeseredve még nem 

láttam. Egy butélia bort ígért, ha beragasztom gumiját 

úgy, hogy a folt nem enged fel. Nagyon szívesen tettem 

ezt a butélia bor nélkül is. Végre úgy látszik, gumija 

megembereli magát, mivel majd 50 km-t mentünk egy-

folytában. Az út itt meglehetősen elhanyagolt volt, úgy-

hogy gyenge átlaggal tudtunk csak haladni, mit befolyá-

solt az is, hogy elképzelhetetlen meleg volt. 

Innsbruck előtt mintegy tíz kilométerre, elhagyva 

Hall városát, Friedrich megint megáll, mivel gumijából 

eltűnt a levegő. Első pillanatban az elveszett bor feletti 

fájdalmat éreztem, de kénytelen-kelletlen nekiláttunk a 

gumiszerelésnek. A nagy melegben leolvadt foltot újból 

felragasztottuk, de a képzelődésben már odáig mentünk, 

hogy hallani véltük, amint a levegő újból ki fut a gumi-

ból. Az esetnek különös pikáns ízt ad az, hogy Friedrich 

felült az én gépemre és visszament Hallba, ahonnan egy 

mechanikust hozott magával, aki újból kiszerelte a gu-

mit és megállapította, hogy nagyszerűen tart a folt. 

Szégyenszemre kifizettük a mechanikust és most mái-

zavartalanul bejutottunk Innsbruckba. 

Innsbrucktól mindent vártunk, csak azt nem, amit 

láttunk. Azt gondoltuk, hogy GrazhoZ hasonló várost 

látunk, ehelyett egy gyönyörűen épített, igen élénk for-

galmú városban találtuk magunkat. Imponálók voltak a 

forgalmirendőrök az utcák keresztezésénél. Legelső 

utunk egy pneukereskedésbe vezetett, ahol Friedrich 

egy ú j tömlőt rendelt, amit egy autótömlőből készítettek 

el számára. Nem sok időnk volt azonban a városiban né-

zegetni, mivel olyan elképzelhetetlen vihar vonult el, 

melyet csak ritkán tapasztaltam. A villámok egymást 

érték, csapkodott, dörgött és az eső úgy esett, mintha 

kannából öntötték volna. Szerencsére az esőből csak kis 

részt kaptunk, mivel közben elértünk szállodánkhoz. 

I t t mennyei örömöknek néztünk elébe. Fürdőszobá-

val kaptunk egy nagyon elegáns szobát és amikor szo-

bánkba léptünk, szinte sajnáltam az én poros cipőmmel 

a perzsákra lépni. A fürdő elsőbbségi jogáért legszíve-

sebben késhegyre menő harcot folytattam volna, azon-

ban megint győzött bennem a*buta becsület é3 átenged-

tem Friedríchnek, mint idősebbnek. A fürdőben kölcsö-

nösen megállapítottuk, hagy a házasság szükségtelen 

dolog, mivel a házasság legnagyobb örömét, a hátmosást 

oly szépen elvégeztük egymáson, mintha házastársak 

lettünk volna. 

Innsbruckban öltözködtünk ki először igazán a raa-

gunkal hozott ruhatá/r segítségével. Mint külön érdeke-

set említem meg, hogy szoibáért 22 shillinget fizettünk, 

abban az esetben, ha neim a szálloda éttermében étke-

zünk, ezen ár még 30 százalékkal emelkedik. Vaesora 

után a legjobb hangulatban ültünk az étteremben és 

örömmel tapasztaltuk, hogy a vihar elmúlt. Sétát tet-

tünk a városban, az Inn hídján sokáig nézegettük a 
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folyó sebes folyását, .gyönyörködtünk a szemközti hegy-

oldalak kivilágított házaiban, melyek messziről úgy fes-

tettek, mintha a hegy volna kivilágítva, majd újból visz-

szamentünk a város szívébe és valami szórakozás után 

néztünk. Talán este 10 óra lehetett, de már minden kon-

gott az ürességtől. Végre azonban zeneszót hallottunk és 

a Caffe München elé értünk. Valami művésztársaság 

adott itt koncertet. A hatalmas kávéház zsúfolásig tele 

volt úgy, hogy helyet sem kaptunk s kénytelenek voltunk 

hazamenni. Másnap reggel továbbalvás volt engedé-

lyezve, mivel Friedrich tömlőjét csak 9 órára ígérték, 

azonban a fürdőszoba már korán kicsalt bennünket az 

ágyból és újból hódoltunk a fürdés mennyei örömeinek. 

A délelőttöt sétával töltöttük el, mivel a gumi a kitűzött 

időre sem volt készen. Innsbruck a legkedvesebb városok 

egyike, tiszta, mintha csak skatulyából vették volna elő, 

forgalmas, mint egy metropolis és udvarias, mint egy 

borbély. Az utcákon hatalmas gőzihengerek és motor-

hengerek javít ják az utat, az emberek százai dolgoznak 

és alakítják át a nem aszfaltozott utcákat modern kátrá-

nyozott utcákra, ami nagyon célszerű, mivel sokáig tart, 

az eső lefolyik róla é3 teljesen pormentes. 

Dél elmúlt, mire Friedrich gépe elkészült és meg-

indulhattunk. A hatalmas forgalomban én megyek elől, 

szerencsésen el is tévedek é3, egy jó órába kerül, míg 

Friedrichhel újból összetalálkozom és folytathatjuk 

utunkat. Innsbruckból nagyon jó út visz Telfs felé. Telfs 

előtt egy hatalmas felfordult teherautó az árokban, ke-

rekei az égnek állva, a rajtalevő tele sörö3hordók szana-

szét gurulva az úton és a vízzel telt árokban. Nagyon 

természetes, hogy rögtön leálltunk és előkerült a fény-

képezőgép, mit a(Z éppen a söröshordók kimentésével 

foglalkozó munkások nem a legnagyobb szimpátiával 

vettek tudomásul, sőt egyik meg is jegyzi, „na, tenmé-

Iszietesen a fotográfusok". Ón azonban nem sokat törőd-

tem velük, kétoldalról is levettem a felfordult autót. 

Nemsokára több autó is jött és mindegyik csinált egy-

egy felvételt. Néhány cigarettaajándékozás után a sof-

főr érdeklődésemre közölte, hogy a teherautó egy mel-

lékkocsis motorkerékpárt akart kikerülni, az út azonban 

leszakadt a hatalmas teher alatt és így történt a baleset, 

szerencsére azonban a három rajtülő csak kisebb hor-

zsolásokat szenvedett. (Folytatjuk.) 

BÁN LÁSZLÓ garysss a utó rugót 
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Az 

Automobilon utazni kellemes. Ezt mondja mindenki, 
aki még sohasem tett hosszabb útat gépkocsin. Sajnos, 
azonban az útviszonyok általában* különösen nálunk Ma-
gyarországon olyan kedvezőtlenek, hogy az automobilon 
való utazás nem mindig kellemes. 
Vannak útrészletek, melyeken egyene-
sen kellemetlen. És bizonyára hosszú 
évek kellenek még ahhoz, hogy az 
utak egész Európában igazán jó álla-
potba kerüljenek. A modern ember 
azonban nem vár. Megfogja a dolgot 
a másik végén. Előállít olyan automo-
bilokat, melyek a jó és a rossz utakon 
egyenlően használhatók. Ez természe-
tesen nem olyan egyszerű. Nagy tu-
dás, sok tapasztalat és hosszú évek 
kísérletei szükségesek ahhoz, hogy 
ilyen automobil napvilágot lásson. De 
ha elkészül és beválik, akkor övé a 
világ. 

A wienerneustadti Austro-Daim-
ler-gyár évek óta — hiszen ez köztu-
domású — mindig a kornak megfelelő 
legmodernebb kocsit nyújtja vevőinek. 
Kihozott új típusai nemcsak a hűtő-
díszben, hanem a szerkezetben is vál-
tozást hoznak. Ezek a változások pe-
dig hosszas kísérletek és tanulmányok 
érett gyümölcsei. 

Mint fentebb említettük, az út-
viszonyok jelentősen befolyásolják az 
automobilközlekedést. Az új Austro-
Daimler ADR-típus konstruktőrjének 
sikerült egy olyan kocsit előállítani, 
mely igen rossz állapotban lévő uta-
kon is biztosan, gyorsan és simán 
közlekedik. Ezzel megadta minden ve-
vőjének a lehetőségét, hogy mindig jó 
úton automobilozhasson. Azok, akik 
sokat jártak gépkocsin, méltányolni 
fogják ezt az előnyt, akik pedig elő-
ször életükben vásárolnak kocsit, bol-
dogok lehetnek, hogy mindjárt egyikét 
a legmegfelelőbbeknek választották. 

Az 1927. évi angol Olympia-autókiállításon jelent meg 
legelőször az Austro-Daimler ADR, osztatlan bámulatot és 
elismerést aratva. A szigorú angol szaksajtó áradozva írt 
az új modellről és azt korszakalkotónak találta. Azóta már 
idehaza is megismertük az ADR-modelIt és mi is meggyő-
ződhettünk annak valóban rendkívüli kiválóságairól. 

Az Austro-Daimler ADR konstrukciójának szenzá-
cióját a váza képezi, mely tulajdonképen hiányzik. A 

Az ADR technikai adatai 
Motor: 6 hengeres blokkmotor. 
Furat: 76 mm. Löket: 110 mm. 

Hengerűrtartalom: 2994 kcm. Adó 
lóerő 11. Fékpadlóerő 3000 percen-
kinti fordulatszámnál 70 LE. Ma-
gasfeszültségű Bosch-mágnes. Gyuj-
tásszabályzó a kormánykeréken. 
Zenith-porlasztó. Önindító. 

Olajozás: Körfolyós, nyomásalatti, a 
karterben elhelyezett dugattyússzi-
vattyú segélyével. Olajmagasság-
mérő. 

Hűtés: Méhkashűtő, szivattyú segé-
lyével, ventillátorral támogatva. 

Erőátvitel: Egylemezes szárazkupp-
lung. Kardán. Négy sebesség előre, 
egy hátra. 

Kormány: Csavarorsós, önzáró. Rudge-
Whitworth-kerekek 32X6.2 ballon-
pneumatikokkal. 

100 liter befogadására szóló benzin-
tartály. A benzin a kocsi hátsó vé-
gén lévő benzintartályból automa-
tikus szívókészülék segélyével kerül 
a karburátorba. 

Az alváz hossza: 4735 mm. 

Az alváz szélessége: 1750 mm. 

Keréknyomtáv elöl: 1410 mm. 

Keréknyomtáv hátul: 1440 mm. 

Alvázmagasság: 450 mm. 

Az alváz legmélyebb pontja: 220 mm. 
Lábfék, mint négykerékfék, kézifék a 

hátsó kerekekre hat. Elektromos vi-
lágítás városi és országúti fényszó-
rókkal. 

chassis-t egy hosszú és nagyátmérőjű cső alkotja, melynek 
első része villaalakban szétágazik. Ezek képezik a váz első 
részét. A szétágazó villák között függ három ponton fel-
függesztve a motor és amögött, közvetlenül a villa és cső 

találkozási helye előtt a sebesség-
váltómű. 

Az elsőtengelyt normális félellip-
tikus rugók erősítik az alvázhoz. A 
vázcsőben foglal helyet a kardánten-
gely és a fékek huzala. A differenciál 
két hajtótengelye egymástól függet-
lenül rugózik. Három, a menetirány-
nyal keresztben álló cantilever-rugó 
alkotja a hátsó féltengelyek rugózá-
sát. Képünk kitűnően láttatja a meg-
oldást, mely szellemesen egyszerű. A 
kül- és belföldi szabadalmak által vé-
dett konstrukció előnyei kézzelfogha-
tóak. A rugók a differenciál alatt fog-
lalnak helyet, tehát ez utóbbinak is ki 
van rugózva a tömege. A rugózatlan 
tömeg a lehető legkisebb, miáltal 
a pneuk, a kocsi élettartamának meg-
hosszabbítása, valamint a lökésmentes 
gördülés egyaránt elérhető volt. Az-
által, hogy a hátsókerekek egymástól 
függetlenül mozognak, tökéletes sta-
bilitást és abszolút sima járást lehe-
tett elérni. A kocsi a fordulókban úgy 
tapad, hogy aránylag éles kanyarok 
is nagy sebességgel abszolválhatók. 
Ezáltal a veszély növelése nélkül emel-
hető az utazásnál az átlagsebesség. 
Az egyébként is alacsonyan épült al-
váz egyesítve az említett lengőtenge-
lyes megoldással, nemcsak kanyarok-
ban, hanem sáros, csúszós utakon is 
tökéletes stabilitást biztosít. Az új 
ADR minden bizonnyal ismét egy ha-
talmas lépéssel, sőt évekkel közelítette 
meg a tökéletes autótípust. A vázat 
helyettesítő csőből oldalt keresztben 
kiálló tartókon épül fel a kocsi karosz-
szériája. Az alacsony építésre jel-

lemző, hogy míg az alváz a talajtól 22 cm.-re van, addig 
a karosszéria padlózatának magassága csupán 40—42 cm. 

Az ilymódon elért igen alacsony súlypontelhelyezés 
szintén hozzájárul a kocsi stabilitásának növeléséhez. Ez 
az alacsony építés nemcsak növeli a kocsi úttartóképessé-
gét, hanem a beszállást is nagyban megkönnyíti, ami ké-
nyelmi szempontból nem lebecsülendő. Tekintve, hogy 
az alváz csupán egy elől villaalakban szétágazó csőből áll, 

Austro-Daimler 
Type ADR 



A legújabb felvételek az Austro-Daimler Туре 

ADR-ről. Felső és alsó képeink egy-egy nyitott, 

illftve csukott kocsit mutatnak be olvasóinknak, 

melyek szemre alig különböznek az ADM tol, 

csupán a szakember éles szeme veszi ész e a kocsi 

jóval mélyebb építését. Középső képünk az 1927. 

évi őszi bruxellesi automobilkiállításon mutatja 

be az ADR alvázának elülső részét. A képen 

kitűnően látható a villaalakban szétágazó cső, 

mely az alváz első részét alkotja. A szétágazó 

villák között függ három ponton felfüggesztve 

és alátámasztva a motor, mely mögött, mint ké-

pünkön kitűnően látható, a villák találkozásánál a 

sebességváltómű foglal helyet. Kitűnően szemlél-

teti még a felvétel a középen elhelyezett kap-

csolókart, valamint a kényelmes, magasra nyúló 

kéziféket. A képből kitűnik még az alváz precíz 

és gondos kidolgozása. 
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Az Austro-Daimler Type ADR hátsó lengötengelyei a csővázzal és a differenciállal. 

a karosszéria sem szenved annyit az úttest egyenetlenségei 
folytán, mint az a rendes alvázaknál tapasztalható. Az új 
Austro-Daimler karosszériája az elhúzódásoktól teljesen 
mentesítve van. A centrálisán fekvő vázcső egy a külső 
erők behatásától teljesen független karosszéria felépítési 
teret ad. Ennek kézzelfogható előnye, hogy a karosszéria, 
változatlan élettartam mellett, könnyebbre volt méretez-
hető. A középen fekvő csőalvázkonstrukció, dacára annak, 
hogy semmivel sem gyengébb, mint az eddig szokásban 
lévő keretes alváz, több mint 300 kg. súlymegtakarítást 
jelent egy normál alvázzal szemben. Az ADR komplett al-
váza hűtővízzel, de benzin és olaj nélkül csupán 970 kg. 

Az új ADR motorja tulajdonképen az ismert ADM-
típus motorjának továbbképzése. Alapos tanulmányok és 
hosszú kísérletek folyományaképen sikerült teljesítőké-
pességét nagymértékben fokozni. Kitűnően megoldott 
gázosítási és keverékeloszlási problémák tették lehetővé, 
hogy a motor igen gazdaságos adólóerőszám mellett hatal-
mas fékpadteljesítményt produkáljon. A fordulatszám nem 
emelkedett, sőt a motor már igen alacsony fordulatnál 
összteljesítményének jelentékeny százalékát adja le. Ez 
pedig egyértelmű a rendkívüli gyorsítóképességgel és a 
kapcsolásnélküli vezetéssel. 

Az új ADR-nek alig kell valamivel több egy perc ne-
gyedrészénél, hogy simán, kapcsolás nélkül elérje a 80 
kilométeres órasebességet. Motorja olyan elasztikus, hogy 
a kocsi az 5 km.-es sebességből, ami egyenlő a gyalogos 
menetsebességével, 100 km.-en felül a direktáttétellel kap-
csolás nélkül vezethető. Nagy előnye a motornak, hogy 
igen erős emelkedéseket a direktsebességgel kapcsolás nél-
kül képes abszolválni. Mindez különösen az úrvezető szem-
pontjából igen fontos és bátran állíthatjuk, hogy nincs 
ma még egy automobil, mely motorjának elasztikusságá-
nál, hegybírásánál, stabilitásánál és sima, rázásmentes 
járásánál fogva oly nagy átlagsebességek kifutására 
volna képes, mint az új 3 literes Austro-Daimler ADR. 

A karterfelsőrész a hengerblokkal és hűtőpalásttal 
egyetlen siluminöntvény. A könnyűfémdugattyúk a hen-
gerblokköntvénybe bepréselt acélfutófelületeken mozog-
nak. A hengerek felett két sorban elhelyezett szelepeket 
egy a motor hátsórészén elhelyezett királ.vtengely által 
meghajtott vezértengely működteti himbák segítségével. 
A magasfeszültségű gyújtás mágnesét, valamint a vilá-
gítódinamót a merőleges tengely hajtia meg csavarkerekek 
útján. Két háromfuvókás Zenith-prHasztó szállítja a mo-
tornak a keveréket. Az olaj cirkuláltatását a karterben el-
helyezett dugattyússzivattyú végzi. Az olajnívót mérő 
segélyével ellenőrizhetjük. Méhkasrendszerű vízhűtő, 

szivattyú és a hűtő mögött elhelyezett ventillátor alkotják 
a hűtőberendezést. Egylemezes szárazrendszerü tengely-
kapcsolón keresztül nyeri meghajtását a négy előre- és 
egy hátramenettel bíró váltómű. A kapcsolókar a vezető-
ülés közepén nyert elhelyezést. A könnyűfémből készült 
váltóműház a motorral blokkot alkot. A differenciál a 
hátsóhídfedél és csapágyfedőlemez eltávolítása után köny-
nyen hozzáférhető. Servo-rendszerű négykerékfék, önzáró 
és lökésmentes csavarorsós kormány, Bosch elektromos 
berendezés és gyújtás, nyomásaíatti benzintáplálókészü-
lék, 100 literes benzintartály és Rudge Whitworth-
rendszerű drótküllős kerekek alkotják a kocsi egyéb felsze-
relését. A karosszériák az Austro-Daimler-gyártól meg-
szokott elegáns és pazar kivitelűek. Mind a hétüléses 
nyitott phaeton, mind pedig a csukott Limousine valódi 
mesterművei a modern karosszériaépítésnek. 

Az Austro-Daimler-gyár alaposságára és körültekinté-
sére mi sem jellemző jobban, mint hogy új típusával már 
hosszú évek óta folytatja a legbehatóbb és legkomolyabb 
kísérleteket. A Daimler-gyár nem a közönség bőrén ta-
nulta ki új típusának fogyatékosságait, hanem két évig 
próbálta ki annak próbadarabjait és bizony kevesen tud-
ják, hogy a két év előtti Svábhegyi versenyre a gyár veze-
tősége már egy lengőtengelyes, csővázas ADR-kocsin 
kísérte el a kiváló Daimler-versenyzőt, Hayden Fritzet. 

Az évek multak és végre 1927 őszén megjelent az új 
típus, melyről a soviniszta angolok is kijelentették, hogy 
az utolsó hét esztendő legnagyobb konstruktív újítása. 

Az ADR egymástól függetlenül rugózó kerekei nem érzik 

a terep egyenetlenségeit. 
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Az 1927. évi amerikai (USA) sidecar pályabajnokságokról készült felvétel. Elöl a győztes Minich (Harley-Davidson), 

mögötte D. Scott (Indián) a harmadik, míg a háttérben Pat Texas (Harley-Davidson), a verseny második helye-

zettje. A motorok flexibilis sidecarral vannak felszerelve, ahol az utast holtsúly helyettesíti. 

A legújabb csukott Indian-taxik a USA különböző városaiban. Érdekes, hogy az olcsó motorkerékpártaxi nálunk a 

különböző vállalatok tülekedése folytán nem tudott teret nyerni, holott éveken keresztül egyik folyamodvány a 

másik után érkezett be a székesfővároshoz. A kérvényeket a leglehetetlenebb kifogásokkal utasították vissza. 
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A Coupe George Boillot startja Boulogneban. Ajánljuk az illetékesek figyelmébe a kép haloldalán elhelyezett 
eredmény hirdetőtáblát. 

A Boulogneban megrendezett Francia Cyclecar GrandPrix. Képünk a városon keresztülfutó circuit egy neveze-

tes hajtükanyarját mutatja be. Az előtérben az 1100 kcm. kategóriagyöztese, Ego, egy háromkerekű D'Yrsan 

volánjánál. 



22 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 192? decembe. 

Tipikus amerikai felvétel. Képünk, melyet a „Nemzeti Sport" engedett át lapunknak, egy rohamdeszkán átfutó 

és ugró automobilalvázat mutat be. A fenti produkció bizony elég masszív építést követel meg. 

Két képünk a francia hadsereg őszi hadgyakorlatairól készült. Az előtérben két René Gillet-motorkerékpár, a 

rájuk szerelt gyorstüzelői egy verekkel. A baloldali kép egy páncélos sidecart gépfegyverrel, a jobboldali egy szóló-

gépet mutat be egy rászerelt mitrailleuse-el. 

/ l u l ó r u f ) ázzál Wesszely István 
Berendezett toilette-és étkezőbőröndök. Budapest, W. Kerület, Váci-utca 9 
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Elmondja: üelmár Walier 

Tél az autósok réme. És ha télapó még hozzá olyan 

szigorú, mint amilyen az idei esztendőben, duplán bosz-

szankodnak és duplán szomorkodnak a „boldog" autó-

tulajdonosok. Befagyott hűtő, megindulni nem akaró 

motor, kisebb-nagyobb karambolok a havas-jeges út-

testen napirenden vannak. A közelmúlt napok 20 fokos 

hidegében jóformán minden második utcasarkon lehe-

tett látni gépkocsit, amint nagyfüstölve és forró vizet 

locsolva állott az úton. Pedig letagadhatatlan, hogy 

télen a motor jobban hűl. Mi tehát ennek az oka? Erre 

és még egynéhány más kérdésre óhajtok felelni, melyek 

nem egy automobiltulajdonosnak okoznak komoly gon-

dokat. Kezdjük hát élőiről. A 

garázskérdés 

nagy fontossággal bír. Legmegfelelőbb a fűtött garázs. 

A fűtetlen garázsokban sincsen baj, ha a hőmérséklet 

nem száll —2 fok Celsius alá. De ha hidegebb van, már 

ajánlatos éjszakára kiengedni a hűtőből a vizet. Köz-

tudomású ugyanis, hogy ha a víz megfagy, a térfogat-

tágulás következtében a hűtő és a hengerek vízköpenye 

megrepedhet. Igen beváltak a földalatti (partba vágott 

stb.) garázsok. Jómagam sem fűtök garázsomban, mely 

földalatt van és ennek ellenére a hőmérséklet —20 fok 

hideg esetén sem száll +4 fok alá. A kertemben elhelye-

zett rendes épített garázsomban viszont akárhányszor 

— 8 fokot mutat a hőmérő. A garázs hőmérséklete azon-

ban nemcsak a hűtővíz miatt fontos. Túlhideg garázs-

ban szenved a kocsi zománca, elveszti ruganyosságát és 

idővel, különösen ha a kocsi rossz, rázós úton halad, le-

pattog. Az olaj megsűrűsödik, a nikkelrészek nedvesek 

lesznek a lecsapódásoktól és az akkumulátor nem egyszer 

kimerül a befagyott motor megindításán. A fűtés 

problémája viszont nem túlegyszerű és így arra 

csak röviden utalok. Mindennemű nyílt lánggal 

égő kályha veszedelmes. A villanykályha igen drága. 

Kitűnően beváltak a benzingőzmelegítők. I t t egy 

izzó platindrót tartja temperálva a garázst. Ha 

garázsunk szomszédos egy lakószobával, akkor annak a 

kályhacsövét vezethetjük a garázson keresztül a kéménybe, 

mely ilymódon szintén kielégítően fűt. Természetesen 

mindez csupán kis garázsokra vonatkozik. Nagyon meg-

könnyíti a garázs fűtését annak szakszerű építése. Magas-

sága csak a legszükségesebbre szorítkozzék, a falak legye-

nek jól szigetelve. Dupla ablakok sokat védenek a hideg 

ellen. 

Következnék a motor 

reggeli beindítása. 

Mielőtt az önindító gombját megnyomnánk, forgas-

suk meg a motort egynéhányszor a kézi kurblival. Ez 

nagyon kíméli az önindítót és akkumulátort. A karburátor 

megsvimmelése után egy helyesen beállított motor az ön-

indító segítségével könnyen be fog gyulladni. Sokszor 

ajánlatos a porlasztó légszívócsövet kezünkkel befedni, 

úgyhogy csupán egy kis rész marad szabadon. Egy máso-

dik személy ezalatt kurbliz vagy nyomja az önindító 

gombját. Ha van gyújtásszabályozó, úgy azt körülbelül 

holtpontgyújtásra állítjuk. Ha ez sem használ, cseppent-

sünk be a gyertyanyílásokon egy kis benzint. Ez már hat-

hatós szer, ami ritkán téveszti el hatását. Gyakori meg-

ismétlése az olajhigulás veszedelme miatt azonban nem 

ajánlatos. Nagyon makacs, teljesen kihűlt motorokat indu-

lásra bírni, már bizonyos gyakorlatot igényel. Vegyük ki 

a gyertyákat és vizsgáljuk meg azok elektródtávolságát. 

(0.4 mm.) Úgyszintén ellenőrizzük a megszakítóvégek kö-

zét is Bosch-kulccsal! (0.4 mm.) Melegítsük meg jól a 

gyertyákat és csavarjuk azokat benzin becseppentése után 

vissza a hengerekbe. Töltsünk a hűtőbe meleg vizet. Ha 

ezután sem indul meg a motor, elővehetjük a legradiká-

lisabb szert. Tegyünk egy kis darabka karbidot egy pléh-

lapocskára, öntsünk rá egy kis vizet és tartsuk oda a por-

lasztó légszívócsöve elé. Ha motorunk ettől sem indul 

meg, akkor már bizonyára nagyobb baja van. Igen aján-

latos a kocsi hűtőjét éjjelre vastag pokróccal betakarni, 

hogy a túlságos kihűléstől megóvjuk. Fontos a helyesen 

beállított porlasztó. Télen használjunk körülbelül egy-

tizeddel nagyobb düznit, mint nyáron. 

Ügyeljünk arra, hogy a motor nehéz beindítása foly-

tán fokozottan igénybevett 

akkumulátor 

rendben legyen. Helyes savmennyiség és helyes feszült-

ség. Tehát utánatölteni savat és feltölteni árammal. Ne 

gondoljuk azt, amire sok úrvezető gondol, hogy télen 

felesleges zsírozni a kocsit. Töltsük meg meleg szobában 

meleg zsírral a Tecalemit-szivattyút. így jóval könnyebben 

fog menni a zsírozás. A négykerékfékes kocsik első fékei 

is igényelnek figyelmet. Télen engedjük utána az első-

kerekek fékeit, mert könnyen hajlanak a blokkirozásra és 

így a fékhatás csökken. Helyesen beállított fékek esetén a 

kocsi nem farol fékezésnél a síkos úttesten, hanem me-

netirányban stoppol — vagy csúszik. Az elsökerekek 

pneujai ne legyenek hosszanti mintásak (rillnisek). Te-

gyünk az elsőkerekekre is, hasonlóan a hátsókhoz, kereszt-

mintás pneukat. Ezek a síkos, jeges talajon kevésbé 

csúsznak. Következnék a legfontosabb probléma, a hűtő-

víz befagyásának kérdése. Mindenekelőtt nélkülözhetetlen 

a hűtőtakaró, vagy a hűtő elé helyezett védőlemez, mely a 

jéghideg levegő intenzitását csökkenti. A hűtőnek mindig 

az alsórészét kell letakarni, mert a hideg víz, mint tudjuk, 

ott gyülemlik fel. Nagy hidegnél ajánlatos a ventillátort 

üzemen kívül helyezni. Hűtővízbefagyás ellen töltsünk a 

hűtővízhez denaturált szeszt. 30%-os keverék 15"-ig 

véd. Savmentes glicerin szintén, jó szolgálatokat tesz. 

Az egyik legnagyobb amerikai benzin- és olajvállalat 

a következő receptet ajánlja: 

17% faszesz, 17% glycerin és 66% víz. 

Ki-ki maga választhatja meg azután azt a szert, ami 

neki leginkább megfelel. De ha 

befagyott 

és nem repedt meg, ami szintén — de sajnos, ritkán — 

megesik, gondoskodnunk kell a felolvasztásról. Nyissuk 

ki a hűtő leeresztőcsapját és töltsünk fokozatosan nem túl-
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Irta: lovag Marnó Béla 

Előre kell bocsátanom, hogy egy őskorból vissza-
maradt konstrukciójú motoros szörnyetegnek vagyok 
r.emirígyíésre métló, de hál' Istennek csak résziéi-
tulajdonosa és mint ilyen, gyakran alkalmam nyílik, 
- ha nincs sietős dolgom — az ezúttal már kritikussá 

vált útaníat ezen a „Fahr"-, illetve „Gefahr"-zeugon 
folytatni! Ugyanis mostanában, mint egy dilettáns 
színésztársulat tagja, a „Buta ember" című darabban 
játszom a címszerepet. A kritika csak annyit említ, 
hogy a szerepben felülmultam önmagamat. Azt mond-
ják, ilyen gyors feltűnésre nem emlékeznek, még a leg-
öregebb jegyszedők sem! Tény az, hogy az alaskai nyári 
színháztól a következő táviratot kaptam: „Egyelőre ma-
radjon — később kulisszatolónak alkalmazzuk". 

Már első szereplésem is nagy sikert aratott, külö-
nösen a súgó volt velem megelégedve, tudniillik a 
„Lassú víz" című társadalmi drámában — én a „partot 
mostam!" 

De mivel most már mindent elmondtam, ami ab-
szolút nem tartozik ide, így hát visszatérhetek a 
tárgyra. 

Mint jólnevelt önindítóhoz illik, úgy az én derék 
elektromotorom sem működik, minek talán az a leg-
elfogadhatóbb oka, hogy az akkumulátor már évek óta 
hiányzik. 

De mivel már bent ülök a viharvert karosszéria 
vil.lanyszék benyomást keltő barátságtalan fauteuil-
jében — mit tagadjam? — lusta vagyok kiszállni! 
Töröm a fejemet: hogyan lehetne ódon jármüvemet 
megindulásra bírnom? Hopp! Megvan! Hirtelen úgy 
elkezdtem könnyezni, hogy hű trezinám tovább nem áll-
hatta .. . megindult! Hála a csekély kompressziónak,^ 
néhány krokodilkönny elég volt- Ugyanis egy modern 
gép ilyetén való megindításához siratókat kellene fel-
fogadni. így aztán lassan — de bizonytalanul — sike-
rült elhagynom robbanó paripám rozoga odúját, melyet 
a fölényes házi úr „Garage" névre keresztelt. Alig, hogy 
a kapun kiérek, egy kétségbeesett rikkancs hangja üti 
meg a fülemet: Rendkívüli k iadás ! . . . Rendkívüli ki-
adás! Egy jól ívelt füttyel tudomására hoztam, hogy 
bőséges készletéből hajlandó volnék egyet átvenni. Az 
árát nem kérdeztem, de azt hiszem 24 fillér lehetett-
mert 40 filléremből csupán 6 fillért kaptam vissza! 

Mohón kaptam az újság után, melyben a következő 
szenzációt olvastam: 

„Ma reggel a balkáni gyorstehervonattal érkezett 

megyek, míg rátalálok! . . . Elhatározásomat tett 
követte . . . elkezdtem indulni! . . . Már a 3-ik kapcsolási 
kísérletemet siker koronázta . . . határozottan éreztem, 
hogy mozgásban vagyunk. De nem is állunk meg addig, 
míg rá nem bukkanok a hindu fakírra, gondoltam. 

Az idő szép, gyönyörű a kilátás, balra a Mátyás-
templom, vele toronymagasságban a Szent István Por-
ter sör. Jobbra a budai hegyek Riviérája, a Farkasrét 
földöntúli klímájú panorámájával. 

Az utca csendes és tiszta, szorgos utcaseprők ho-
mokot szórnak szerte-széjjel, hogy azután legyen mit 
feltakarítaniok . . . Majd megjelenik az utca meteoro-
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meleg vizet a hűtőbe. A vízszivattyút melegvizes ron-
gyokkal körülvéve, könnyen lehet megadásra bírni. A 
megfagyott víz lassan felenged és a kocsi nemsokára 
üzemképes lesz. Ha megemlítem még a hóláncokat, melyek 
feltételénél vigyáznunk kell arra, hogy ne legyenek túl-
szorosan a pneun, azt hiszem, kimerítettem a téli auto-
mobilgondozás témáját. Hazatérve, mielőtt kocsinkat a 
garázsban > 

leállítjuk, 

székesfővárosunkba Karaffa Kaptafa, a hinduk fő-
fakírja, ki most inkognitóban járja be a kultúra orszá-
gait, tanulmányozni akarván a müveit nyugat önsa-
nyargató eszközeit... A fakír magas, féltagbaszakadt, 
szakálla és anyagi viszonyai rendezetlenek. Tekintete 
már az első pillanatban elárulja, hogy igen művelt . . . , 
de nem tud dominózni". 

Szóval egy halandó, akivel szeretnék találkofni. Az 
újságot zsebembe gyűrve, feltettem magamban, addig 

Találkozásom Karaffa Kaptafa 
hindu főfakírral 

túráztassuk jól meg a motort és fogjuk be a porlasztó 
légszívócsövét. így azután minden reményünk megvan 
arra, hogy reggel nem kell megizzadva a garázsból ki-
hajtani. 
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lógusa is, nagy ívben locsolván — a járókelőket figyel-

mezteti a közelgő csapadékra! 

A Dísz-téren lévő bukkanó egy pillanatra a más-
világot juttatta eszembe . . . Egy határozott kormány-
manőverrel igyekeztem alkalmazkodni az út hajlási 
szögéhez... a Hunyadi János-úton voltunk. Az erős 
északi szél ellen a lejtő győzedelmeskedett. Zavartala-
nul gördültem tova . . . hopp! — hirtelen egy kémény-
seprő ugrott át e lő t tem! . . . ez szerencsét jelent, gon-
doltam ! 

A következő másodpercben óriási detonáció adta 
tudtomra, hogy egyik kerekemben lévő három atmosz-
féra térfogatát vál toztatta . . . Szerencsém volt! Hir-
telen megálltam, miközben az előtörő síkporfelhőben a 
fakír alakját véltem felfedezni. Meglepetésemből az 
öreg köszöntő szavai zavartak fel: „A szent Lófarkat 
vidd a háborúba ifjú idegen!" Mire én: „Mohamed 
koporsója szakadjon rád!" nemkevésbé tiszteletteljes 
üdvözléssel köszöntöttem a tisztes aggastyánt. 

Kölcsönös bemutatkozás után kiderült, hogy nem 
tévedtem . . . Karaffa Kaptafa főfakír volt, ki legna-
gyobb tiszteletének adott kifejezést, látván az önsanyar-
gatásnak eme nem mindennapi eszközét. Szörnyetegem 
borzasztóan érdekelte az öreget! . . . Elmondotta, hogy 
náluk még csak a tüzes szék, szöges ágy és drótszőrű 
takarónál ta r tanak . . . Kezdtem megérteni a fakírt. 
Beszélt azután sok mindenről, közben megkérdezte, hal-
lottam-e már valamit a „Dalai lámáról?" Hogyne! — 
vágtam rá fennhangon — minden este rádión hallgatom 
a „láma dalait" — mormogtam magamban. — Szeren-
csémre az öreg nagyot ha l l o t t ! . . . Elmesélte, hogy ő 
10 évig állt féllábon egy oszlop tetején, majd innen le-
szállva, derékig elásva folytatta fakír é letét . . . De min-
den önsanyargató tettét felülmúlhatta az a kijelenté-
sem, miszerint elmondottam, hogy én már ötödik éve 
járok ez ördögi szekéren. 

Mindenáron rá akart venni, hogy trezinámmal 
együtt menjek én is Indiába, ott bálványozni fognak! 
„Meglásd, f iam!" — szólt az aggastyán — „hosszú 
életű leszel, ha eljössz hozzánk Keletre!" Valóban, gon-
doltam magamban, már addig is szép kort érnék el, míg 
oda jutnék! . . . 

Most azonban zavarba jöttem, mert az ősz hindu 
a masinám eredetéről szeretett volna tudni egyetmást. 

Hogy milyen márka, azt senki sem tudja — kezdtem 
el a magyarázatot. De mintha olvastam volna valamit 
alkotójáról Anonymusnál . . . „A mester ördögi szekere-
ket gyártott és ezért nem vették be vala a céhrend-
szerbe!" (Az ilyen embert egyáltalán kár volt bevenni 
a naprendszerbe! — méltatlankodtam magamban!) 

Eközben a fakírnak sikerült egy pár betűt agnosz-
kálni az állítólag múzeális értékkel bíró hűtőn. Ugyanis 
most már közösen szemügyre véve az ókor legszemér-
metlenebb konstrukcióját, csakhamar rájöttünk, hogy 
hűtőjének mestere a klasszikus görögök és minden idők 
első repülője — Ikarus volt! 

A kormány előtt egy igen értékes ébenfám arad -
vány meredt szemünk elé, rajta néhány műszerrel: egy 

napóra, mely egyszeri felhúzás után 8 napig járt. Az 
öreg nem egészen értette a dolgot, mire megmagyaráz-
tam, hogy ha csak napóra lenne, úgy éjjel nem tudnánk 
az i d ő t . . . tovább nem folytattam, mert láttam, hogy az 
Öreg megértette . . . együgyűen mosolygott! 

A fatábla jobboldalán valami kis mutatóval ellá-
tott beosztásos táblácska állott, melyről kétségtelenül 
megállapítottuk, hogy a méterrendszert már a „manó" 
birodalomban ismerték. A kürt, mely alakjáról ítélve, 
Lehel vezéré lehetett, hangjáról azonban kétségtelenül 
kiderült, hogy igen értékes darab, jerikói maradvány! 
A kereső lámpát a hindu vélte felismerni, mondván: 
„Nini, Diogenés lámpája!" Csak most kezdtem érteni 
Diogenés hiábavaló munkáját. 

A karosszéria sinus görbéjű vonalozása a bieder-
mayer korra emlékeztetett. A hátsó ülés csak annyi 
kényelmet nyújtott, hogy a bennülök — kiszállás után — 
kényük-kedvükre kinyújtózkodhattak. Alatta a differen-
ciál-mű nyert elhelyezést, mely menetközben az utasok 
között netán felmerülő nézeteltéréseket volt hivatva 
kiegyenlíteni. A faalkotmány hátsó részén az amerikai 
tető foglalt helyet, mely csapadék esetén, csak bőrig-
ázás árán volt felszerelhető, de í,<?y már elsőrangú szél-
fogónak bizonyult. 

A sárhányók még száraz időben is szószerint éltek 

hivatásuknak. 

A félelliptikus rúgók határozott összhangban ál-
lottak az ellipszis alakú kerekekkel. 

Alkotójuknak eggyel több lehetett, melyet mint fe-
lesleges ötödiket a bárka hátsó részére szerelt fel, alig 
hozzáférhető módon. 

Az első ülés előtt egy szélvédő üvegtábla nehezí-
tette meg az előrelátást, alul csupán annyi hézagot 
hagyva, hogy a folyóvíz szabad útat találjon magának 
az óvatos vezető gumicsizmájába, mely vízhatlan lévén, 
azt át nem eresztette. 

A fékberendezés két egymástól teljesen függetlenül 
nem működő konstrukció volt. A lábfék szerencsés át-
tételezés folytán, a jobblábat erősítve, működtetése 
közben hihetetlen farolásokat idézett elő, miáltal idege-
sen hatott az utána szédelgő gépkocsi fékeire. 

Modern autóknál ugyanezt a hatást a „Stop"-lámpa 
kigyúlásával érhetjük el. 

A kézifék használata leginkább az utasok idegeire 
hatott bénítólag, míg fékező hatása gyakran a blokíro-
zott kerekek okozta durchdefektekben nyilvánult meg. 

. . . Az ősz fakír szakállát levéve hallgatta végig 
előadásomat. . . Delet harangoztak . . . Napórám 16 per-
cet késett Fahrenheit szerint. Miután örömmel vettem 
tudomásul, hogy az előbbi detonációt csupán pótkere-
kem visszhangozta, invitáltam a hindut, tartson velem, 
ő élénken tiltakozott és azt hozta fel vissza nem utasít-
ható mentségéül, hogy siet! Megértőleg pillantottam 
rá, miközben: „Allah növessze meg szakálladat!" kö-
szöntéssel vettem búcsút India legnagyobb fakírjától. 
Az előtörő füstfelhőben csak annyit láttam, hogy 

Kelet felé néz a hindú, 

De a „motorzajra Ő is megindú!" 
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Ax 1927. évi Olympia S^oiv 
(Folytatás.) 

A négyhengeres Henderson-gépek nem mutatnak 

fel újítást. Különlegességszámba megy, hogy ez az egyet-

len motorkerékpárgyár, melynek modelljei hátramenet-

tel bíró sebességváltóval is szálíthatók. Oldalkocsis hasz-

nálatnál ennek valóban komoly előnyei vannak. Jelentő-

sebb változást képez az elsőkeréken elhelyezett belső ex-

panziós fék. 

Az Indián-standon az érdeklődés középpontjában a 

négyhengeres Indian-ACE modell állott. Ez a modell, 

amióta az Indian-művek megvásárolták az ACE-gyárat, 

egynéhány változáson ment keresztül. A négyhengeres 

típus a jólismert Indián vörös kivitelben, előnyös be-

nyomást kelt. Az i. o. e. elrendezésű négyhengeres motor 

erős bölcsővázban foglal helyet. Három gyűrűs alumi-

niumdugattyúk, öntöttfémcsapágyak és soklemezes fém-

kupplung főbb ismertetőjelei a gépnek. A nagy amerikai 

gyár egyéb típusai nagyjából változatlanok. 

Lényeges változáson ment keresztül az 500 kcm.-es 

James. Ü j váz, nyeregtartály és kézzel utánállítható, lök-

hárítókkal ellátott Webb-villák képezik a főbb újításokat. 

A sebességváltó karja az új típusoknál a tankon jobb-

oldalt nyert elhelyezést. A motor keveset változott. Az 

olajozási rendszer módosítása folytán az első henger 

bővebb olajozásban részesül. Teljfsén új típust alkot a 

James-Villierg, mely kétféle kivitelben készül. Mindkét 

típus 172 kcm.-es motorral kerül piacra. Alacsony váz, 

nyeregtank és Webb villák jellemzik e modelleket. A 350 

kcm.-es o. h. v. és s. v. váza és tartálya szintén új, 

hasonló az előbb leírt 500 kcm.-es kéthengereséhez. Az 

550 kom.-es egyhengeres modell változatlan. 

A Levis-gyár két új modellel jön a piacra. A 247 

kcm.-es Levisette ára csupán 29 font. Háromsebességes 

váltómű, Druid-villa és Pilgrim-olajszivattyú képezik 

a kis gép felszerelését. K2 jelzéssel kerül piacra a másik 

új modell, melynek motorja szintén 247 kcm.-es két-

ütemű. Szépformájú nyeregtank, rajta elhelyezett váltó-

karral és alacsony építésű „Diamond"-váz emeli a gép 

külsejét. A többi kétütemű és a 349 kcm.-es o. h. v. 

modell változatlan. Újítás csupán a mágnesláncba ikta-

tott fogaskerék segítségével meghajtott világítódynamó, 

a modell „M. de Luxe"-nál. 

Az L. G. C. művek (Leonard Gundle Motor Co. Ltd., 

174., John-street West. Birmingham) tipusai közül 

figyelmet érdemelnek a two- és single port o. h. v. JAP 

motorral ellátott modellek. 

A AíaícAíess-gépek sok újítást mutatnak fel. Az 

591 kcm.-es egyhengeres és a két 990 kcm.-es kéthenge-

res modellen kívül az összes többi típus megváltozott. 

Fekete-fehér színezésű nyeregtartály, tetszetősformájú, 

alacsony ülést biztosító vázforma és sajátgyártmányú 

villa képezik főbb ismertetőjeleit az 1928-as Matchlessek-

nek. Teljesen ú j típus a 347 kcm.-es o. h. v. Two-port 

(furat 69 mm., löket 93 mm.), mely T/S jelzéssel kerül 

piacra. A préseitacél nyeregtank két részből készül. Eze-

ket egy nikkelezett acélsáv tartja össze. Különleges lök-

hárítókkal ellátott saját gyártmányú villa és az 1928-as 

gépeket általában jellemző nagy hangtompító dobok egé-

szítik ki az új típus felszerelését. A kis 247 kcm.-es 

négyütemű típus a régi és az új kivitelben szállítható. 

Szép gép a 496 kcm.-es o. h. v., melynek szelepvezér-

lése teljesen tokozott. A hengerfej két kipuffogónyílással 

bír. Mindkét fék lábbal működtethető. 

A Me. Evoy-cég standján Villiers, J A P és Blak-

burne-motorokkal elátott típusokat mutatott be. A gyár 

ezenkívül beépíti a Vulpine-motorokat is vázaiba. Sok ér-

deklődőt vonzott a standhoz az a speciál versenygép, 

melynek vázában egy 1000 kcm.-es o. h. v. JAP-motor 

volt. Kickstarter, sárhányók és elsőfék hiánya jellemez-

ték ezt a tipikus „racing"-modellt. Az egyik kiállított 

Villiers supersportmotorral ellátott típus, tömör és 

rendkívülien alacsony vázépítésével tűnt fel. Nyereg-

magassága 231/2 inch (62.25 cm.). 

A leégés után újjáépített Montgomery-gyár keve-

set változott típusai mellett új vázzal és tankkal jelen-

nek meg a New-Henley-gépek. Érdekes építésű vázuk 

feltűnést keltett a kiállításon. A gyár JAP-motorokat 

épít be, kezdve a 300 kom.-es típustól egészen a 750 

kcm.-es kéthengeresig. 

A New-Hudson-modellek is modernizálódtak. Az 

általánosan terjedő nyeregtankot itt is megtaláljuk. 

Érdekes újításokat tartalmaznak a „Plus Power" elneve-

zéssel piacra kerülő 346 és 496 kcm.-es T. T. modellek. 

„Trockensumpf"-olajozás, cirkulációs rendszerű. A tel-

jesen tokozott szelepemelőhimbák külön kéziolajszivaty-

tyúval kenhetők. A szelepemelőrúdak szintén tokozottak. 

További érdekes újítás a hengerfejöntvénybe vésett veze-

tékek, melyeken keresztül a himbamechanizmust kenő 

olaj a szelepvezetékeket is zsírozza. Érdekesek a H. Le Vack 

által konstruált s. v. „Super-Sport"-modellek, melyek 

346 és 496 kcm.-es nagyságban kerülnek eladásra. Előnyös 

újításképpen a szeleprugók és emelőrudak tokozottak. 

Szokatlan újítás, hogy a sebességváltó karja a tankról 

viszakerült a váltóműházra. 

A New-Imperial-gépek szintén sok változást mutat-

nak fel az 1928-as esztendőre. Különös figyelmet érde-

melnek a kettős vázzal ellátott 250 és 350 kcm.-es „Super 

Racers"-típusok, melyek magas kompressziós T. T. mo-

torral kerülnek piacra. Szépek a 350 semi-sport és 

a „de Luxe"-típusok, bölcsővázzal és s. v. motorral. Az 

utóbbi típusnak nyeregtankja és nagyobb fékei vannak. 

Teljesen új modell a 499 kcm.-es „Semi-Sport", s. v. mo-

torral. 

A Norton-gyár standján az érdeklődés középpontjá-
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bah természetszerűleg az idei angol T. T. versenyen oly 

fényesen szerepelt over head camshaft-modell áll. Egy 

szép formájú, a háromszögváz fogalmát igen megköze-

lítő bölcsővázba építve foglal helyet a robusztus és mégis 

szép építésű o. h. c. motor. A főtengely fogaskerék út-

ján hajtja meg a királytengelyt, mely szintén fogas-

kerék-áttétellel működteti a tokozottan a hengerfejen 

elhelyezett bütyöktengelyt. Speciális Sturmey-Archer-

sebességváltó, nagy űrtartalmú üzemanyagtartály, Webb-

villák, beépített lökhárítóval, circulációs olajozás, Binks 

kétfuvókás porlasztó és Lucas-versenymágnes tartoznak 

a gép felszereléséhez, melynek ára 89 font. A gyár jól-

ismert egyéb típusai lényegesen nem változtak. 

A N. U. r.-gépek, melyek már — noha kevesen tud-
ják — Magyarprszágon is képviselettel rendelkeznek, 
alaposan megváltoztak. A váz rövidebb és alacsonyabb, 
a felső vázcső egyenes vonalban fut a nyeregmuffig és 
fölötte nagy űrtartalmú nyeregtartály foglal helyet. 
Hosszú spirális rugókkal ellátott Druid-villa beépített 
lökhárítókkal és kormányszorító a gépek standard felsze-
reléséhez tartozjk. Nem megvetendő előnyt képeznek az 
egymás között cserélhető kerekek, mely berendezést már 
valóban minden jobb motorkerékpárgyár rendszeresít-
hetné gépein. A kerekek könnyű kiszerelhetősége elemi 
követelmény, cserélhető kerekek esetén pedig egy magunk-
kal vitt pótkerék igen jelentékeny időmegtakarítás mellett 
pazar kényelmet jelent. Az új sport-motor long-stroke-
típusú. A 700 kcm.-es kéthengeres modellek kis változta-
tásokkal ugyanezeket az építési elveket követik. Érdekes 
modell a 700 kcm.-es kéthengeres „Utastípus" (Pillion-
modell). Ez tudomásunk szerint az egyetlen gép a motor-
kerékpárpiacon, mely egyenesen két személy számára ké-
szül. Kényelmes utasülés a hátulsó kerék felett és térdvé-
dők a hátsó utas számára, alkotják ezen modell ismertető-
jeleit. Ara 57 font. A N. U. T. sidecar-ok kerekei a gép 
kerekeivel is cserélhetők. Újítást képez a kétféle kivitel-
ben készülő 172 kcm.-es super-sport Villiers-motorral 
elátott típus. 

Az 0. E. C. gyár vázaiba a JAP-, Blakburne-, MAG-, 

Villiers-, Bradshaw-, Atlanta- és Vulpine-motorok nagy 

választékát építi vázaiba. Különleges érdeklődésre tart-

hat számot a „Duplex steering"-váz. Ezen vázkonstruk-

ciónál is, nagyjából hasonlóan a Wallis—JAP-gépekhez, 

az első kereket alulról is közbeveszi a két vázcső. így 

tehát a váz elől is egy zárt háromszöget alkot. Előnye 

állítólag, hogy a gép súlyát ezáltal mint stabilizáló erőt 

lehet kihasználni. Érdekes képek személtetik, amint a 

gép utasa a lábtartókon állva és a kormányt nem fogva 

rohan keresztül ú. n. „Schlaglöcher"-es (mély gödrös) 

úton. A gyár egyébként ezen modelljeivel vett részt az 

1927. évi angol Tourist Trophyn. Két modell volt a ki-

álításon látható ezzel a vázzal: egy 346 kcm-es two-port 

JAP és egy 680 kcm.-es s. v. JAP. Egy 750 kcm.-es JAP 

építhető be ugyancsak ebbe a vázba, külön felár nélkül. 

Az O. E. C. gépek vázaik szerint osztályozva, három cso-

portba oszthatók: Semi-duplex-, Duplex- és Duplex stee-

ring-vázakkal szállíthatók. Duplex ,,B" jelzéssel a máso-

dik csoport gépei olcsóbb áron kaphatók. Különlegesen 

érdekes típust alkotott az 1000 kcm-es kéthengeres 

királytengelyes Atlanta-beépítés. Eredetiek az új O. E. C. 

tankok, melyek hátrafelé keskenyednek és alakjuk után 

ítélve, leginkább egy háromszögű táskához hasonlítanak. 

(Folytatjuk. ) 
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Amit nem mindenki tud 
Télen, mielőtt automobilunkkal vagy motorkerék-

párunkkal elindulunk, melegítsük azt be egy kevéssé. 

Ezt oly módon csináljuk, hogy a motort lassú fordulat-

számmal járathatjuk egynéhány (2—5—8) percig. Termé-

szetesen motorkerékpárok hamarabb, automobilmotorok 

lassabban melegednek fel. Ezáltal a megdermedt és az 

éj folyamán a hengerfalakról a karterbe lefolyt olaj szét-

kenődik, meghígul és a motor kellő mennyiségű kenő-

anyagban részesül. 

Motorkerékpárok beindítása hideg téli reggelen nem 

egy motortulajdonosnak okoz keserves perceket. Ezért 

sokan este a kompressziócsapon vagy a gyertyanyíláson 

keresztül petróleumot fecskendeznek a hengerbe. Igaz 

ugyan, hogy ilymódon az olaj nem merevedik meg és 

reggel a motort könnyebben forgathatjuk körül, de más-

részt fenyeget az olajmeghígulás veszedelme. A petró-

leum megtámadja az olaj kenőképességét és többszöri 

beöntés után a karterbe kerülve, súlyos zavarokat és 

sérüléseket okozhat. Ajánlatos petróleum helyett ben-

zint beönteni, mert az a robbanáskor elég és így a mo-

torból eltávozik. Mielőtt motorunkat begyújtjuk, forgas-

suk meg előzőleg egynéhányszor felemelt dekompresz-

szor mellett a kickstarterrel. Ezután csukjuk be teljesen 

a levegőszabályozót és rúgjunk bele energikusan az in-

dítókarba. Ha ez többszöri próba után sem indítja meg 

a motort, cseppentsünk egynéhány csepp benzint a hen-

gerbe és ismételjük meg a műveletet. Ha a gyertya nem 

piszkos, az elektródtávolságok megfelelőek (0.4 mm.) és 

a megszakító is helyesen van beállítva, a motor feltétle-

nül meg fog indulni. A helyesen beállított üresjáratú 

düzni és esetleg kézzel a berúgás közben befogott lég-

szívócső is hozzájárul a motor beindulásának könnyebbé 

tételéhez. Ha motorunkat fűtetlen helyiségben tartjuk, 

nézzük meg, hogy a beindítást követő kb. 2 percen belül 

megindul-e az olajcsöpögés a kémnyíláson keresztül? Ha 

ez nem következik be, akkor nyissuk ki az automatikus 

olaj szivattyúnkat egynéhány fokkal. A szivattyú által 

adagolt nagyobb olajmennyiség a vezetékcsövekben még a 

hidegtől megsűrűsödött olajat is rendszerint mozgásba 

képes hozni. 
* 

Automobiloknál és motorkerékpároknál egyaránt 

ügyeljünk arra, hogy az olajgyárak által megadott téli 

olajfajtát használjuk. Ez lényegesen hígabb a nyári mi-

nőségnél és ilymódon nehezebben merevedik meg a hi-

deg behatására. A megsűrűsödött olaj a vezetékeket el-

dugaszolhatja és súlyos károkat okozhat a motorokban. 
* 

Motorkerékpárokat és nyitott automobilokat nagy 

hidegben vezetni csak igen meleg ruházatban lehet. 

A kézre ajánlatos egy vékony selyem- vagy kötöttkeztyüt 

és egy vastag, báránybőrrel vagy más prémmel bélelt 

bőrkeztyűt felhúzni. A lábfázás meggátlására a régi 

téli sportemberek tapasztalata szerint csak egyetlenegy 

módszer van: Bő cipőbe mennél több vastag harisnyát 

felvenni. A motorkerékpárosoknak még különösen nagy 

súlyt kell fektetniök alsó ruházatukra is. A térdeket és 

a hast meleg kötött védőkkel ellátni igen hasznos. A 

fejre feltétlenül ajánlatos egy a füleket is betakaró bélelt 

„Haube". # 

Több ízben megesett már, hogy motorkerékpárosok 
nem találtak magyarázatot arra, hogy gépük miért nem 
húz annyira, mint ahogy húzott azelőtt. Ennek egyik oka 
lehet az, hogy a sárhányóban, különösen az első 
keréken levőn felgyülemlett sár vagy hó, avagy mind 
a kettő a kereket erősen fékezte. Alapos tisztítás után 
a motor ismét jól húzott. 

* 

Ha motorkerékpárunk hátsó kereke csúszik a havon, 

nem viszi előre a gépet és meg akarjuk kímélni magun-

kat a tologatástól, üljünk a nyeregből át a csomagtar-

tóra. Ez igen sokszor meglepően jó eredménnyel jár, 

amennyiben a gép hajtókereke a fokozott terhelés foly-

tán jobban tapad a talajhoz és ilymódoh továbbviszi a 

gépet. Ha ez sem használ, egy arramenő járókelő, vagy 

ha van, az oldalkocsi utasa ülhet rá a csomagtartóra. 

mire gépünk legtöbbnyire kievickél a csávából. 
* 

Ijesztő mértékben növekedik az alaktalan sárhányók 
számai 

A síkos úttesten ne hajtsunk gyorsan. Egy motor-
kerékpár előtt hirtelen stoppoló automobil biztos karam-
bolt okozhat. Motorkerékpáros és automobilista, gondoljon 
arra, hogy nemcsak ők, hanem az úttesten közlekedő 
villamosvasutak, teherkocsik stb. szintén csúsznak és így 
féktávjuk megnövekszik. Fokozott óvatosság a legjobb 
orvosság 1 

* 

Az automobilfékek beállítása különösen nagy fon-
tossággal bír a síkos úttesten. Számtalanszor láthatunk 
az úttesen blokkirozott kerekekkel kígyóvonalban közle-
kedő gépkocsikat. Helyes fékbeállításnál a kocsi fékezés-
nél nem tér el a menetiránytól. 

QODE 
autók 

Magyarországi vezérképviselet: 

Motorcar Company 
Bdapest, IV., Kecskeméti-utca 13. 

Telefon: József 4 6 2 - 0 2 . 
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Előfizetési kedvezmény! 
Mindazon ú j előfizetőinknek, akik 1928 január 1-től 

lapunkra egy évre előfizetnek és beküldik az egyévi 
előfizetési di jat, az egész 1927. évi évfolyamot d í j ta lanul 
bocsátjuk rendelkezésükre. Kér jük 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. 

FOHGACMI HIUE.K 
Igen tisztelt Szerkesztő Uram! 

Az „Automobil Motorsport" 21. számának forgalmi 

híreiben megjelent cikkre: Közlekedési csendőrség kel-

lene az országúti szerencsétlenségek megakadályozására, 

hozzászólásként örömmel közölhetem az alábbiakat, 

örömmel annál is inkább, hogy a forgalmi hírekben 

olyasmit adhatok tudtul a motorostársadalomnak, mely 

nem visszásságról, hátramaradottságról, hanem inkább 

jobb belátásról, előrehaladásról tesz tanúságot. 

Í m e : 

Zala vármegye alispánja meghonosította a közleke-

dési csendőrséget; olykép, hogy a vármegye kocsiján 

minden útjára csendőrt visz magával a közlekedés ellen-

őrzésére. 

A minap hozzánk Keszthelyre is ellátogatott az 

emígy felszerelt nagy Buick s a soffőrtől megtudtam a 

következőket: 

Minden úton ezidáig — mondhatni naponkint — 

10—15 szabálytalanul hajtó konok paraszt került terí-

tékre, de — halló „Magyarság" — egyetlen rendbontó 

autóst, motorost nem láttak „garázdálkodni". 

Lehet, hogy „véletlen", de így van. 

Űgy-e milyen érdekes, hogy a gyalogos csendcr 

mindig autóst, motorost jelent fel ludasnak, míg ha gé-

pen ül, gyorsabban közeledik az igazság felé. 

A közlekedési szabályok betartásának legfontosabb 

tényezője a jó utak — hogy ne kelljen megbízhatósági 

túrautat futnunk s csontrendszerünk gyenge volta miatt 

el-elhagyni a baloldalt — először, másodsorban az or-

szágúti közlekedési csendőrség — hogy az atyariak 4—8 

pengőkért megtanulják a „balra hajts"-ot. 

Ha ez meglesz, akkor remélhetjük, hogy az or-

szágúti balesetek aránytalanul nagyra nőtt száma egy-

szeriben leapad. 

Vegye tudomásul „D. Gy." (1927. X . 21. Péntek), 

hogy a motorostársadalom nagyobb örömmel várja-lesi a 

közlekedési csendőrség megjelenését, mint ö n ! 

Csak azt még. 

Szívleljék meg Zala vármegye példáját megcsonkí-

tott hazánk többi megyéi, al- és főispán urai és cserél-

jék ki fényes díszhuszárjaikat derék csendőrökre. 

Ezt a 13 főből álló új fegyvernemet talán nem fog-

ják sokallani az entente-hatalmak. 

Hová ad j am kocsimat téli nagy j av í t ásra? 

Nébel és Sz irmaihoz , VI . , Csengery-utca 74. 

V V V V w w WWW 

CSAK EGY „PUCH" VAN A VILÁGON! 

Üjévután gondolkozol, 

Mit vegyél a nyárra, 

Aminek majd örülni fogsz 

S nem túlsók az ára. 

Ilyen egy van, nem is drága, 

Hangja zengö-csengö: 

PUCH-motor ez s ára most csak 

Ezerkétszáz pengő. 

Mehetsz vízben, mehetsz sárban, 

Fordulhatsz Te szépen, 

Ha indulsz egy nagy túrára, 

Megérkezel épen. 

Ideálod felülteted 

Pakktartóra hátul, 

Ha PUCH-on ül, szíve hamar 

Egészen meglágyul. 

Mondta is Rabi Akiba, 

Ha PUCH-on ő haladt: 

Ügy látszik, hogy mégis van új 

Dolog a nap alatt. 

Mindezt olcsón megkaphatod, 

De csak most a télen, 

Ha nem tudod, ott van boltunk 

A Liszt Ferenc-téren. 

motorkerékpárok 

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

Telefon: T. 128-29. 
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A Tiszántúli Automobil Club, mint hírlik, másfél-
napos túrautat rendez 1928-ban. A túra állítólag Buda-
pestről indul ki ós Miskolc—Debrecenen keresztül, a 
Hortobágy érintésével vezet a Sóstón át Nyíregyhá-
zára. A homokverseny valószínűleg nem lesz köte ező 
ós legfeljebb pluspontozást fog jelenteni. Ideje volna, 
hogy egészen elhagyják. Amatőr autótulajdonos alig 
hisszük, hogy szívesen vinné kocsiját a vágóhídra. A 
túra hossza 560 kilométer lesz, míg a motorkerékpárok 
túraútja 300 kilométer lenne. Mint hírlik, a nyíregyhá-
ziak már most agilisan dolgoznak a verseny előkészíté-
sén. Mi részünkről szívesen adunk a TTAC-nak úti-
költségmegtérítés ellenében képzett időmérőket. 

Az új DKW kisautó. A két kedvelt német kiskocsi, a 4. 
LE. Opel és a kis Hanomag a közeljövőben erős konkurren 
ciát kap. A motorkerékpárjairól híres DKW-gyár, melyről 
alig pár hete írtuk meg, hogy megvette az amerikai Ricken-
haker-gyár összes gépeit és azokat Németországban állítva 
fel, német Rickerabaker-kocsikat fog a piacra hozni, most a 
közeljövőbein kisautót hoz a piacra. Két henger egy blokkiban, 
kétütemű motor termosyphon-hűtéssel jellemzik az új kis-
kocsit, mely három adólóerö mellett 584 kcm hengerűrtarta-
lommal 15 fékpadlóerő leadására lesz képes. A kis modell 
szenzációja az önindító, valamint a tökéletes Bosch-világító-
berendezés. Töhblameliás kuplung, kardán és differenciál, 
három előre- és egy hátramenet képezik a kis DKW egyéb 
•technikai részeit. A teljes karosszált kocsi súlya csupán 425 
J«g. és sebessége állítólag 80 km. Ezt ugyan nem hisszük, de 
ha csak 60—70 kilométert megy, az is elég, ha megtudjuk, 
hogy ára Németországiban csupán 2200 márka, ami magyar 
pénzben nem is egészen 3000 pengő. 

Boldog idők — boldog képviseletek. Steyr Type XII., 
mint karácsonyi ajándék. Javulnak a viszonyok Magyarorszá-
gon és okosodnak az emberek. Eddig aranyat, gyémántot 
vettek a gazdag emberek karácsonyi ajándékul, ma megvál-
tozott a helyzet. A legmodernebb karácsonyi ajándék egy jó 
automobil. Mint értesülünk, Éber Amtal hankigazgató vejének, 
Münich ALadár építészmérnöknek egy Type XII. Steyrt vett 

.karácsonyi ajándékul. Hasonlóan cselekedett Barcza Imre is, 
aki feleségének vett egy kis csukott Steyrt. A fentieken kívül 
még Neruda Nándor és Sturza Károly vettek a karácsonyi 
ünnepekre kis Steyrt, amelyről lassan bebizonyosodik, hogy 
egyike lesz a magyar utak legjobban használt kocsijainak. 

Terjed a Duco. Örvendetes megállapítani, hogy lassan, 
de biztosan, csaknem valamennyi budapesti és vidéki nagy 
cég áttér az amerikai zomándakkokra. Természetesen mind-
annyian a legjobb amerikai zománclakk, a „Duco" rend-
szerét vették át, mely ma lassan, de biztosan kezdi kiszorí-
tani a hosszadalmas és nehezen száradó kézzel való fénye-
zést. A napokban már a vidékről is értesültünk az új eljá-
rásra való áttérésről. Így Szegeden, Pécsett, Kaposváron és 
Nagykanizsán vezették be az ottani karosszériaműhelyek a 
Duco-lakkot. 

A minap egy igen érdekes perről szereztünk tudomást, 
ami élénk fényt vet a magyar erkölcsökre. Az esetet egy 
ügyvédtől hallottuk, aki mint kuriózumot, mesélte nekünk 
legújabb autóperét. A nyár folyamán megjelent egyik 
autómobi'lké pviseletűnknél egy igen gazdag földbirtokos ós 
tudatta a képviselettel, hogy egyik szintén többezerholdas 
barátja autót óhajt venni. Biztosította a képviseletet, hogy 
barátja megveszi a kocsit, ha neki a 10 millió (800 pengő) 
províziót biztosítják. Arról ne vitatkozzunk, hogy ildomos 
volt-e a föld/birtokos kérése, de ma üzlet-üzlet és a képvise-
let belement az üzletbe. Nemsokára megjelent a vevő és meg-
kezdte az alkut a kocsira. Drágálta és hajlandó lett volna 10 
millióval olcsóbb árat megadni. Az üzlet tehát 10 millión 

fennakadt. Erre a cég tudatta az üzlethozó földbirtokossal, 
hogy miképen áll a dolog, mire az a nagy kapacitálásra és 
rábeszélésre hajlandó volt lemondani a jutalékról. Így azután 
a vevőnek ,a képviselet 10 millióval olcsóbban adta át a ko-
•asit. Az üzlet tehát létrejött. A vevő átvette a kocsit és ami-
kor az utolsó 10 milliós váltó beváltásária került a sor, a vevő 
kijelentette, hogy időközben értesült, miszerint harátja nem 
kapott províziót, illetve lemondott arról, eszerint a céginek 
nem kellett kiadni a jutalékot, ő tehát annyival kevesebbet 
fizet a kocsiért. A cég hiába igyekezett meggyőzni, hogy 
hiszen már éppen azért kapott 10 millió engedményt, mert 
barátja a jutalékról lemondott, a vevő hajthatatlan maradt 
és most perre mentek a 10 millióért. 

Az amerikai White 1928 februárjában kísérletet tesz 
Segrave (Sunbeam) 324 kilométeres sebességi világrekord-
jának megjavítására. Gépe a legnagyobb monstrum lesz, 
amit vialaha is építettek. Három diarab, egyenkint 12 henge-
res blokfcmotor, egyenkint 500 LE teljesítőképességgel fogja 
hajtani a gépet. Egy blokk a hűtő mögött a kocsi elején kö-
zépen, a másik kettő oldalt lesz elhelyezve. A kocsi össztelje-
sítménye 1500 LE, tehát 50 százalékkal több, mint Sunbeam 
Mistery teljesítőképessége. A 36 hengerhez 12 gázosító szol-
gáltatja a keveréket. A váz hasonnlóan a nagy teherautók-
hoz, 30 cm széles, igen erős hossztartókból áll, melyeket két 
párhuzamos helyzetű tartó fog össze. Az alváznak csupán az 
eleje van némileg rugózva. Az alváz súlya 4000 kg. A kere-
kek nyomtávja 4 és fél méter. A kocsi súlypontja igen mé-
lyen fekszik. A küllős kerekek 117X18-as méretűek. A kup-
lung és a sebességváltómű teljesen hiányoznak. A benzin-
tartály befogadóképessége 200 liter, de ez a maximális tel-
jesítmény esetén már 12 perc alatt kiürül. A koosi eddig 
300.000 pengőbe került. Csupán egy hengerblokk ára 6000 
pengő. White kísérleteit ugyanott óhajtja végezni, ahol 
Segrave, Daytona Beach és Oremond között. White biztosan 
sízámít rá, hogy a 400 kilométer sebességet eléri. 

Az automobilkiállítások nemzetközi irodájának legutolsó 
ülésén már megállapították az 1928. évi (kiállításterminuso-
kat". Január 7—15. New-York. Január 18—25. Chicago. Ja-
nuár 21—29. Amtsterdam. Február 10—17. Kairó. Február 
23—március 4. Kopenhága. Március 4—11. Leipzig (csak 
teherkocsik számára). Március 16—25. Geneve (Svájc.), Már-
cius 6—13. Wien. Március 20—április 10. Zágráb. Április 20 
—május 5. Barcelona. Szeptember 2—10. Prága. Október 4 
—14. Párisi Szalon. Október 11—20. London Olympia Show. 
November 8—18. Bruxelles. Október 11—20. Berlin. Buda-
pesten T.928-ban nem lesz automobilkiállítás. 

R A L E I G H motorkerékpár 
Svábhegyi verseny 

1927. 
350 kcm. 
II HILD 

R a l e i g h - g é p e n 

kategória 
KÁROLY 

Vezér-
képviselet: A P A R T A U T O R . - T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: T. 289 - 4 4 
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Egyik szaklapunk karácsonyi számában „Elkészült a 
nyergesújfalui versenyút" címmel cikket közöl. A cikk egy 
kitétele így szól: „A legnagyobb hálával kell megemlékez-
nünk a Királyi Magyar Automobil Club és a Kereskedelmi 
minisztérium áldozatkészségéről és jóindulatáról, mellyel a 
nevezetes út elkészültét lehetővé tették." Hogy a kereske-
delmi miniszter úr hozzájárult az út felépítéséhez, az tény, 
de hogy a Királyi Magyar Automobil Club egy vasat sem 
adott az új betonpályához, az is tény. Ezt csak az igazság 
kedvéért szögezzük le és idézzük 1927 október 16-án meg-
jelent 19-es számunkból, a 20. oldalon megjelent cikkből: 
„A betonút tulajdonképen kísérleti út, melynek építését an-
nak idején Delmár Walter propozíciójára kezdték meg. A 
költségekhez némileg az állam is hozzájárult, az oroszlán-
részt azonban a Magyar Általános Kőszánbánya r.-t. vezér-
igazigatója, Vida Jenő kormányfőtanácsos, aki a cementet 
bocsátotta a műút rendelkezésére és Schiffer Miksa, a Pala-
tínus r.-t. vezérigazgatója viselték. Szó volt annak idején az 
Automobilklub hozzájárulásáról is, mely esetben a munka 
már készen is lenne, ez azonban elmaradt. A magyar auto-
mobiltársadalom nevében mondunk köszönetet a három fér-
fiúnak, akik lehetővé tették, hogy Magyarországon a kül-
földhöz hasonlóan, reális kilométerversenyek rendeztessenek 
és hasonló nagy eredmények elérhetők legyenek." Eddig a 
mi három hónap előtt megjelent cikkünk. Több objektivitást, 
uraim. Nem mindent az Automobilklub csinál. Inkább azt 
szeretnők már olvasni a hivatalos lap hasábjain, hogy a 
KiMAC megkezdte a magyar utak jelzését. Attól félünk azon-
ban, hogy a végén 7 év után azt is más fogja megcsinálni. 

Az új kétliteres Itala-Spint». A párisi Szalón olasz új-
donságainak egyik legérdekesebbje feltétlenül az új, Type 
205. Itala-Spinto volt. Ez a modell nem lép az eddigi jól-
ismert és kitűnően bevált 2 literes helyére, hanem a verse-
nyezni is óhajtó sportember számára készült, de emellett a 
túraautomobil követelményeinek is megfelel. A két felül-
fekvő bütyöktengellyel ellátott motor a négy-ötszemélyes 
kocsinak 130 kilométeres sebességmaximumot 'biztosít és 
emellett még szokatlanul elasztikus. Különleges figyelmet 
érdemel a motor abszolút zajtalan járása és a kocsi remek 
kidolgozása, mely tulajdonságok eddig is ismertetőjelei vol-
tak az olasz kvalitásgyár mesterműveinek. 

1927 december 31. 

Egy érdekes reklám jutott a kezünkbe a közelmúltban. 
Egy novemberi francia lapban olvastuk, hogy a Gometz-Le-
Chatel híres francia hegyiverseny 1100 kcm-es kategóriáját 
Monsieur Dugat nyerte Derby-gépén, 41.2 alatt abszolválván 
a kilométert hegynek fel, maga mögött hagyván van Pays 
(Amilcar), Lipmann (Salmson), Gondouin (Caban) és Ha-
voincourt (Salmson) versenyzőket. Ez egy kis hír, ami tulaj-
donképen nem bír nagy jelentőséggel, a Derbyről tudtuk, hogy 
egy jó francia kiskocsi, ellenben megtudtuk, hogy van Ga-
ban-automobil és hogy a Derby felszerelése,: Scap-motor, Co-
zette-karburátor, Dunlop-pneu, Energic-benzin, Energol-olaj, 
Ponsot-gyertya volt. A Ponsot-gyertya új dolog, erről eddig 
még semmit sem hallottunk. % 

FIAT Type 20. A turini FIAT-gyár a kora tavasszal egy 
új modellel jön ki. A Type 20-nak nevezett modell hathenge-
res, furata 68 mm, lökete a normálisnál jóval nagyobb, 103 
mm, hengerűrtartalma 2245 kcm. Oldalvezérelt szelepek egy 
jól átkonstruált hengerfejjel biztosítják az előmelegített gá-
zok jó eloszlását. Az új típus akkumulátorgyújtású lesz. 
A kuplung lamellás, a négykerékfék Servo-rendszerű. 

Victor A. Bruce és felesége egy 1991 kcm-es hathengeres 
angol A. C.-kocsival (túra-széria, alváz, sárhányók nélkül) 
váltott vezetéssel ostromot intéztek az olasz OM rekordok 
ellen. A kísérlet teljes sikerrel járt, amennyiben sebesség 
szempontjából jóval felülmúlta az OM-rekordokat. Még nin-
csenek jelentéseink a végeredményről, de már lapzártakor a 
két AC-vezető túl volt a 10.000 kilométeren. Míg az OM-
vezetők csupán 103—110 km. közötti óraátlagot hoztak ki, 
addig Mr. Bruce és neje 123—125 kilométeres átlaggal rótták 
köreiket a Monthléry autodromiban. 100 óra alatt 12.307 
kilométert tettek meg, ami 123.070 kilométeres átlagnak fe-
lel meg. A 10.000 kilométer megtételére 80:18:31.78-ra volt 
szükségük. Eddig 14 új világrekordot állítottak fel. A Bruce 
házaspár 15.000 mérföldig akarja felvinni a körözést, ami 
24.145 km. Bruce AC-gépe KLG-gyertyákkal, ML-mágnessel, 
Stromberg^karburátorral volt felszerelve, BP benzint és 
Castrol-olajat használt. Erre is rá lehet tehát mondani, amit 
akkoriban a Bentley-vezetők mondottak, hogy „Angol kocsin, 
angol vezetők, angol benzinnel, olajjal, csak a pálya volt 
francia!" A Bruce-rekordokról a következő számunkban új-
ból referálni fogunk. 

AUTOMOBIL - MOTORSPORT 

„Nincsen olyan autómárka. 

Melyhez RI V-nek nincs csapágya." 
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Világszabadalom ! Nincs kezelés ! 
Tegyen egy próbát. Szereltesse fel 
az automobiljára és traktorjára az 

ECO NO RECUPER 
benzin- és olajmegtakarítókészüléket 
Garantált 10°!o üzemanyagmegtaka-
rítás. 14 napos díjtalan próba 

Megrendelhető: 

KISS LÁSZLÓ 
okleveles gépészmérnöknél 

Budapest, I. ker., Biró-utca 10 

bármely gyártmányú villamos-

dinamó, akkumulátor, 
indítómotor, mágnes 

motor kerékpár-világítások pontos, 

gyors és olcsó javítása 

garancia mellett 

URNER ÉS BERKOVITS 
VILLAMOS AUTÓBERENDEZÉSEK 

VEZÉRKÉPVISELETEK: SCINTILLA, INDEX, FENAG 
BUDAPEST, POZSONYI-ÚT 4f. TEL.: TERÉZ 148-84 
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MOTORKERÉKPARVERSENYZŐK F IGYELEM! 

1928 január 8-án lesz a KMAC téli motorkerékpár-

versenye. Nevezési határidő 1928 január 5. 

Start 1928 január 8-án reggel 3 órakor. Célbaérke-

zés 10—11 óra között a Jánoshegyi Erber-vendéglőnél. 

Nevezési d í j : Szólómotorkerékpároknak 10 pengő, 

oldalkocsis motorkerékpároknak 15 pengő. 

Nevezni lehet a KMAC titkárságánál IV., Apponyi-

tér 1. szám. Az 1927. évi versenylicenszek érvényesek. 

Betartandó maximális átlagsebesség 40 km. Útvonal 

hossza 53 km. Az „Automobil-Motorsport" figyelmez-

teti a versenyzőket, hogy aki 1 óra 15 perc 45 másod-

percen belül ér a célba, az túllépte a maximális átlagot 

és diszkvalifikálva lesz. A minimális átlagsebességet a 

startnál adják a versenyzők tudtára. Ha a minimális 

átlag 30 km. lesz, úgy a versenyzők, ha helyezve akar-

nak lenni, 1 óra 46 percen belül kell, hogy befussanak, 

ellenkező esetben nem érték el a kívánt óraátlagot. 

Felhívjuk a motorkerékpárversenyzőket, hogy men-

nél nagyobb számban vegyenek részt a versenyen, hogy 

a külföld előtt tanúbizonyságot tegyenek a magyar 

motorkerékpársport fejlettségéről. Erre a versenyre 

nem kell speciálgép. Mindenki ott legyen. Legalább 100 

indulónak kell lenni. 

Kilencvennégyezer kocsi az amerikai gyárak heti pro-
duktuma. Ez a nevezetes statisztika a közelmúlt napok egyi-
kén látott napvilágot egy nagy amerikai napilapban. A szám 
annál nagyobb jelentőséggel bír, minthogy igen sok gyár van 
ma az USA-ban, amely hetenkint legfeljebb 4—5 napot dol-
gozik. A kimutatásból kitűnik, hogy a gyártás felét a Ge-

A két OEC-vezető, G. Malims és Ch. Olliver megérkez-
tek a világkörüli útjukról. A két angol katonatiszt a 37.000 
kilométeres utat 13 hónap alatt tette meg, miköziben 24 or-
szágot jártak át és közben meglátogatták a legexótikusabb 
vidékeket is. írtjukról minden baj, incidens nélkül tértek ha-
za, dacára annak, hogy még a Balkánon is voltak. A két angol 
útját két 1000 kem-es OEC-motorkerékpáron tette meg, 
oldalkocsival felszerelve. Megérkezésükkor a Royal Automo-
bil Club és az Autó Cycle Union aranyplakettekkel tüntette 
ki a két világjárt motorkerékpárost. A két OEC útját Shell-
benzinnel és olajjal (Voltol) tette meg. Gépük BTH-mágnes-
sel és Coventry-láncokkal volt felszerelve. Minden magukkal 
vitt alkatrészt az ACU hivatalosan pecsételt le és így semmi 
sem volt eltagadható. A két gép közül csupán az egyik szen-
vedett egy íziben hajtókartöróst, amit azonnal pótoltak. Az 
OEC-motorkerékpárokra a fenti teljesítmény igen jó fényt 
vet és eleven bizonyítéka, hogy ma az oldalkocsis motorkerék-
párral már a legnagyobb külföldi túrákra is el lehet menni. 

Ha végigtekintünk a világ kitűnő motorkerékpárgyárain, 
észrevesszük, hogy Budapesten még egész csomó kitűnő 
világmárka nincs képviselve. Így nem látunk Wanderer-ikép-
viseletet. Nincs nálunk még a világhírű svéd fegyvergyár 
által előállított Husquarna (ejtsd: Hüskvarna). Megszűnt 
annak idején az angol Humber. Nem látjuk a most újra fel-
lendült Montgomeryt. Érdekes, hogy a Scott sem tud gazdára 
találni Budapesten. Nem igen foglalkozik a képviselet a 
PM-el, pedig jobb sorsra érdemes. Ugyanezt mondhatjuk a 
Calthorpe-ról is. Nincs képviselete a Duneltnek sem, pedig 
arról sem mondhatjuk, hogy rossz volna. Képviselet nél-
kül áll az angol OK és a világhírű Mac Evoy, New-
Henley is. Az angol P. & P. sincs Budapesten, nem is 
szólva egypár egészen elsőrangú francia márkáról, mint a 
Griffon, Alcyon és mások. A francia Terrot is teljesen el 
van hanyagolva, nemkevésbé a híres svájci Motasacoche. 
Egyszóval van még képviselet, csak ki kell értük nyújtani a 
kezet. 

A magyarországi Bugatti vezérképviselet ezúton 

is tudatja a Bugatti túra- és sport-, valamint verseny-

kocsik iránt érdeklődőkkel, hogy 1928 január hó 1-től 

Bugatti automobilokat már igen kedvező fizetési fel-

tételeke mellett is lehet kapni. 

neral Motors kötelékébe tartozó gyárak állítják elő (Chevro-
let, Buick, Oakland-Pontiac, La Salle, Cadillac). A kimuta-
tás a következő: Chevrolet 26.000, Ford 14.000, Hudson-Es-
sex 9400, Buick 6300, Oakland-Pontiac 6000, Do<%e 4800, 
Studebaker-Eirskine 4700, Willys-Overland 4600, Chrysler 
4000, Nash 3200, Star 2750, Oldsmobile 1500, Hupmobile 1400, 
Paige 825, Reo 800, Chandler 750, La Salle 600, Packard 
550, Falcon-Knight 530, Peerless 415, Cadillac 360, Auburne 
325, Jordán 280, Franklin 200, Lincoln 190, Pierce-Arrow 
175, Stutz 135. 

Újabb fúzió az automobilszakmában. A közelmúlt na-
pokban a Fábri B. (Itala-Brennabor képviselete) egyesült 
a gróf Vay Arthur és Szásizy Kovách Ernő (Sima Violet és 
Majola) képviselettel. Az új cég a jövőben csupán a kitűnő 
olasz Itala, a német Brennabor-képviseletet tartja meg és 
ezekhez megszerezte az amerikai Peerless-automobilokat. Az 
úi egyesülés kiállítási helyisége Budapest, VI., Andrássv-út 61. 
(Telefon: Teréz 159—65.), garázs és javítóműhelye V., Ko-
rál-u. 4. (Telefon: Lipót 965—68.) Az Italát és Brennabort 
már ismerik olvasóink, így csupán az amerikai Peerless-t 
kil'l bemutatnunk. A Peeriess a legrégibb amerikai automo-
bil gyárak egyike. Hat- és nyolchengeres kocsikat gyárt, me-
lyek közű) a hathengeresek az ismert Buick, Chrysler-típu-
sokban jeiennek meg. Nyolchengerese az USA egyik legszebb 
luxuskocsija, mely vetekszik a Packard és Stutz formáival. 
A Peerless-köcsik jóságát misem bizonyítja jobban, minthogy 
a gyár kétéves garanciával adja el kocsijait. A Peerless hat-
hengereseinek ára 11—14.000 pengő között mozog, míg a 
nyolchengeres luxusmodelljei a 25—30.000 pengőt is meg-
haladják. Az első Peerlessek az új esztendő elején érkeznek 
Budapestre. 

PNEU 
Négy Minerva-automobil az államnak. A közelmúlt na-

pok egyikén Sándor Pál országgyűlési képviselő beszédet 
mondott a parlamentben, hogy miért kellet az államnak 
egymilliárd 600 millióért négy Minerva luxuskocsit venni, 
holott erre a célra ugyanígy megfelelt volna négy Ford iis, 
melyeknek ára alig lett volna 300 millió. Sándor Pál szerint 
a Minerva a legjobb és legdrágább automobil. A kocsi bírá-
latába nem óhajtunk bocsátkozni, csupán azt szögezzük le, 
hogy a Minervánál még igen sok drágább kocsi is van. 
Hogy miért vett az állam éppen Minervát, azt Sándor Pál 
országgyűlési képviselő úrnak, ha hozzánk fordul, szívesen 
megmondjuk. Igen helyesen tenné Sándor Pál országgyűlési 
képviselő úr, ha megemlítené a parlamentben, hogy miért nem 
vett a magyar állam négy Magosix-kocsit, ami éppen olyan 
jól megfelelt volna és azt is, hogy miért kényszeríti a magyar 
álliam a taxisokat, hogy a magyar gyártmányú Magomobilt 
vegyék, ugyanakkor, amikor ők Minerván járnak. A magyar 
államnak kellene jó példával előljárni. Nézzük csak meg 
Hindenburgot és a többi német vezető államférfiakat, mivsl 
járnak. Mercedes-Benz, Horch stb. német kocsikon. 

H a biztosan és veszélytelenül akar közlekedni 

Budapest forgatagában, hozassa rendbe fékeit 

Nébel és Sz i rma i j av í t óműhe lyében ,V I , Csengery-u. 74 

Emlékezetes annak idején, hogy a Semmering-versenyen 
Zsolnayt (Gráf & Stift) és a Mercedes-vezető Roseriborgert 
holtversenyben hirdették ki elsőnek, holott Zsolnay a villany-
óra mérése szerint egypár századdal jobb időt fuitott. Az 
ügyet Zsolnay óvására az AIACR elé terjesztették, amely 
most holtversenyt állapított meg. Minek akkor a villany-
óra? Az AIACR sportbizottsága szerint ikézierővel mozgásba-
hozható óránál csak ötödmásodpercek mérhetők biztosan. Ez 
a megállapítás a villanyóra egésa létét illuzórikussá teszi. 
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A Velox autókereskedelmi r.-t., a rüsselsheimi Opel-
kocsik vezérképviselete (V. Dorottya-u. 7.), a Hitelbank-palo-
tában átalakította eddigi mintatermét. A tágas, nagy helyiség, 
mely eddig alkatrészállványok és egyéb berendezés folytán 
meglehetős tömött színezetet keltett, most egy igazi nagy-
városi mintaszalónná alakult. A szép vörös szőnyegeken 
csupán három Opel-típus áll egymás mellett, míg az irodai 
berendezések az emeleten foglalnak helyet. 

A Bükk- és Mátravidéki Automobil Club 1927 december 
18-án tartotta közgyűlését. A napokban kaptuk meg a 
BÉMAC-tól a közgyűlés hiteles jegyzökönyvét, amit igen 
hosszú terjedelménél fogva, sajnos, nem áll módunkban le-
közölni. A jegyzőkönyvből megállapítható mindekelőtt, hogy 
a BÉMAC elnöke, báró Bottlik István ismét nem jelent meg. 
Nem tudjuk, mi ennek az oka, annyi bizonyos, hogy még ed-
dig minden, a BÉMAC ügyeivel kapcsolatos eseménynél a 
jelentés, vagy a beszámoló sohasem nélkülözte azt a tényt, 
hogy az elnök báró Bottlik István „meg nem jelenésével" 
tündökölt. Ebből a tényből mi megállapítjuk, hogy a mis-
kolci automobilizmus beteg alapokon nyugszik. Vagy elnök 
valaki és akkor megjelenik a klubja által rendezett nagy-
fontosságú napokon, mint a kongresszus, a közgyűlés, vagy 
nem, de akkor mondjon le és engedje át helyét olyanoknak, 
akik dolgozni akarnak és nem szégyellik a BÉMAC elnöksé-
gét. Nézetünk szerint semmiképen sem egészsége; állapot, 
ha a klub közgyűlésén 17 ember jelenik meg és abból is 
kettő budapesti. Érdekes jelenség volt különben, hogy a Ki-
rályi Magyar Automobil Club ezúttal két tagjával képvisel-
tette magát. Még érdekesebb volt a KMAC képviselőjének 
beszéde, aki kijelentette, hogy a KMAC a legnagyobb szere-
tettel, mondhatni rajongással van eltelve kartellklubja, he-
lyesebben te-stvérklubja iránt, mely itt a Bükk, Mátra és 
Hegyalja vidékén, valamint a lillafüredi centrumban oly agi-
lis tevékenységet fejt ki. Bár kissé gyors Pálfordulás a 
KMAC részéről, ráki a kongresszuson még nem volt ily ra-
jongással eltelve a BÉMAC iránt, mint most, hiszen meg sem 
jelent, de mindenesetre dicséretes, miért azt mutatja, hogy a 
KMAC-ban a jobb érzés kerekedett felül. Őszintén szólvia, 
szeretnők már a BÉMAC ügyeit az egyenesben látni. Nem 
tudjuk mi az ok, annyi bizonyos, hogy ma az a látszat, hogy 
az egész BÉMAC Siposs Géza, aki dolgozik fáradhatatlanul 
egy nagy cél érdekében, amit a miskolciak és a vidéki auto-
mobilisták nem honorálnak kellőképen. A BÉMAC-nak mm, 
mint a hivatalos listából kitűnik, olyan elnöksége, választ-
mánya, annyi tiszteletbeli stb. tagja van, hogy megtelne ve-
lük a budapesti Vigadó és amikor jön a klub évi közgyűlése, 
megjelenik 15 ember. Ott látjuk papíron a főispánokat, al-
ispánokat, tábornokokat stb., de sajnos, mind csak papíron. 
Eddig a legtöbbször csak kimentéseket és hasonlókat kell 
regisztrálnunk. Egyedül gróf Vay Arthurt látjuk ott állan-
dóan, aki úgy látszik, ambícióval felel meg a beléje helyezett 
bizalomnak és nem szégyelli, hogy a BÉMAC ügyvezető-alel-
nöke. Mi részünkről több összetartást kívánunk az új klub-
nak, mely a felvidéken nagyon áldásos munkát tudna ki-
fejteni az automobilizmus és motorkerékpársport érdekében. 
A közgyűlés a lemondott és más területre távozott tisztvise-
lők helyébe a következőket választotta meg: Ügyvezető-
elnök: gróf Vay Arthur. Társelnök: Ragályi Balassa Ferenc 
és vitéz dombóvári Révy Kálmán altábornagy. Igazgatósági 
tag: Mikecz Miklós. Választmányi elnök: Szent-Imrey Pál. 
Választmányi alelnök: Klein Sándor. 

Az udvarias FIAT-képviselet. A minap a FIAT-kép-
viselet szép tanújelét adta udvariasságának vevői iránt. Egy 
501-es Sport FIÁT-ról a Felsőerdősoron egy esite lecsavar-
ták a hűtősapkát a jelvénnyel együtt. Mikor a kocsi tulajdo-
nosa bejött a képviselethez, egy újat akarván venni, meg-
ajándékozták eggyel. — Ilyen kicsiségért — úgymond — 
nem kérünk semmit sem vevőinktől. — Egyébként az új 
seprő jól seper, így mondja a közmondás. A budapesti FIAT-
kénviseletnél úi élet kezdődik, melv a takarékossáe és rezsi-
költségek csökkentése jegyében indul. Erre vall, hogy a 
Váci-utcában levő hatalmas mintatermet átépítik és egy-
részét elfalazva, egy más üzlethelyiség céljaira engedték át. 

A Bruck Nándor és Fiai cég, mely eddig a két világ-
márka James és Rudge képviseletét bírta, most megszerezte 
az angol Triumph-motorkerékpárok képviseletét is. Érdekes 
megjegyezni, hogy Magyarországon a Triumph volt az első 
motorkerékpár, amely képviseletet nyert. A Bruck-cég, hogy 
képviseleteit kifejlessze, 25 éves jó hímevét öregbítse és a mo-
dern kor követelményeinek mindenben megfelelhessen, 1928 
február 1-én nagyobb helyiségbe, a VI., Jókai-u. 21. sz. alá 
költözik. 

BOLDOG ÚJESZTENDÖT 
KÍVÁNOK 

MÉLYEN TISZTELT VEVŐIMNEK í 

) Csermely Károly | 

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

ÉRTESÍTÉS Tiszteieltel értesítiük a t. érdeklő-
dőket, hogy a \1. kir. Technológián 
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Tizenhárom és fél óra alatt Innsbruckból Budapestre! 
A közelmúlt napok egyikén Delmár Walter, a kitűnő úr-
vezető, Magyarország 1927. évi bajnoka és az „Automobil-
Motorsport" szerkesztősége között érdekes fogadás jöct 
létre, amelyről a székesfőváros automobilista köreiben máris 
igen sok szó esik. Delmár Walter híres arról, hogy túráin 
egy-egy nap alatt 6—700 kilométert is megtesz, ha szükséges. 
Egy ilyen út megtevése körül támadt vitából kifolyólag fo-
gadás jött létre, miszerint Delmár Walter egy kis Steyr 
Туре XH.-vel, mely szerinte egyike a legnagyobb átlagok 
kifutására képes kocsiknak, a Budapest—Wien—Linz—Salz-
burg—Innsbruck közel 800 kilométeres útszakaszt inkluzíve 
a vámokat ós az üzemanyagfelvételt, valamint az esetleges 
pneudefekteket 13 és fél óra alatt futja be. Szerkesatösé-
günk ezt kétségbe vonta, míg Delmár állítását fenntartotta. 
Delmár Wal.ter utólag csupán azt kötötte még ki, hogy Inns-
bruckból indulhasson. A fogadás létrejött. Ha Delmár Walter 
nyer, úgy az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége erre a 
célra készített művészi ezüstplakettjét nyeri márványlapon, 
bevésve a fogadás teljes szövegével. Ha Delmár Walter 
veszít, úgy lapunk egy finom svájci stopperórát kap. A próba 
a tavasz folyamán lesz megtartva, amelyre Delmár Waltert 
lapunk két szerkesztője, Déván István és Dárday-Abriani 
Dezső is el fogják kísérni. A fogadásban, mint hírlik, már 
nem állunk egyedül, mert kitűnő motorkerékpárversenyzőnk, 
Wolfner László is osztva nézetünket, fogadást kötött 'a fenti 
tárgyban Delmár Walterrel. Itt azonban a fogadás már egé-
szen komoly és összege: 1000 pengő. A fogadáis valószínűleg 
május-június hónapok egy napján lesz lefutva. 

A montecarloi csillagtúraút. Az immár európai hírűvé 
lett montecarloi csillagtúrára már megkezdődtek a nevezé-
sek. Eddig E. Р. Malaret (FIAT), dr. Holzknecht (Steyr 
Туре XII.), Madame Versigny és M. Wilford (Willys-Knight), 
Madame Bella Bolste (Adler), H. J. Scheffer (Buiok), K. J. 
Lotsy (De Dion-Bouton), V. A. Bruce (AC). W. J. Brunell 
(Singéi ) és A. H. Pass (Sunbeam) adták le nevezéseiket. Mult 
évben 65 versenyző indult. Mint hírlik, magyarok állítólag 
két Magosix automobillal óhajtanak elindulni a túraúton. \ 
startnak mindenesetre nemcsak a Magosix, de magyarok 
szempontjából is nagy propaganda jellege lenne. Állítólag 
Balázis László, dr. Schmiidt Gyula, Heteés Sándor, Bosnyák 
Ivánról lenne szó. Mindenesetre a fentiek igen nagy szol-
gálatot tennének a magyar ügynek. Helyezésre bajosan szá-
míthatnának, mert a Magosix kétliteres hengerűrtartalma 
túlnagy ahhoz, hogy az értékelésbe beleszólhasson. Itt t. i. 
az 1100-as és 1500-ias motorok vannak a legnagyobb előny-
ben, hia képesek négy személlyel megterhelve a nagy utat 
megtenni. A mult évben egy Königsbergbol induló 1100 kcm 
Amilcar győzött az abszolút értékelésben, míg az 1600 kcm 
kis XII. típusú Steyrek az első 10 között foglaltak helyet. 
Két év előibt is kiskocsi, az 1500 kcm-es angol AC győzött 
Bruce vezetésével. Kétségkívül legjobban jár az, aki Athénből 
indul, mert útja, ha keresztül tud vergődni a macedón he-
gyeken és el tudja érni Szófiát és Belgrádot, úgy Budapest— 
Wien—Strassburg—Lyon—Avignon—Monteoarlo 3684 km. 
Csekély 1000 kilométerrel rövidebb a K^nigsbergből és Ang-
lia legészakibb pontjáról, John Groats-ból indulók útja. A 
magyarok részére az lenne a legpraktikusabb, ha vasúton le-
utaznának Athénbe, vagy Konstantinápolyba, ami által nagy-
ban emelkednének az esélyeik. 

A u l o m o b i l - v e s z 

Lindbergh ezredes hü maradt önmagához! December 
15-én hozta a hírt a rádió, hogy a newyork—párisi útnál 
nem sokkal kisebb távolságra Lindbergh menetrendszerű 
pontossággal érkezett meg Mexikóba. Tomboló lelkesedéssel 
fogadták, amint a wiashington-mexikói 3200 km-es megsza-
kítás nélküli utat befejezve, Wright-Whirlwind-Ryan-mono-
plánján megérkezett. Míg newyork—párisi világraszóló út-
ján az Óceánt repülte át, addig mostani rekordteljesítmé-
nyénél az amerikai kontinens hatalmas hegyláncai ésiazezek 
felett uralkodó légáramlatok nem kisebb veszélyt rejtettek 
magukban. Mostani sikerét éppúgy, mint korábbi vállalkozá-
sának diadalát saját rátermettségének, valamint gépe kon-
strukciójának és kifogástalan üzemének köszönhette. Hogy 
gépe egy pillanatra se hagyja cserben, annak kifogástalan 
működését helyes kenés révén is biztosította és mint eddigi 
útjain, úgy most is Gargoyle Mobiloilt, a Vacum Oil Com-
p&ny gyártmányát használta, amely a ragyogó légi teljesít-
mények egész soránál mindenkor a legmegbízhatóbbnak bi-
zonyult. „Tartós teljesítménynél biztosított zavarmentes 
üzem" a célja nem ©supán a repülőnek, hanem az automobi-
listának, motorkerékpárosnak, valamint a traktortulajdonos-
nak is és ezek mindenkor szem előtt kell hogy tartsák, hogy 
Gargoyle Mobiloil ismételten hogyan állotta meg a próbát. 
Az a Gargoyle Mobiloil, amelyet Lindbergh ezredes használt, 
nem arra a célra előállított speciális gyártmány volt, hanem 
ugyanaz a Gargoyle Mobiloil, amelyet automobilok, motor-
kerékpárok és traktorok kenésére a földkerekségen minden-
ütt használnak. 

Kendelet. A VII. iker. Király-utcának, a Károly-körút és 
Laudon-utca közti szakaszán abból az okból, mert az emlí-
tett útszakasz rendkívül szűk, egyirányi közlekedést rende-
lek el oly módon, hogy a Király-utcának ezen a szakaszán 
csak a Károly-körút irányából szabad hajtani. Az ellenkező 
irányból való hajtás tilos. Ezen rendelkezésem értelmében 
az Anker-közbőd, a Rombach-utcából és a Laudon-utcából a 
Király-utcába behajtó járművek vezetői cisak a Nagymező-
utca irányába hajthatnak. A Károly-körút irányába haita-
niiok tilos. Aki ezen rendelet ellen vét, az az 1881. évi XXI. 
t.-c. 8. §-a értelmében kihágást követ el, s amennyiben cse-
lekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik, az idézett t.-c. 
8. §-a alapján és a 63800/1926. I. M. rendelet értelmében, 40 
pengőig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 
megfelelő tartamú elzárással büntetendő. Jelen rendeletem 
azonnal hatályba lép. Budapest, 1927 december 5. Dr. Mari-
novich Jenő s. k., főkapitány. 

Madrid és Valencia között szenzációs autóút építését 
kezdik meg rövidesen. Ez az út hivatva lesz Madridnak a 
a tengerre való kényelmetlen vasútöisszeköttetését pótolni, 
mivel a jelenlegi vonatközlekedés 12 órát vesz igénybe. A 
betonból építendő új út jóformán teljesen egyenes lesz, 320 
km hosszban és 10 méter szélességben. Az út egyenes veze-
tése több mint tíz folyamhíd és völgyhíd építését teszi szük-
ségessé s a legnagyobb viadukt 300 m hosszú lesz. A 168 
millió pezetás építési költséget egy amerikai cég hitelezi. A 
spanyol automobilizmus ¡szédítő méretű terjeszkedése foly-
tán a meglevő 58.000 km útvonalból 7000 km-t teljesen át-
építenek s főleg a Barcelonába és Sevillába vezető utakra 
helyeznek nagy súlyt, mivel e városokban a jövő évben nagy 
kiállítások lesznek. 
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René Thomas, az ismert autóversenyző, aki 
az 1926. évet végigpihente, ismét versenyezni 
óhajt. Több nagy gyár tett neki ajánlatot, hogy 
vezesse kocsijait 19i8-ban. Thomas még nem nyi-
latkozott. Thomas már Grand Prix-vcrsenyekre 
lassú, illetve öreg, túrakocsi Grand Prix-re azon-
ban jó. Kiváncsiak vagyunk, hová szerződik. 
Mi azt ajánljuk neki, pihenjen tovább, aztán 
hagyja abba és engedje át a teret a fiataloknak. 

Négy új autóbuszvonalat ál ít be a székesfő-
város a közeljövőben. Autóbusz fog felmenni a 
Várba, u Rózsadombra, valamint a Wesselényi-
utcába ós a Szent László-útra. — Külföldi hírek 
szerint a nyersgumiterme és ez évben oly ked-
vező eredménnyel végződött, hogy a világ összes 
gyárai le fogják szállítani a pneuniatikok árát. 
A francia gyáraknál az árcsökkenés 15%, míg az 
angoloknál 5/o. Ne gondoljuk azonban, hogy en-
nek Magyarországon is hatása 'enne. Mire az ol-
csósági hullám ide ér, akkorra ugyanis ismét 
rossz lesz a termelés és a drágulás viszont rádión 
i'og jönni. — Automata benzinkutakat kezdenek 
felállítani a külföldön. A vevő bedob egy bizo-
nyos pénzdarabot ós erre egy külön tartályba 
befolyik egy bizonyos benzinmennyiség. A ben-
zin esetleges drágu ásának vagy olcsóbbodásá-
nak megfelelően a kifolyó mennyiség adagolása 
növelhető vagy csökkenthető, viszont a pénzda-
rab nagysága mindig marad a régi. — ötvenkét 
első díjat nyertek a Puch-motorkerékpárok 
1927-ben. Ha a győzelmeket végignézzük, o yano-
kat olvasunk közöttük, mint: Magyar l'úraút, 
Magyar Tourist Trophy, „Automobil-Motor-
sport" húsvéti versenye. Merluzza hegyiverseny 
(Olaszország), Osztrák TT, Osztrák 24 órás ver-
seny. Salzbergrennen stb. — „New-York an der 
Spree"-nek nevezik az amerikaiak újabban Ber-
lint. Ezt a nevet főleg az amerikai metropolisz-
hoz hasonló autóforgalma ós töké etes közleke-
dési berendezései miatt kapta. — 40.0(11) automo-
bil közlekedik naponta, illetve fut keresztül 
Berlinben a Vilnius császár em'óktemplom kö-
rüli téren. Napokon át számolták az, egyes utcák 
forgalmát ós így jutottak a fenti végeredmény-
hez. Hatalmas szóm ez, amikor meggondoljuk, 
hogy egósz Budapesten nincs több 8Ü00 gépjár-
műnél. — A berlini autóforgalom biztosabb ós 
könnyebb lebonyolítása érdekében a közel jövő-
ben a villamosjáratokat korlátozni fogják. Leg-
közelebb egész járatokat fognak beszüntetni, 
aho' a síneket felszedik és a vilamosforgalmaí 
teljesen kikapcsolják. — 1928 tavaszára az 
ABOAG (Allgemeino Berliner Omnibus Gesell-
schaft) ezer új hatalmas Büssing-autóbuszt ál ít 
be a berlini forgalomba. Az új buszok nyolcvan 
ülőhellyel fognak rende kezni és dacára, hogy 
egyemeletesek lesznek, építésük egészen ala-
csony lesz. — Berlinben csökken — Londonban 
smelkedik az autóbalesetek száma. Berlinben 
1923-ban 160, 1925-ben 143, 1926-ban, 111 halálos 
baleset volt. Ezzel szemben Londonban 1923-ban 
(¡(¡8, 1926-ban 1003 személy halt meg autóbaleset 
következtében. Ebből is kitűnik, hogy a német 
rendszer a 'egtökéletesebb. — Az európai pneu-
ntatikgyárak, hasonlóan a kocsikhoz, hatalmas 
konkurrenciát kapnak lassanként az amerikai 
gumiprodukcióban. Alig pár éve csak Tauril-
Cordatic, Michelin, Continental, Dunlop és Pi-
rel'l volt az európai piacon. Ma a Good-Year, 
Goodrich, Firestone, Fisk, US Rubber és más 
amerikai gyárak gyártmányai rohamosan ter-
jednek a kontinensen. — Kaszala Károlynak ha-
talmas ünneplésben volt része abból az alkalom-
ból, hogy repülőrekordjait a Parisban székelő 
nemzetközi szövetség hitelesítette. Ünnepélyes 
vacsora keretében a MOVE, a Magyar Labda-
rúgók Szövetsége, a Nemzeti Torna Egylet ós a 
Magyar Aeró Szövetség aranyplakettet nyúj-
tott át Kaszalának. Mint hírlik, a közeli napok-
ban a Királyi Magyar Automobil C'ub és a 
MAC is hasonló akcióra készül. A fentiek igen 
jó hatással vannak repülőspertunkra és azt mu-
tatják, hogy végre a magyar társadalom is leve-
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tette nemtörődömségét és il'ő tiszteletniegadás-
bau és kitüntetésben jutalmazza a haza ós a 
sport nagyjaii. — A kora tavasszal ifjabb vitéz 
Horthy István, a Műegyetemi Sportrepülők 
Egyesületének elnöke, vizsgázott pilóta, a kis 
12/18 LE. Thoroczkay-Lampich-gépen megkísérli 
Kaszala Káro'y világrekordjainak megdöntését. 
A rekordjavításra Kaszala véleménye szerint 
nagy a remény, mert — mint köztudomású — 
Kaszalának annakidején még igen sok tartalék-
benzinje maradt. Ugyanakkor Kaszala az újabb 
35 ós 60 lóerős modellekkel óhajt kísérleteket 
tenni és a magassági rekord ellen intéz ostromot. 
— A csendes harc a két német vezető klub, az 
„Automobil Club von Deutsch'and" és az ADAC 
(Allgemeiner Deutscher Automobil Club) között 
állandóan folyik. Az e'őbbi most nagy erőfeszí-
téseket végez a hegemónia újra való megszerzé-
sere. Itt említjük meg, hogy az ADAC-nak egy 
év alatt 11.459-ről 21.810-re emelkedtek a motor-
kerékpáros tagjai, míg automobilistáinak száma 
30.640-rő! 42.258-ra. — Hetvenezer tagja van ma 
az Allgemeiner Deutscher Automobil Clubnak. A 
Németországban kiadott motorkerékpárlicenszek 
54. az autólicenszek 68%-a ADAC tagnak adatott 
ki. Az ADAC a mult évben 180 kisebb-nagyobb 
versenyt rendezett, inig 1928-ra 244 terminusa van 
bejelentve. A haladás tehát igen nagy. — Hat 
Tourist Trophy-terminus van bejelentve eddig 
Európában. A terminusok a következők: Május 
6: Osztrák TT. Május 20: Magyar TT. Június 
4, 6, 8: Angol TT. Június 17: Oiasz TT. Jú ius 1: 
Cseh TT. Június 23: Holland TT. — A három 
Champion gyujtógyertyagyár Amerikában (To-
ledo, Detroit, Windsor) percenként háromszáz 
darabot hoz ki. 1926-ban 45 millió Champion 
gyújtógyertyát készítettek az USA-ban. Ez a 
szám felülmú ja a világ összes többi gyárainak 
produktumát. — A/, amerikai gyárak sorra ala-
pítják Európában fiókgyáraikat. Oka, hogy így 
a szállításkor kisebb teret foglal el az USA-ban 
készült motor, alváz,, sebessségváltó és egyéb 
fontos részei a kocsinak, míg a karosszériát és 
és az összeállítást is itt végzik. Itt ducozzák a 
gépeket és itt készítik a íarószeket is. — Az 
USA-ban a tanulatlan munkás órabére 25 cent. 
míg például Antwerpenben, ahol a General Mo 
torsnak egy fiókgyára van, 5 belga frank vagyis 
15 cent a vizsgázott szakmunkás órabére. Ez is 
oka, hogy az amerikai gyárak a kontinensen 
liókgyárakat alapítanak. — A General Motors 
antwerpeni gyára 1926-ban 6300 automobilt á lí-
tott össze és készített el. Ez a szám az 1927. óv 
végére valószínűleg 7500-ra fog emelkedni. Az 
antwerpeni fiókgyár Belgiumot, Hollandiát, 
Svájcot és részben Franciaországot látja e1 a 
General Motors termékeivel. — A General Mo-
torsnak Európában négy fiókgyára van. Kopen-
hága, Berlin, Antwerpen és Madrid. Afrikában 
kettő, Port Elisabeth és Alexandria. Az alexan-
driai gyár részben a Balkánt is e látja. A fen-
tieken kívül két gyár van Ázsiában, Köbe és 
Singapure és egy-egy Ausztráliában és New-
Zeelandban. Dél-Amerikában három fiókgyára 
van a General Motorsnak. — A General Motors 
fiókgyárai 1925-ben 100.000, 1926-ban 115.000 kocsit 
gyártottak. Angliát a Vauxhal -gyár látja el, 
amely 1925 óta szintén az amerikai General Mo-
tors tulajdona. — Londonban, a Savoy Hotelben 
nagy útügyi és közlekedési kongresszus volt no-
vember hóban. A kongresszussal kapcso'atban 
250 cég nagy kiállítást rendezett, ahol bemutat-
ták a legújabb rendszerű útépítést és a külön-
böző átjelzéseket stb. Itt tanulhattak volna a 
magyarok. — Pozsonyban (most Bratislava) 15 
külföldi autóképviselet van. Buick, Tatra, 
Praga, Chevrolet, Studebaker, Chrysler, Skoda, 
Fiat, Renault. Ford, Steyr, Bianclii, Wanderer 
és Opel bír képviselettel. — Louis Delage, a vi-
lágbajnok, a francia Delage-gyár igazgatója és 
a világhírű Delage-gépek konstruktőrje, vala-
mint Róbert Benoist, a világbajnok, aki a spa-
nyo1, francia és angol Grand Prix-ben, valamint 
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az Európa Grand Prix-ben is győzött, a francia becsü-
letrend lovagjai lettek. — Róbert Benoist, az automobil-
világbajnok minden verseny előtt reggel mayonnézes 
rákot reggelizik és verseny után burgundi vörösbort 
iszik. A hír hatása alatt 1928-ban a rákbehozatal hata -
inasan fog emelkedni Magyarországon. — Az amerikai 
Harley-Davidson-gyár értékes plaketteket küldött a 
budapesti képviseletnek azon Harley-Davidson tulajdo-
nosok szániára, akik az e következő 1928-as évben a leg-
több kilométert futnak gépeikkel. Megindul tehát a ta-
vasszal a harc a Harley-plakettekórt. — A Terézvárosi 
Torna Club a napokban ünnepelte 25 éves jubileumát. 
Sajnos, a kimagasló eseményről csak a lapok út ján ér-
tesültünk utólag, mert a kiváló egyesület, melynek 
nagy ós szép eredményeket elért motorkerékpár-
osztálya vau, nem tartotta érdemesnek, hogy lapunkat 
meghívja. Hír szerint a jubiláris díszközgyű ésen a 
K.MAC is megjelent és dr. Szelnár Aladár a tőle meg-
szokott nívós beszédben köszöntötte fel a TTC-t. — 
Balázs László 1928-ban ismét a most oly jól bevált 
494 keni. ohv. Sunbeam-jével fog versenyezni. A gép 
most átnézés végett künn van a gyárban, de a kora 
tavaszra ismét itthon lesz. Balázs, mint hírlik, igen 
okosan a jövő évben a nagy európai hegyiversenyeken 
való sikeres részvételt ambicionálja. Indulni akar a 
Klausenpasson, a Semmeringen, a Tauern ós az Arl-
berg hegyiversenyeken. — Hild Károly a jövő szezon-
ban sebességi versenyeken 350 kcm. ohv. Raleigh-gépen. 
míg a túraversenyeken, 500-as two-port Raleigh-vel 
indu'. Hi ld nagyban ambicionálja az ügetőversenypá-
lyán rendezendő motorosmítingeken való résztvételt. — 
A német autóiparban kezdődik az árleszállítás, ami 
annak a jele, hogy nagyobbak a gyártott szériák és így 
az előá'lított kocsik olcsóbbak lehetnek. Így a Mannes-
mann-müveknól 5—10%, a Faunnál 5%, a NAG-Protos-
nál 5—10%, ugyanígy az Oi>el és Simson-Supránál. A 
teherautóknál a Krupp. Dixi és MAN gyáraknál van 
leszállítás. — A karácsony előtti hatalmas hidegben 
olyan jelenségekről kaptunk hírt, amelyek eddig még 

Budapesten ismeretlenek voltak. Akadt automobil, 
melynek vize a hűtő aljában menetközben megfagyott. 
A cirkulóció megszűnt és a hűtővíz felforrt — New-
yorkban január 30-án nyílik meg a 14-ik nemzeti motor-
kerékpár- és kerék párkiállitás. A kiállítás február 4-ig 
tart. Színhe ye a Madisou Square Garden. Délután zene. 
Kilenctől tizenegyig tánc és kerékpárversenyek. 
USA forrás szerint W. L. Handley, a híres angol motor-
kerékpárversenyző leutazott Dél-Afrikába. Minden 
valószínűség szerint résztvesz Rex-Acinén a Délafrikai 
Tourist Trophyn. — Barcelonában is megalakult az első 
motorkerékpárfutball csapat. Egyelőre két barcelónai 
csapat treníroz, de a tavasz folyamán a spanyolok kül-
földre is e! akarnak látogatni. Még megérjük, hogy a 
motoros futballban éppen olyan nagy nemzetközi mecs-
csek lesznek, mint a rendes labdarúgásban. — Porosz-
ország egyes részeiben mozgalom indult meg, hogy 
circuitszerű niotorkerékpárversenyeket ne lehessen 
rendezni vasár- és ünnepnapokon délelőtt. Különösen a 
papság protestál a motorversenyek ellen, me'yek zavar-
ják a falvakban az istentiszteletet. — Newyork ég New-
yersey között, a Hudson-folyó alatt egy alagutat épí-
tettek. A Holland Tunnel, mint az amerikaiak elnevez-
ték, óriási forgalmat bonyolít l e Egy hét alatt 158.384 
motoros jármű kelt át az egyik partról a másikra. — 
Calcuttába, Kelet-India fővárosába szeptember hónap-
ban 162 motorkerékpár érkezett. A motorkerékpárok 
javarésze angol ós amerikai gyártmány. — Huszonnégy 
amerikai pneuinatikgyáros van kartelben. A kartel 
neve „The Tyre and R ím Association of America Inc.". 
A testület minden, az USA-ból kikerülő pneuinatikot 
felülvizsgál és ha azon a legkisebb hiba van, azt 
„Second" jelzéssel látja el. Ezt a minőségben jó, de hi-
bás köpenyt azután olcsóbb áron kiárusítják. — A fran-
cia Michelin-gyárnak Amerikában is van gyára, nem-
különben az angol Dunlop-gyárnak. Viszont az ameri-
kai Goodrich-gyár Franciaországban tart fenn gyárat, 
így azután a Budapesten kapható Goodrich tulajaonké-
pen Franciaországban készül és csak az Amerikából 

•-képviseleteit 

( I I I I N 

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

Chater-
Lea 

Vezérképviselet: 
S z á n t ó L á s z l ó , Budapest 
V., Vilmos császár-út36. (Bank) 

BSA 
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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Az angol Champion márka a 

GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó-Haly 
Autókereskedelmi Rt. 

Budapest, V., Nádor-utca 5. szám 
Telefon: Teréz 130 24 

Nézzemeg avilághírűfí és R hengeres 

Jordan 
automobilokat 

Pneumatik árusító R.-T. 

Budapest, VI., Andrássy-út 27 I 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

:: G Y Ő R :: B U D A P E S T 
r V., Deák Kerenc-u. 

Teleionok 201. 2i>:\ 2u:l ff"J # t Q ff\ Tel I'. 213-0». L. V7ÍI-4 

3 É S 5 T O N N A H O R D K É P E S S É G Ű 

Teherautók Speciál-és 
Autóbuszok ( S | í M Pótkocsik 
\ magvar utaknak leg- X ^ ^ S a á E r A magyar utaknak leg-
lobbari megfelelő autó lobban megtelelő autó 

Szolid kivitel, gazdaságos tizem, előnyös árak és feltétetek. 
Manlatl (elhívások cégünkhöz clmzendök. képviseletünk nincsen. 

I C A u o f o l i o a z autóját vagy traktorját Ja-
i X U V C l C I J v vítótól. hogy gépe csapágyait 

CARMOBIL 
speciális autó" és traktor-csapágyíemmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baja a csapágyakkal. Főelárusitó: 

J Í A G E L S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . , C S A K Y - Ü T C A 15. 

T E I E F O N : T. 133-66 

Ugyanitt Kaphatók : phosphorbronzrudak, angol ón, forrasztó ón, 
aluminlumlemezek stb. 

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 

S C H M A L Z J Ó Z S E F , Budapest , VII . , Dohány-u tca 2 2 . Te le fon : J . 4 2 5 - 6 8 
K ö r z e t k e p v í s e l e t e K k e r e s t e t n e k . 
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Autó- és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VI11., óriás u. 16. Teleion: J. 303-45. Alapítva 1903 

szál ított kocsikon van eredeti Goodrich. — Az angol 
Diiulop-gyáruak Franciaországban és Németországban 
van flókgyára. Ezek a gyárak különböző világ-, illetve 
kontinensrészeket elégítenek ki. Magyarországra pél-
dául csak a német Ihinlop hozhat be pneumatikot, an-
gol vagy francia Dunlop legfeljebb kocsikon jöhet be. 
— Hét év alatt, 1920-tól 1927-ig a 24 amerikai gumigyár 
149,374.012 autópneumatikot gyártott. Ebben a számban 
benne foglaltatik az amerikai Dunlop és Michelin is, 
de a francia Goodrich nem. Ebből 10,577.508 darabot 
selejteztek ki, illetve láttak el „Second" jelzéssel. — 
Az USA-ban, de az egész világon is a Good Year áll az 
e ső helyen. Gyártott hat év alatt egymaga 70 167.504 da-
rubot, ami fele az egész amerikai gyártásnak. Az ame-
rikai személykocsik 53, a teherkocsik 83 és az autóbu-
szok 76%-ára szerelnek Good Yeart. — Frau Merck, a 
híres német automobilversenyző nő ,ak i 1927-ben nagyon 
sok külfödi versenyen aratott győzelmet Mercedes-Benz 
kocsijával, ismeretlen okokból öngyilkos lett. Halá la 
nagy veszteség a német automobilsportra. — A Bükk-
ös Mátravidéki Automobil Club (BEMAC) jún ius 7-én 
egynapos túrautat rendez. A cél valószínűleg Debrecen-
ien lesz. A BÉMAC célja a túraútta! a Miskolc—deb-

' receni közvetlen út megteremtése és az ez,t a célt szol-
gáló Tisza-híd szükségességének bebizonyítása. — 
Urbán Zsigmond, aki sok éven át volt a turini Fiat-
gyár budapesti exponense, megvált a Magyar F iat Rt.-
tól. Munkásságát azonban továbbra is az automobi'-
szakmában fogja értékesíteni, amennyiben fia, UxJbán 
Alfréd és dr. Barna Frigyes (Nash ós Packard) képvi-
seleteinek igazgatásában fog résztvenni. — Meg fogják 
számozni a kerékpárosokat. Már többször írtunk a ke-
rékpárosok inegreudszubályozását illetőleg. Most illeté-
kes he'yről arról értesítenek bennünket, hogy a közel 
jövőben a kerékpárosokat is ellátják rendszám mai és 
így bevonják a rendes közlekedési rendbe.- Emi l i o Ma-
terassi (Bugatti-Itala) nyerte meg az 1927. évi olasz 
autonicbilbajnokságot. Materassi a Targa Florióban és 
igen sok nagyjelentőségű olasz versenyben győzött. A 
bajnok gyár a Maserati lett, melynek kocsijai szintén 
alaposan kivették részüket a versenyzésből. — Mint 
már megírtuk, 1928-ban a K M A C nemcsak a versenyko-
csit. hanem a túra- és sportkocsik számára is k i í r ja a 
magyar automobilbajnokságot. Legfontosabb ebben a 
kérdésben az egyes típusok szigorú körülírása. Ebből a 
célból a K M A C egy Bárány Ervin , Delmár Walter, 
báró Wnlfner András és Wolfner Lászlóból álló bizott-
ságot küldött ki. Örömmé' lát juk, hogy a fiatalok is 
kezdenek érvényre jutni az aggok tanácsában. 
A Magyar Motorkerék párszövetség ügye mindinkább 
közeledik a megvalósulás felé. Mint ma már köztudo-
mású, a K M A C megalakítja a magyar szövetséget. 

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. 

Kíváncsiak vagyunk annak szabályaira. Reméljük, a 
Magyar Motorkerékpárszövetségnek nem Touring Club 
jellege lesz. Mi egyelőre várakozó álláspontot foglalunk 
el ebben az ügyben és megvárjuk, mit hoz ki a KMAC . 
Ha jó lesz és az egósz magyar motorkerékpársport képvi-
seletén fog nyugodni, akkor rendben van, ha nem, akkor 
rossz lesz és magától meg fog bukni, hogy átadja helyét 
egy jónak. — A kereskedelmi miniszter értesítette Pest-
Pilis-Solt-Kiskún vármegye főispánját, hogy teljesen 
indokoltnak talál ja, hogy a Budapest—Szentendre-út 
felvétessék az á l lami útépítési programmba. A kiépítés, 
mint az átirat közli, nagyban függ attól, hogy mennyi 
á dozatra hajlandók az útvonalmenti, községek. Mire 
szolgál akkor az automobiladó, ha ismét a községeknek 
kell hozzájárulni az útépítéshez? — Csehszlovákiában 
1927 októberéig 24.610 gép jármű volt forgalomban. Eb-
bő' lfi.880 személykocsi, <¡400 teherautó, 670 autóbusz, 127 
mentőautó, 254 traktor, 70 köztisztasági kocsi és 118 tűz-
oltóautomcbil. Csehszlovákiában 362 emberre esik egy 
gépjármű, amibe azonban a motorkerékpárok is be van-
nak számítva. — Csehszlovákiában 14.933 motorkerék-
pár van forgalomban. Ebből a szigorúan vett Cseh 
országra 10.537, Morvaországra 2929, Szilóziára 750, Szlo-
venszkóra 642 és a Kárpátorosz részre 75 darab esik. — 
A Finanzverlag G. m. b. H. Bor in C. 2. Neue Friedrich-
strasse 47. kiadásában megjelent a „Handbuch der inter-
naticnalen Autoindustrie". A könyv ára 40 márka. — 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 

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

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

111. I I . emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: T. 112—¿5, 112—1,6, 112—47 

Stádium Sajtóvállalnt Rt. — Felelős üzemvezető: Qyő ry A l a d á r 

VII., ALPAR-UTCA 9 
Aréna út-saroki legnioder 

nebb berendezésű, központilag FŰTÖTT G A R A G E 
Jutányosán garazsiroz. — Olaj- és benzin-
tfiltoaiiomim I elelon : J. .124 3:!. I.uxus-
és beraumk éljél és nappal bérelhetők 

aJ1* 
jtSít!'.'.' Í J !ii* 

| FOLYÓIXiV. C f ! 

.km J-a:* 

„TEVES" 
d u g a t t y ú g y ő r ü k , 

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

zslrzóprések. 

N a g v r a k t á r ! 

Vezé rkép vise lő : Ba logh Ar thur oki . gépész* 
mérnük , Budapest, V . , Lipót-kttrút 27. izám. 

Te l e f on t 2 9 5 — 3 » 
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THE FISK TYRE COMPANY LTD. 
MAGYARORSZAGI VEZERKEP VISELET: 

A U T O F E L S Z E R E L É S I ÉS 

P N E U M A T I K K E R E S K E D E L M I R. T. 
BUDAPEST, IV., ARANYKÉZ-UTCA 2. 

TELEFON: T. 281-17. 

L E R A K A T O K : 

N A G Y J Ó Z S E F 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 34. - TEL.: T. 221- 97. 

N A S H - P A C K A R D 
BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR 1. - TEL: J. 316-39. 

WEISS L ÉS FOFFSETNYQMÁSA BUDAPEST V-
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Pelage a világbajnok! 

F r an c i a G R A N D P R I X ( M o n t h l é r y ) 
I. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

S p a n y o l G R A N D P R I X (San-Sebastian) 

1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

K u r o p a G R A N D P R I X (Monza) 

1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

Ango l G R A N D P R I X (Brookland) 

1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

DELAGE 
I Magyarországi vezérképviselet : 

REIMAN 

Budapest V, Vörösmarty-tér 3. 

III III 
Legjobb amerikai pneu 
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• 

Próbálj a ki! 
Sohasem fogja megbánni! 

Tartós! 
Olcsó! 

• 

Detai l á rus í tás : 

Nagy József, Budapest 
VI., And rássy -ú t 34 

MOTORSPORT 1927 december 81. 
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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 
Coppa delle 1000 miglia 
Circuito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 
Német sportkocsi Grand Prix 

Magyarországi vezérképviselet: 

GRÓF SALM HERMANN 
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 

STÁDIUM S A J T Ö V Á L L A L A T RT. 




