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OBIL — MOTORSPORT 

gazdasága vagy ipartelepe van a 
megfelelően sokat jár a magyar 
en egy megbízható , keveset 
i jó átlagtartó kiskocsit. Ez a 

videfli^H 
országuM 
fogyasztó? 

Magyar Steyr Automobil R - T 
Telefon: Teréz 219-45 Budapest IV., Ferenciek-tere 9. sz 
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Győzelmek 1927-ben: Nürburgring megnyitó verseny, 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 

fipöhhé tart! 
Mercedes-Benz Automobil R-T, Budapest, V ker, Vörösmarty-tér 1. sz. — Telefon: Teréz 2 2 9 - 2 4 
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£ 12/47 HP, 16/60 HP, 20/73 HP típusokban 

MOON-DIANA 

páratlanul olcsó áron kaphatók i 
h 

ROVER ÉS CROSSLEY KÉPVISELET 2 
V > DR. GORZÓ NÁNDOR. GOÓ-HALY AUTOMOBILKERESKEDELMI » 
* 5 R. T. 5 

Budapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130-24 
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PEERLESS MOTOR CAR CORPORATION 
CLEVELAND, OHIO, U. S. A. S t 
Budapest, VI. ker., Andrássy-üt 61. sz. Telefonszsm: 159-75 

Garage és javítóüzem: Budapest, V. ker.. Korál l -utca 4 . sz. Telefonszám: Lipót 965-68 

S i x - 6 0 
S i x - 8 0 
S i x - 9 0 

9 0 ° V type E ight -69 

" O S 
L , M L J ü l j 

! ® % * J % 'A • , -<• QtJ 
r > 

r ' . í 

PEERLESS HAS ALWAYS BEEN A GOOD CAR 
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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 

KMAC téli motorkerékpárversenye 1928-

2 BMW a startnál 

56 induló F 

3 BMW a célban 

5 győztes ! 48 beérkező! 

Zajácz József 

500 kcm. BMW 500 kcm. 

oldalkocsis motorkerékpáron a verseny 

győztese í 

Magyarország i vezérképviselet : Magaziner és St rausz 
Budapest, V., Balaton-utca 10. Telefon: T. 151-84 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 

10 .500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

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

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

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

Szerkesztős ig és k iadóhivata l : 

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

Tele fon: Teréz 112 -44, 112-45, 112- 46 

Postatakarékpénztári csekkszámla : 34240. 

Előfizetési di jak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába : évi 35 sl l l lng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehsz ováKiába : évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség is bennfoglaltat lk. 
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Az „Automobil-Motorsport" 
húsvéti versenye 

Hata lmas a készülődés a képviseleteknél és a 

magánosoknál is az „Automobil-Motorsport húsvéti 

versenye i ránt . Dacára annak , hogy a verseny ez-

idén háromnapos lesz, a nevezésekben nem csökke-

nés, hanem valószínűleg nagy szaporulat várható . 

Edd ig különösen a Sunbeam-képviselet, a Petrá-

kovits-cég, a Brack (James-Rudge), a Méray-gyár, 

va lamin t a Matchless-képviselet komoly készülődé-

séről hal lani . A Matchless-képviselet kü lön leiratot 

intéz az összes Matchless-tulajdonosokhoz, hogy az 

év határozottan legnagyobb versenyére a lehető leg-

nagyobb számban jelentkezzenek. Konstatá lható , 

hogy a cégek „üzleti érdekeit" véve a lapul , az „Auto-

mobil-Motorsport" versenyének volt a legnagyobb 

értéke. Ame ly gépek i t t helyüket megál lot ták, azok-

nak eladási kontingense 1927-re biztosítva volt. A 

hazai terep, a hazai viszonyok mu t a t j á k meg legjob-

ban, hogy mi lyen gépek valók a magyar u takra . A 

résztvevők szempontjából a sima, korrekt rendezés, 

a szép díjazás, va l am in t a szabályok pontos betar-

tása a rendezőség részéről olyan b iza lmat keltett 

versenyünk i ránt , hogy biztosra vehető az első 100 

résztvevőn felül i magyar motorkerékpárverseny. Az 

útvonal tekintetében má r most folynak a terepszem-

lék. A n n y i t m á r most is e láru lhatunk, hogy az első 

napon 400, a másodikon kb. 250, a harmadikon 150 

ki lométer lesz a befutandó távolság. A hegyi non 

stop és fékpróbák az idei versenyen a második és 

harmad ik napon lesznek. A távon 50—60 kilométeres 

etappokra osztva, az előírt átlagok legszigorúbban 

lesznek kontrol lá lva és be nem tartásuk büntetőpon-

tokkal lesz súj tva. A z esetleges defektek folytán 

azonban a versenyzők csupán egy etappe-ban szen-

vednek ma j d büntetőpontokat, ott, ahol a defekt foly-

tán elmaradnak. M á r a következő etappe-ban a vesz-

teségnek semmi hatása nem lesz. Újdonság lesz a 

hangtompító-próba, ahol az egyes gépek csendessége 

lesz megvizsgálva. I t t is lesz pontozás és bizony a 

meg nem felelő hangtompí tó m á r elveszi büntető-

pontjai t . A reggeli start m indhá rom napon kötelező 

lesz. A start ismét a buda i katonai pót tárban lesz. 

A z első napon reggel 5 órakor, a második és harma-

dik napon egy órával később. A verseny feltételei a 

közeli napokban lesznek beadva a KMAC-hoz, m in t 

motoros fennhatósághoz, melynek jóváhagyása u t án 

azonnal napv i lágot l á tnak . Ké r j ü k mindazokat m á r 

most, ak ik igényt tar tanak a feltételekre, hogy cí-

műket levelezőlapon szerkesztőségünkkel tudassák. 

A vidék készülődése is igen nagyarányú . Edd ig Gyu-

láról, Szombathelyről és Siófokról jelentették be töb-

ben résztvételüket. 

Előfizetési felQívás 
Fe lh ív juk mindazon előfizetőinket, ak ik az 1928. 

év első felére eső 10 pengő előfizetési d í jat még nem 

küldték meg, hogy azt jut tassák ininél előbb szer-

kesztőségünkbe. 

Fe lh ív juk egyúttal azokat, ak ik lapunk további 

küldését nem óha j t j ák , tudassák azt szerkesztősé-

günkkel . 

Ezúton is közöl jük, hogy azon ú j előfizetőink-

nek, akik egy évre előfizetnek, kedvezményképen 

d í j ta lanu l kü ld j ük meg az egész 1927-es évfolyamot. 

Ezt a kedvezményt azonban, a remittenda-példányok 

csekély voltára való tekintettel, csupán addig ad-

hat juk ú j előfizetőinknek, amíg a készlet tart. Kér-

j ük tehát azokat, ak ik erre a kedvezményre igényt 

tartanak, azt szerkesztőségünknél minél hamarább 

jelentsék be. 

Fe lh ív juk kül fö ld i előfizetőinket, hogy 1928. évi 

előfizetési d í ja ikat „postauta lványon" kü ld jék be, 

mert az a ján lot t levél-küldeményekből a pénzösszeg, 

különösen ha az román területről érkezett, má r több-

ízben hiányzott . 

Az előfizetési d í j 

Ausztr iába 

Jugosz láv iába 

Román iába 

35 shil l ing. 

300 dinár . 

1201) lei. 

Csehszlovákiába 160 cseh korona. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Amerikában részletre mindenki vásárolhat 
autót — mondja George G. Bauer 

Az amerikai automobilkamara igazgatója nyilatkozik az automobil megadózta tásának 
és a forgalom lebonyolításának kérdéseiről 

Az amerikai Automobilgyárak Kereskedelmi Kama-
rájának igazgatója, George G. Bauer európai propa-
gandaútján Budapestre is ellátogatott s néhány nap előtt 
érintkezésbe lépett a hivatalos autószakmai körök kép-
viselőivel. Látogatásának célja az volt, hogy előkészítse 
íiagy, mozgófényképekkel kísérendő előadását. 

Kádár [mrének, az Automobilkereskedők Országos 
Egyesülete igazgatójának alkalma volt Georg G. Bauer-el 
hosszabb beszélgetést folytatni, akinek az amerikai Na-
tional Automobil Chamber of Commerce propagandaosz-
tályának igazgatója a következőket mondotta: 

— Utazásaim célja az Egyesült-Államokon kívül álló 
— tehát jelenleg az európai — automobilegyesületek és 
különféle szakmai tényezők vezetőivel és tagjaival össze-
köttetésbe lépni, hogy kicserélhessük azokat az alapvető 
eszméket és gondolatokat, amelyek az automobilizmus 
továbbfejlesztését szolgálják. Most különösen az útépítési 
problémákkal foglalkozom. A mi nagy egyesületünk meg-
bízásából jelenleg európaszerte előadásokat tartok. Leg-
utóbb Belgrádban, Bukarestben és Konstantinápolyban 
volt felolvasásom, ahol egyebek között foglalkoztam az 
autóforgalom szabályozásainak új kérdésével, az automo-
bilkereskedélem finanszírozásának bevált módszereivel és 
sok más érdekes autókérdéssel, mint például a benzin-
problémával, egyszóval az automobilizmus propagandájá-
val. Utazásaim célja tehát mindennel foglalkozni, ami az 
automobilizmus javára szolgál, kivéve az automobilel-
adást. 

Minden állam fejlődésének előmozdítója az illető 
állam fejlődő automobilizmusa. Előadásomban ezt majd 
kifejtem terjedelmesebben. Az automobilközlekedés kifej-
lesztése tehát minden állam érdeke. Ezt mutatja az Egye-
sült-Államok automobilstatisztikája is, mert a mai Ame-
rika fejlődése párhuzamos az automobil elterjedésének 
fejlődésével. Példa erre, hogy 1897-ben az Egyesült-Álla-
mokban még csupán négy darab autó volt s ezek közül is 
az egyiket cirkuszban mutogatták. Ma már 22 millió da-
rab automobil közlekedik nálunk. Ez a szám mutatja, 
hogy Amerikában több az automobil, mint a telefon. 

Minden ötödik emberre ju t egy autó. Az automobil 
ilyen hatalmas elterjedésének lehetősége csak azért tör-
ténhetett meg, mert a hivatalos tényezők korán belátták, 
hogy az automobilizmus gyors fejlődése nagy államérdék. 
Éppen ezért sohasem sújtották az automobilt tMmagas 
adóval. Ma az amerikai autótulajdonos egy-egy autó után 

évente csak 15—30 dollár adót fizet. Amerikában az 
autók fele mezőgazdák tulajdonában van. Ezen szállítja 
a gazda terményeit a városokba és szükségleteit, árúcik-
keit haza a falvakba. A kereskedők is az autók segítségé-
vel növelik forgalmukat, mert autójukon házhoz szállíthat-
ják a megrendelt árúkat. Nálunk Amerikában jobban 
megbecsüljük az idő értékét, mint itt, Európában. Mert: 
„aki időt nyer, az pénzt is nyer". De minden más téren 
is előnyöket biztosít az automobil. Egy alkalmazott pél-
dául Európában naponta csak két-három vevőt kereshet 
fel és ilyen arányban is tud megrendeléseket szerezni. 
Az automobilista Amerikában, ugyanolyan alkalmazott 
tízszer annyi vevőt látogat meg automobiljával s termé-
szetesen ugyanilyen arányban ér el üzleti eredménvket is. 

De nemcsak a magángazdaság nyer az autóhasz-
nálattal. Óriási erkölcsi és anyagi hasznát látja az auto-
mobiliparnak maga az állam is. A ritka, elszórt lakosságú 
vidékeken tanyai iskolákat kellett fenntartani a gyermekek 
számára. Amióta azonban a kis diákok autón, autóbuszon 
járhatnak, központosították ezeket a falusi iskolákat és 
a vidéki gyermekek a városi iskolákat látogathatják. így 
értük el azt, hogy a vidéki tanulók aránylag magasabb 
nivójú oktatásban részesülnek, mint Európában. 

— Nálunk, Amerikában az automobilgyárakban 
mintegy 300.000 embert foglalkoztatnak, az autóiparral 
szoros kapcsolatban lévő pályákon pedig kilencszer eny-
nyit. Fejlett a közlekedési ipar, úgy a munkanélküliség 
problémája nagyon szomorú statisztikát mutatna. Éppen 
ezért bátran mondhatom, ha valamely ország kormánya 
a munkanélküliség veszedelmétől tart, helyezzen nagy 
súlyt az automobil-ipar fejlesztésére, mert ezáltal min-
den irányban nagy munkaalkalmakat teremt. 

Szeretném hangsúlyozni majd előadássorozatom-
ban azt is, hogy az autóipar fellendülése milyen nagy 
gazdasági előnyöket biztosít az egyes államok számára. 
Minálunk, Amerikában az állam minden automobil után 
évente 30 dollárt kap adóban, ami a forgalomban lévő 
22 mill ió autó után 600 mil l ió dollár évi bevételt jelent. 
Ezt a hatalmas összeget az útépítésekre és útfejleszté-
sekre fordíthatják. 

— Előadásomban szeretném összehasonlítani a ma-
gyar s az amerikai viszonyokat. Ha például Magyarorszá-
gon nagyon sok automobil volna forgalomban, úgy a ma-
gyar ál lam aránylag kicsiny adóztatás mellett sokkal 
magasabb adóbevételekhez jutna, mint mikor kevés autó 
után súlyosabb adókat szed. 
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A legszebb 
és legelegánsabb 

amerikai túrakocsi 

Vezérképviselet: 
Budapest, Szabadság-tér 18 

Telefon: Teréz 159—93 

P f T f 
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Sok automobil, kevés adóval, kétségkívül jövedelme-
zőbb az ál lam számára, mint kevés autó magas adóval. 
Éppen ezért törekedni kell az autóadók leszállítására, 
hogy az automobilok elterjedését ezáltal elősegítsük. 
Egész bizonyos, hogy Magyarország gazdasági helyzete 
kedvezőbbé válna, ha az autóiparban több ember, több 
munkaerő elhelyezkedését tenné lehetővé. Mert ezzel 
kapcsolatosan emelkedne a fogyasztás, sokkal több gyar-
matárú, több ruha, több szükségleti cikk fogyna s így az 
egész gazdasági élet általános javulást, forgalmi emel-
kedést érezne. Nagyobb lenne az ország általános jóléte, 
ami végeredményben azt jelenti, hogy az állam pénzügyi 
helyzete is kedvezőbben alakulna. Mindezekhez azonban 
arra kell törekedni, hogy az üzleti lehetőségek növeked-
jenek s ezt valóban csak úgy érhetik el, ha minél több 
autót helyeztetnek forgalomba. Az autók segítségével a 
gazdák, a kereskedők és minden más szakmában műkö-
dők többet tudnak elvégezni. Nem szabad megfeledkez-
nünk arról sem, hogy a forgalom növekedésével a ter-
melési költségek is csökkennek. Ezáltal az alsóbb nép-
rétegeket is fogyasztóképesebbé tesszük, s miután a kis-
emberek tudvalévően sokkal nagyobb számban élnek az 
országban, mint a jobbmódú társadalmi osztályok, a fo-
gyasztásnak széleskörű megnövekedése fokozatosan 
csökkenteni fogja az árúcikkek árát. Ezzel párhuzamo-
san nő viszont az általános forgalom és jólét. Ezeket a 
bizonyítható gazdasági előnyöket jogosan lehet az autó 
elterjedésével kapcsolatba hozni. Egyébként néhány esz-
tendő alatt minden európai ál lam jólétét olyan magas 
fokra lehetne emelni, hogy az hasonlóvá válhatna az 
Amerikai Egyesült-Államok jólétéhez. Ennek azonban 
egyetlen alapfeltétele, hogy tegyék lehetővé az automo-
bilforgalom teljes kifejlődését. 

Ami már most az autók árviszonyait illeti, ta-
pasztaltuk, hogy ha eladunk egy autót 2000 dollárért, 
akkor átlag tíz embernek áíl módjában autót vásárolni; 
ha ellenben 100) dollárba kerül az autó, akkor már negy-
ven ember tud autót venni. Tehát nem kétszer annyian, 
hanem négyszer annyian vásárolhatnak autót. Ameriká-
ban sok módszert próbáltunk ki arra, hogyan lehet az 
automobilt minél szélesebb néprétegekben elterjeszteni. 
Igyekeztek az előállítási költségeket a tömegtermelés 
révén csökkenteni. Ugyanekkor természetesen segítségül 
vettük a részletfizetési rendszert. A részletfizetéssel 
kapcsolatosan törvényben biztosították az előadók érdekeit. 
Az automobil addig marad a hitelnyújtó bankár, vagy az 
autókereskedő tulajdona, amíg az utolsó részletet le nem 
fizették. Ez a törvény az automobil-részletüzlet bizton-
ságát valósította meg. Mintegy 800 úgynevezett autó-
bank alakult Amerikában. Aki nem tudja megfizetni a 
részleteket, attól a törvény értelmében egyszerűen visz-
szaveszik az autót. A kereskedők ezután az autót újra 
eladhatják. Ez tette lehetővé azt, hogy Amerikában rész-
letre mindenki vásárolhat autót. 

Amerikában nemcsak az ipar és kereskedelem 
támogatása következtében fejlődött ki annyira az auto-
mobilizmus, hanem azért is, mert nagy gondot fordítot-
tak az útviszonyok megjavítására. A jó utak növelik az 
autóforgalmat, az autóforgalom az állam autójövedel-
mét, amelyből az útépítési költségeket fedezik. Eleinte 
magas adókkal kísérleteztek nálunk is, de kiderült, hogy 
ez nyomasztóan hat az autóipar fejlődésére, ezért nyom-
ban leszállították az autóadót s áttértek az úgynevezett 
benzinadóra, amely eléggé mérsékelt, mert minden gal-
lon benzinre 1—5 centnyi adó esik. Ez olyan összeg, 
amelyet senki sem érez meg s mindenki szívesen fizet. 
Az adózásnak ezt a módját eddig az amerikai Egyesült-
Államok 46 országa vezette be. Az egyetlen meg nem ol-
dott probléma Amerikában a sűrű közlekedés. De az ez-
zel kapcsolatos kérdéseket is csakhamar meg fogják 
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1927 
Magyarország motorkerékpár 

gépállományának h i v a t a l o s 

statisztikájában a 

MERAY 
vezet. 
Ez bizonyítja legjobban, hogy 
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oldani. Valószínű, hogy kettős utakat építenek, különö-
sen alagutaknál és útkereszteződéseknél. Természetesen 
sok helyen egészen ú j utakat kell majd építeni, főleg a 
kereszteződéseknél kell egymás fölött haladó utakat épí-
teni. Az emeletes utak és hasonló problémák tanulmá-
nyozására mindenütt bizottságok alakultak. Kereskedők, 
mérnökök és más szakemberek foglalkoznak állandóan 
közlekedési problémák megoldásával. De az amerikai 
városok polgármesterei is gyakran tartanak kongresz-
szusokat ezekben a kérdésekben. Maga a kereskedelmi 
miniszter, az önöknél is ismert Hoover is sok értekezle-
tet tartatott. Ezeken az értekezleteken hangzott el az 
az óhaj, hogy egységesítsék a különféle forgalmi rende-
leteket, törvényeket minden államban. 

Az itt nagyjában felemlített kérdéseket fejtege-
tem majd, természetesen részletesen, azokon az előadá-

sokon, amelyeket egyesületem megbízásából a nagyobb 
európai városokban tartok. Nemcsak gazdasági, hanem 
kulturmissziót is végzünk, amikor nemes propagandát 
csinálunk az automobilizmus érdekében. Adataink, ta-
pasztalataink tömege bizonyítja, hogy az automobil ter-
jedésével egyenes arányban fejlődik minden államban 
minden jólét és minden kultúra. Természetesen meg kell 
említenem, hogy a „National Autó Chamber Of Com-
merce" nemcsak az automobilizmus propagandájával 
foglalkozik. Sok más osztálya is működik, az automobil-
izmus fejlesztése érdekében. Tudni kell ugyanis, hogy 
kereskedelmi kamaránknak tagja jóformán minden ame-
rikai autógyár s így nem egyes autómárkáknak a nép-
szerűsítésével, hanem az egész automobilizmusnak fej-
lesztésével és szükségességének megmutatásával foglal-
kozunk. 

Mire vigyázzunk a gépjárműveknél 
és traktoroknál hideg időben? 

Már múlt számunkban közöltünk egy cikket Delmár 

Walter tollából, a gépjárműveknél sikeresen bevált téli 

eljárásokról, most közkézre adjuk a Vacuum Oil Com-

pany „Műszaki Osztálya" által rendelkezésünkre bocsá-

tott cikket, mely szintén igen kimerítően foglalkozik a 

téli időszakban folytatandó óvóintézkedésekkel. 

„Feltűnő, hogy az automobil, traktor és motorkerék-

pár üzeménél előforduló kisebb-nagyobb bajok mennyivel 

inkább fordulnak elő a téli hónapokban, mint az év többi 

részében. Ebből is látszik, hogy a hiba nem annyira a 

gépben, mint egyéb okokban rejlik és erre nézve nyúj-

tunk az alábbiakban felvilágosítást. A benzin- és petró-

leummotorok úgynevezett hőerőgépek, amelyek hatás-

fokát alacsony hőmérsékletek természetszerűleg erősen 

befolyásolják, még pedig lerontják. A legjobb teljesít-

mény eléréséhez szükséges, hogy az üzemhőmérsékletek 

bizonyos határok között maradjanak; egyrészt a kelleté-

nél alacsonyabbak ne legyenek, másrészt magasabbak 

sem. Ha a hőfokemelkedésnek semmi sem állna útjában, 

a hengerfalakon lévő kenőréteg mindjárt elégne, azon-

kívül a magas hőmérséklet a motor anyagának szilárd-

ságát is csökkenti. A hűtés tehát arra szolgál, hogy gátat 

vessen az akadálytalan hőmérsékletemelkedésnek. A hűtő-

rendszer a fagyással szemben a gép egyéb részeinél 

jóval érzékenyebb és ha a gép nem jár, fagyos időben a 

hűtővíz is gyorsan megfagy. Ennek a hatása különféle-

kép mutatkozik, aszerint, hogy a befagyás milyen mérvű 

és a gép melyik részén állt be. Megesik, hogy a hűtőcsö-

vek szétrepednek, a hengerfalak felhasadnak, stb. A meg-

fagyott hűtővíz természetesen nem cirkulál és a motor 

hűtése megakad. 

Hogyan védjük a fagy ellen a hűtőrendszert? 

Ha a külhőmérséklet tartósan a fagypont alá száll le, 

az említett bajok megelőzésére tiszta víz helyett fagyálló 

oldatok használata szokásos. Ha a fagyálló oldat összetéte-

lére nézve az automobilt vagy traktort szállító gyár külön 

utasítást nem ad, spirituszból és vízből álló keverék a leg-

megfelelőbb. A spiritusz azonban lassankint elpárolog; 

ezért időnkint utána kell tölteni. Ez elkerülhető, ha gli-

cerint is keverünk az oldatba. Ezeket az anyagokat az 

alábbi kimutatás szerint a fagy mérvének megfelelő 

arányban kell keverni: 

25 százalék spiritusz és 75 százalék víz keveréke 

minusz 18 fok C-ig használható; 30 százalék spiritusz 

és 70 százalék víz keveréke minusz 20 fok C-ig használ-

ható; 40 százalék spiritusz és 60 százalék víz keveréke 

minusz 29 fok C-ig használható. 

Glicerin hozzákeverése esetén minusz 20 fok C-ig 

15 százalék spiritusz, ugyanennyi glicerin és 70 százalék 

víz, minusz 26 fok C-ig 17 százalék spiritusz, ugyanennyi 

glicerin és 66 százalék víz adja a megfelelő hűtőoldatot. 

Glicerint használhatunk csupán vízzel keverve is; a két 

folyadék a hűtőbe öntés előtt jól összekeverendő. Időnként 

az elpárolgott víz pótlandó a keverékben. Alkalikus olda-

tok (konyhasó) a fémrészeket megtámadják, tehát ilyen 

anyagokból kevert fagyálló oldatokat ne használjunk. 

Ügyeljünk arra, hogy a hűtőrendszer ne csepegjen és a 

gumitömlődarab fel ne repedjen. A normális üzemhő-

mérsékletek fenntartása érdekében a fagy ellen a hűtőt 

még takaróval is el kell látni, hogy csökkentsük a radiá-

toron átáramló levegő hűtőhatását. Redőnyszerű, bádog-

lemezből készült hűtővédők, sőt aszbeszt- és jutarétegek-

ből álló, meleget tartó motorházfedők is vannak forgalom-

ban, különösen amerikai kocsikon. Legújabban a hűtő-

vizet, továbbá a motor és a kocsi belsejét is melegen 

tartó autókályhákat is használnak, amelyeket benzinnel 

fűtenek. (Igen ajánlhatók. A szerk.J 

Az olajtöltés meghígulása. 

Most, amikor évről-évre nehezebb fajsúlyú és ma-

gasabb forrpontú tüzelőanyagokat használnak, igen fon-

tos a benzin vagy petróleum elporlasztásának kérdése is. 

A porlasztás magasabb üzemhőmérsékleteknél tökélete-

sebben megy végbe. Erre különösen télen kell ügyelni, 

amikor — főként indításnál — sokkal sűrűbb gázkeve-

réket szokás adni a motornak. Ilyenkor a benzin maga-

sabb forrpontú részeiből is elkerülhetetlenül több kerül 
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az égési térbe és mivel ezek a részek az elporlasztásuk-

hoz szükséges magasabb hőmérséklet hi j ján folyékonyak 

maradnak, a hengerfalon lehúzódnak a forgattyúszek-

rénybe és az olajat meghigitva, annaik kenőképességét 

csökkentik és nagymérvű kopásokat okozhatnak. Előfor-

dult már, hogy 40 százaléknyi tüzelőanyag is volt az olaj-

ban! Hogy az üzemhőmérsékleteknek az olaj meghigu-

lására milyen hatása van, azt legutóbb végzett kísérletek 

is bizonyítják, melyek szerint — a kiömlő hűtővíz 40 fok 

C-os hőmérsékleténél — tíz üzemóra után 20.2 százalékos 

benzint tartalmazott a forgattyúszekrény olajtöltése. 

Amikor azután a hőmérsékletet olykép emelték, hogy a 

kiömlő hűtővíz hőmérséklete 60 fok C volt, a tizenötödik 

üzemóra után az olajban csupán 4.6 százalék benzin volt! 

Ügyeljünk a helyes keverékarányra. Ne jár junk levegő-

fojtással, legfeljebb az indításnál és üresen járó motor-

nál egyáltalán ne fojtsuk a levegőbeömlőszelepet. Ügyel-

jünk arra, hogy a gyújtás rendben legyen, mert gyönge 

vagy kimaradt szikra esetén mindig jut egy-két csepp 

folyékony tüzelőanyag az olajtöltésbe. Természetes, hogy 

kopott dugattyúgyűrűk vagy hengerfalak esetén több 

benzin vagy petróleum juthat a forgattyúszekrénybe, 

miiért is a motort jókarban kell tartani. Vízpárák lecsa-

pódása hideg időben nagyobbarányú, mint máskor és ez 

is okoz motorzavarokat. Míg a forgattyúház fel nem me-

legszik, a benne lévő vízpárák lecsapódnak. Tökéletlen 

dugattyútömítésnél az átfúvó gázok nedvességtartalma 

is lecsapódik a fogattyúház falain. A beszívott levegő 

nedvességtartalma — különösen teherautomobiloknál és 

traktoroknál — szintén jó alap a vízképződésre. Ezeken 

kívül a legkülönfélébb okokból kerülhet víz a motorba, 

pl. tömítetlenségek folytán vagy a motor meleg fémfelüle-

teinek lehűlésekor, továbbá, ha túlsűrű a gázkeverék és 

nem tökéletes az elégés, amikor is vegyi bomlás folytán 

több víz keletkezik és csapódik le. 

Iszapképződés. 

Még a legjobb minőségű, magasértékű olaj is, amely 

friss állapotban könnyen különválik a víztől, vastag, 

iszapos anyaggá válhat, ha keveredik a forgattyúházban 

mindig meglévő szennyeződésekkel: az út porával, a du-

gattyúfedél aljáról az olajba hulló koromszemecskékkel, 

továbbá vízzel és el nem porlasztott benzinnel vagy petró-

leummal. Ez az iszapképződés igen veszedelmes, mert 

megakadályozza a kenésrendszer működését; ugyanis 

rárakódik az olajszivattyú szűrőjére, eltömi az olajveze-

tékeket, egyszóval megakadályozza az olaj cirkulálását és 

kenés h i j ján így tönkremehet az egész motor. Veszélyes 

az olaj iszap még azért is, mert míg el nem távolítják tö-

kéletesen, addig a friss olajat is rontja és annak elisza-

posodását elősegíti. Ajánlatos tehát a forgattyúszekrény 

alsó részét évente kétszer leszedni és alaposan kitisztí-

tani. Az összegyülemlő víz olajjal való keveredés nélkül 

is zavarokat okozhat úgy, hogy ráfagy pl. az olajszű-

rőre, vagy befagy az olajvezetékbe, vagy a dugattyúfedé-

len összegyűlve, a dugattyút a hengerfalhoz fagyasztja 

és így okoz károkat. Normális üzemhőmérsékleteknél a 

lecsapódott víz nagyrésze elgőzölög és eltávozik a for-

gattyúszekrényből, szintúgy az olajtöltésbe jutott és az 

azt higító tüzelőanyag is. A fent közölt kísérlet ezt leg-

jobban igazolja. Mindebből következik, hogy a normális 

üzemhőmérséklet fenntartása érdekében télen a radiátor 

intenzív hűtőhatását csökkenteni kell. Az alacsonyabb 

üzemhőmérsékletek miatt keletkező szenes maradékok 

beszennyezhetik a gyújtógyertyákat, ami miatt gyenge 

lesz a szikra vagy egyáltalán ki is marad, ha a szenes 

maradékok betöltik a szikraközt. Ezért télen gyakrabban 

nézzünk utána, hogy a gyújtóberendezés is rendben le-

gyen. Az akkumulátor-töltés fajsúlyának megállapításánál 

télen se felejtsük el, hogy a sav fajsúlya annak hőmérsék-

letétől is függ. Sohase töltsünk spirituszt vagy egyéb 

fagyálló oldatot télen az akkumulátorba, mert minden 

ilyen folyadék káros hatású. Egy módon lehet csak az 

akkumulátor befagyását megakadályozni, még pedig, ha 

azt teljesen töltve tartjuk. 

Hogyan indítsuk télen a motort? 

Hideg motor indításánál igen óvatosnak kell lenni. 

Ha megvan a lehetősége annak, hogy az olaj szivattyúban 

vagy a vízszivattyúban jég képződött, a motort nem sza-

bad megindítani, mert még egytized fordulat is tönkre-

teheti a kérdéses szivattyút vagy annak meghajtását. 

Ilyenkor célszerű a hűtőbe forró vizet önteni, vagy a for-

gattyúházat felmelegíteni és így a jég felolvasztását 

megkísérelni. Tanácsosabb a motort meleg helyre vinni. 

Még ha a kocsin van is elektromos indítás, a hideg motort 

leállított gyújtással egypárszor kézi indítóval forgassuk 

körül, hogy a dugattyúkat a hengerekhez tapasztó olaj 

dermedtsége felengedjen. A sebességváltó megvastago-

dott olajtöltésének hígabbátételére a megindított motornál 

maradjon bekacsolva a tengelykapcsoló (Kuplung), de 

úgy, hogy a sebességváltó neutrális állásban legyen, 

hogy a fogaskerekek mozgása felverje az olajat. Ha se-

géderő nem áll rendelkezésre, a motor beindításának 

megkönnyítésére ajánlatos, hogy kellő hosszúságú rúd se-

gélyével a tengelykapcsoló (Kuplung) pedálját kinyomva 

tartsuk. Ha éjjelre nem elég meleg helyen állt a kocsi és 

az olaj a forgattyúszekrényben nagyon megvastagodott a 

hidegtől, forrasztólámpával vagy egyéb módon melegít-

sük a forgattyúszekrény alsó részét. Ilyenkor nagyon 

vigyázzunk arra, hogy a kocsiban lévő benzin valahogy 

tüzet ne fogjon. Motorkerékpároknál a téli idő beálltakor 

ajánlatos az olajcsöveket kitisztítani, szintúgy az olaj-

szivattyút, a csöppentő-olajozó csészéjét és a tűszelepet 

is. Avégből, hogy az olaj akadálytalanul folyjon, a téli 

helyes olajfajtát használjuk, amely sok esetben hígabb a 

nyári olajnál. 

Olajcsere télen. 

Az automobil, motorkerékpár vagy traktor helyes 

kenése télen még fontosabb, mint az év más részében, 

annál is inkább, mert a vízképződés és az olajtöltés 

meghígulása csökkenti az olaj kenőképességét. Ezen-

kívül elkerülhetetlenül egyéb szennyeződések is jutnak 

az olajba. Avégből, hogy ezektől az idegen anyagoktól 

megszabaduljunk és elejét vegyük annak, hogy miattuk 

a motort baj érje, szükséges, hogy szabályos időközök-

ben a forgattyúszekrény egész olajtöltését lebocsássuk 

és azt elsőrangú minőségű és a motor szerkezetének és 

üzemviszonyainak megfelelő friss, magasértékű olajjal 

pótoljuk. Sok helyen az a szokás, hogy az olajat heten-

kint egyszer bocsátják le a forgattyúszekrényből, még 

pedig szombat délután. Ha azután — különösen teher-

automobiloknál és traktoroknál — a gép hétfő reggelig 

üzemen kívül van, a friss olajnak bőven van alkalma 

arra, hogy megdermedjen és megsűrűsödjék, amit az-

után a nehéz indításból veszünk észre. Éppen ez okból 

tanácsos, hogy ha a használt olajat lebocsátottuk és a 

kocsi vagy traktor egy bizonyos ideig üzemen kívül lesz, 

a friss olaj betöltésével a motor újraindításáig várjunk. 
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Ha így teszünk és a friss olajat betöltés előtt felmele-

gítjük, az indítás jóval könnyebb lesz. Természetesen 

vigyázni kell arra, hogy avatatlanok az olaj nélkül levő 

gépet ne helyezzék üzembe. Miután az egyes motorok 

szerkezete és működési viszonyai igen eltérőek, nem ad-

ható meg sem kilométerteljesítményben, sem időben az 

a határ, amelynél az összes automobiloknál és trakto-

roknál, bármilyen üzemviszonyok mellett működjenek is 

azok, az olajtöltés lebocsátásának meg kell történnie. 

Az óvatossági szempontok figyelembevételével a követ-

kező, általános érvényű tanácsot adhatjuk: Ha a gép-

hez külön kenési utasítás van és a gép normális körül-

mények között működik, az utasításban foglalt előírás 

tartandó be. Egyébként traktoroknál télen minden heti 

munka után történjék meg az olajcsere, személyautomo-

biloknál 1000, teherautomobiloknál pedig általában 800 

kilométerenkint. Az olajtöltés lebocsátása egy-két perc-

cel a motor leállítása után történjék, amikor az még 

meleg, mert ilyenkor nemcsak az olaj jön ki, hanem ma-

gával ragadja a kenésrendszerben levő összes olyan 

tisztátalanságokat is, amelyeknek onnan ki kell kerül-

niök. Épp ezért teljesen felesleges a forgattyúszekrény-

nek petróleummal való mosása, ami egyben káros is, 

miután a petróleum a forgattyúház réseiben és sarkai-

bantartására, illetőleg kenésére. Szereljük le a lánco-

szamarad és a friss olajtöltést máris meghigítja. Azon-

kívül a petróleummal kioldott piszok megakadhat az 

olajfuratokban és megállíthatja az olaj cirkulálását. 

Az alváz karbantartása. 

A gép karbantartására, mint mondottuk, télen na-

gyobb gondot kell fordítani, mint máskor, annál is in-

kább, miután az egyes géprészeket eső és hó is éri. 

Ügyeljünk a kormánymű és fékberendezés jó állapotban 

tartására is. mert különben — különösen rossz úton — 

a kocsi ráz és az alkatrészek erősebben kopnak, sőt az 

ilyen rázkódások a gép anyagát is jobban igénybeveszik 

és könnyebben ál lhat elő törés. Lánchajtású teherauto-

mobiloknál és különösen motorkerékpárok szabadon 

fekvő hajtóláncainál, valamint egyéb, sárnak, esőnek, 

hónak kitett géprészeknél ügyeljünk ezek helyes kar-

bantartására, illetőleg kenésére. Szereljük le a lánco-

kat, tisztítsuk meg azokat először durva kefével, azután 

helyezzük petróleumba, vagy forró lúgba, megszárítás 

után pedig mártsuk sűrű hajtóműolajból álló meleg für-

dőbe. Ilyképen elejét vesszük annak, hogy hó vagy víz a 

görgőkhöz és a csapokhoz jusson. A láncokat télen gyak-

rabban tisztítsuk, mint nyáron. Ügyeljünk arra, hogy víz 

ne jusson a benzin- vagy petróleumvezetékhez, mert ez 

befagyva nemcsak a tüzelőanyag folyását gátolja meg, 

hanem a vezeték megrepedését is előidézheti. A motor 

lehetőleg meleg garázsban vagy egyéb meleg helyen le-

gyen. Hideg időben való indításnál adjunk időt a motor-

nak lassanként való felmelegedésre. Kerüljük a motornak 

magas fordulatszámmal való üres járatását. 

A helyes kenés fontossága. 

Az automobil, motorkerékpár vagy traktor üzeménél 

mindig gondosak és elővigyázatosak legyünk, de különö-

"D-Kad vezérképviselet. 

APATIT AU TÓ K . - 1 . 
EvCcpeti, VI.. Anűiú&ss l í i 37 . 

Telefon ! T. 2 8 9 - 44. 

sen télen. Az a kis figyelem, amit a gép jókarbantartá-

sára fordítunk, bőven megéri a fáradságot, mert igen 

sok, télen annyira gyakori üzemzavarnak vehetjük ezáltal 

elejét. A téli üzemzavarok és az ezekkel járó költségek 

nagy részben elkerülhetők a helyes olaj használatával. 

Egyes motorok szerkezete olyan, hogy télre a jobb olaj-

elosztás érdekében egy, a nyári olajnál hígfolyósabb 

kenőanyag használata szükséges. Annak a megállapítá-

sára, hogy a különféle motorok szerkezete és üzemviszo-

nyai milyen mértékben befolyásolják az olaj kiválasztá-

sát, az összes motorok és a rendelkezésre álló kenőanya-

gok alapos ismerete szükséges." 

A í a x Saller é l e í e 
Az egyik legnagyobb német automobilszaklapban, 

a „Motor und Sport"-ban a közelmúltban Alexis 

Büttner tollából egy cikk jelent meg, mely részletesen 

ismertette a híres német Mercedes-vezető, Sailer mér-

nök életét. Tekintve, hogy Sailer életének tekintélyes 

részét a Daimler-műveknél, Untertürkheimban töltötte, 

életleírása során érdekes adatokat tudunk meg a világ 

egyik leghíresebb és legrégibb automobilgyárának múlt-

jából. Felhasználva az alkalmat, a következőkben adjuk 

Alexis Büttner cikkét: 

„Nem szeretném, ha nagy dolgot csinálnának be-

lőle . . . " mondotta nekem Max Sailer főmérnök, mikor 

kétórás utazás után egy esős, ködös napon, félig meg-

fagyva, megérkeztem Untertürkheimba és szembenülve 

vele, arra kértem, mondjon el nekem valamit pályafutá-

sáról, abból az alkalomból, hogy 25 éve annak, hogy a 

Daimler-Benz-műveknél dolgozik. „Tulajdonképen nem 

is jubileum — folytatta szerényen —, mert bár 1902-

ben léptem be az akkori Daimler-Motor Társasághoz, 

1905-től 1910-ig a Dixi-műveknél, Eisenachban dolgoz-

tam." 

/hiíóruffáxat Wesszely István ^ 
Berendezett toilette- és éthezőbőröndök. Budapest, W. lter Ulct, Váci-utca í ^ 
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Természetesen nem mulasztottam el az alkalmat, 

hogy Sailer főmérnököt, aki egyike a jelenlegi automo-

bilgyártás legjobb ismerőinek és akit a Daimler-Benz-

műveknél az utóbbi évek folyamán végbement üzem-

átállításnál oroszlánrész illet, egy kissé ki ne fag-

gassam. 

Max Sailer sváb. Nem messze Untertürkheimtöl, 

Esd ingenben született, 1882 december 20-án. Szülővá-

rosában, Esslingenben folytatta tanulmányait az ottani 

gépészeti főiskolán és közvetlenül mérnöki vizsgáinak 

sikeres abszolválása után, alig 20 éves korában, belé-

pett a Daimler-Motor Társasághoz, mint autómárnök. 

Végigélte tehát a vezető német automobilgyárnak törté-

netét és példátlanul álló feltörését és ezzel egyidejűleg 

az automobil fejlődésének történetét, annak minden fá-

zisában, A gyár nemzetközi hírneve már megvolt, mi-

kor Sailer oda 1902-ben belépett. Werner győzelmei 

1901-ben Nizzában és a párisi Sálon sikere messze föl-

dön ismertté tették a Daimler nevet. A. katasztrofális 

gyártűz, melynek 100 más automobilon kívül áldozatul 

estek a Gordon-Bennett-versenyre készült 120 lóerős 

versenykocsik, az ennek dacára az Írországban lefutásra 

került versenyen Jenatzy által kivívott fölényes győze-

lem egy 60 lóerős Mercedesen, a további Mercedes-győ-

zelmek a Semmering- és Herkomer-versenyen, az 1905-

ben kihozott 120 lóerős négyhengeresek megszületése, 

az 1906-ban megjelent hathengeres mágnesgyujtásos 

kocsi, mindezen automobiltörténeti jelentőséggel bíró 

tények Sailer számára komoly és személyes emlékek. És 

amikor a Dixi-gyártól 1910-ben — most már örökre — 

visszatért Untertürkheimba, a Mercedes-szimbólum, a 

háromágú csillag már világhírű volt és a gyár időköz-

ben nagyot fejlődött. 

Sailer tevékenysége most már nem szorítkozott csu-

pán az üzemtechnikai és gyártási térre, hanem áttért 

a versenyszervezésre, majd az aktív versenyzésre. És 

ekkor már közelgett 1914, mely esztendő ugyan a vi-

lágháború kitörése miatt egyelőre végpontját jelentette 

a fejlődésnek, de amely egyszersmind a lyoni francia 

Grand Prix-ben aratott háromszoros győzelemmel koro-

nát tett a gyár példátlanul álló fejlődésének történe-

tére. Ezen a gyár részére örökemlékű versenyen Sailer 

mint maniger és mint aktív versenyző Is kitüntette 

magát. Ö volt az, aki magára vállalta az erős Peugeot 

és Delage team halálrahajszolásának fontos, de hálátlan 

feladatát. Sikerült is neki a legjobb köridőt futni és 

amikor kiállt, ellenfelei már ki voltak merülve s márka-

társainak, Lautenschlager, Werner és Salzernek nyitva 

állott az út a győzelemhez. Még egy nagy győzelem kö-

vetkezett Ostendénél és azután az Európán végigsöprő 

nagy vihar véget vetett a nyugodt munkának és békés 

versengésnek. A Daimler-gyár is kerék lett abban az 

óriási mechanizmusban, mely a német nemzeti védelem 

f ámára kardot és harci felszerelést szállított. 

A nagy küzdelem kimenetele az üzem teljes átállí-

tásának szükségességét vonta maga után és Sailer ek-

kor újult tetterővel kezdett neki a munkának új beosz-

tásában. Hogy a Külföldnek üebizonyíttassék, hogy a 

M erce dee- Be im-kocsik még most is hajlandók a külföl-

diekkel versengeni, maga után vonta a háromágú csil-

lag feltűnését az 1921-es év bel- és külföldi versenyein. 

Sailer, aki közben főmérnök lett, végigfutotta és meg-

nyerte a Coppa Floriot Szicíliában, egy 28/95 lóerő 

szériakocsin és jobb időt ért el — kivéve egy Fiát spe-

ciálgépet — az összes versenykocsiknál. A Mercedes-

kocsik által az olasz „Alpenfahrt"-on és a Grand St. 

Bernard-on elért győzélmek mögött ismét ott rej' *tí 

Sailer főmérnök mint szervező és manager és ezen győzel-

mek körül ismét hervadhatatlan érdemeket szerzett. Sailer 

közreműködésének köszönhetők továbbá a Targa Florio, 

a Prágai hegyiverseny és a Brooklandi győzelmek, va-

lamint a Mercedes-kocsik résztvétele az 1924. évi India-

napolisi Grand Prix-n. 

A sokoldalú és nagytehetségű szakférfiú ezekután 

ismét a „belső szolgálaf-hoz fordult, ahol üzemtechni-

kai és gyártási szempontból ekkor rengeteg munka várt 

rá. A kompresszoros típusok megteremtése, az amerikai 

invázióval szemben védőszerként bevezetett szériagyár-

tás, óriási feladatok elé állította a gyárvezetőséget. Mi-

után félévig technikai igazgató volt a marienfelde-i 

fiókgyárban, visszatérve Untertürkheimbe, most mint a 

Daimler-Benz A.-G. cégvezetője, fáradhatatlanul mun-

kálkodik a 8/38 L. E. hathengeresek gyártása körül. Ma-

radjon meg fáradhatatlan munkakedve és eredményes 

munkálkodása teljében mennél több évtizeden keresztül, 

hogy ezzel a Daimler-Benz A.-G. mellett a német automo-

biliparnak mennél tovább hasznára lehessen! 

Q D D E E 
autók 

Magyarországi vezérképviselet: 

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

Telefon: József 4 6 2 - 0 2 . 
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A M T ^ 

Világrekordok 

3 5 0 k c m i 

5 0 0 

7 5 0 

Motorkerékpárok 350 kcm hengerűrtartalomig (Class B) 

Táv Hely 

1 km R. S. Arpajon 

1 „ A. s. Ostmalla 
1 mt'd R. s. Arpajon 

1 „ A. s. ii 

5 km R. s. Monthléry 

10 „ A. s. f» 

50 „ A. 
A. 

s. ff 

100 „ 
A. 
A. s. ff 

500 „ A. s. ff 

1000 „ A. s. Monza 
1500 „ Á. s. M 
2000 „ A. s. ff 

2500 „ A. s ff 

5 mfd R. s. Monthléry 
10 „ A. S. ff 

50 „ A. S. ff 

100 „ A. S. Brookland 
200 „ A. S. ff 

500 „ A. s Monza 
1000 „ Á. s. ff 

5000 „ A. S. ff 

1 óra Brookland 

2 „ ff 

3 „ Monthléry 

4 „ Brookland 

5 „ ii 

6 „ Monza 
7 óra Monza 

8 „ ff 

9 „ ff 

10 „ ff 

11 „ ff 

12 „ ff 

24 „ ff 

1926. 
1927. 
1926 
192(5. 
1927. 
1927. 
1927. 
1927. 
1927. 

Kelet 

IX. 5. 
X. 20. 

IX. 5. 
IX. 29. 
VI. 29. 
VI. 29. 
VI. 29. 
IX. 29. 
IX. 23. 

1926 VIII. 2. 
192 vm. io u. 
1926. vm. 10-11. 
1926 . VIII. ío-n 

1927. VI 29, 
1927. VI. 29. 
1927. IX. 29. 
1926. VII. 24. 
1926. VII. 24. 
1926. VIII. 2. 
1926. VIII. 10. 
1926. VIII. 10 
1926. VII. 24. 
1926. VII. 24 
1926. VI. 
1927. IX. 
1927. IX. 23. 
1926 VIII. 2. 
1926. VIII. 20 
1926 VIII. 
1926. IV. 30. 
1926. VIII. 2. 
1926. VIII. 2. 
1926. VIII. 2. 
1926. vm. io-;; 

Név 

W. D. Marchant 
M. Levinfosse 
W D. Marchant 

A. C."H» miit. ésH. I.Will. Velocette 
Flinterm. és Levinfosse F. N. 
Flintermann, Levinfosse és Sbaiz „ „ 

(iyái tmány 

Chater-Lea 
F. N. 
Chater-Lea 

ff 

Motosacoche M. A. G. 
ff ff ff ff 

ff ff ff ff 

ff ff ff 

W. D. Marchant 

4. 
23. 

2. 

W. L. Handley 

ff ff ff 

Flinterm. és Levinfosse 
Flintermann, Levinfosse és Sbaiz 

ff ff » ff 
W. L. Handley 

ff ff ff 
I. S. Worters 
A.C Hamilt.ésH. I.Will. 

11 >» 11 11 11 11 11 

Flinterm. és Levinfosse 
Flinterm. és Levinfosse 

11 11 11 

Manetti, Self és Sbaiz 
Flinterm. és Levinfosse 

Motosacoche M. A. G. 
» » ii ii 
ii ii ii ii 

Rex-Acme-Blackburn. 

F. N. 

™ »» 

Rex-Acme-Blackburn. 

Excelsior-Jap 

Velocette 

ii 
F. N. 
F. N. 
ff ff 

Garelli 
F. N. 
ff ff 

ff ff 

ff ff 

Hens er-
űi tartalom 

348 
346 
348 
348 
347 
347 
347 
347 
349 2 
346 S 
346 13: 
346 18: 
346 23: 
343 
347 
347 
348 1: 
348 2: 
346 6: 
346 14: 
346 22 
348 
348 
314 
349 
349 
346 
346 
346 
348 
346 
346 
346 
346 

Idő 

21.72 
30.9") 
35.21 
44.53 

1:45.45 
3:45,70 

17 50.18 
36:46.49 
55:28.25 
22:16.00 
07:24.40 
3 7:16.40 

5:07.00 
2:99.96 
554 72 

29:37.85 
05:50 71 
16:01 04 
41:12.00 
18:36.00 
53:53.00 

146.770 
284 240 
403.100 
509.640 
635.100 
723 960 
843.220 
956.480 

1076.400 
1193.800 
1309.330 
1341 360 
2526.000 

S 'besség 
km ben 

165.750 
115.320 
164.550 
130.'20 
170.700 
159.500 
168.100 
163.160 
127.400 
119.460 
114.330 
107.410 
105.260 
170 440 
163.330 
162.080 
196.640 
141.970 
120.250 
112.460 
105.400 
146.770 
142.120 
134 700 
126.910 
127.020 
120.660 
120 460 
119 560 
119.600 
119.380 
119 030 
117.780 
105.250 

J a v í t t a s s a A M ^ ^ ^ T ^ ^ C H i l T T E j ) I I l i i l a n g o 1 " ' i n t ! ' ) r a '»erentle-

mo t o r ke r é kp á r j á t a | \ f l ^ ^ I V ^ ^ ^ C i l \ l I I V I y o t t sPPC' i'' l is i"^"^" '1" '" 

Jos, l ucas Ltd magyarországi vezérképviselete, Budapest, V I , Gröf Zichy Jenö-utca 17 — Telefon: Teréz 2 2 9 — 0 6 
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Motorkerékpárok 500 kcm hengerűrtartalomig (Class C) 

Táv Hely 

1 km R. S. Ostmalle 
1 „ Á . S . 11 

1 mfd R. S. Arpajon 
1 „ A. S. Brookland 
5 km R. S. >> 

10 „ A. S. 
Monthléry 50 „ A. S. Monthléry 

100 „ A. S. » 

500 „ A. S. Monza 
1000 „ A. S. Brookland 

5 infdR. S. » 

10 „ A. S. 11 

50 „ A. S. Monthléry 
100 „ A. S. Brookland 
200 „ A. S. Monza 
500 „ A. S. 

» 

1 óra Brookland 
2 11 Monza 
3 11 » 

4 »> n 

5 11 11 

6 11 

7 >• Brookland 
8 11 » 

9 11 Monza 
10 11 11 

11 11 11 

12 11 Brookland 
24 »> Monza 

Kelet 

1927. X. 20. 
1927. X. 20. 
1927. IX. 6. 
1927. VII. 8. 
1927. VI. 22. 
1927. IX. 9. 
1927. VI. 29. 
1927. IX. 30. 
1926. IX. 30. 
1927.V1II. 23. 
1927. VI. 22. 
1927. IX. 9. 
1927. IX. 30. 
1927. VI. 28. 
1926. IX. 30. 
1925. IX. 29. 
1927. VI. 28. 

IX. 30. 
IX. 30. 

1926. IX. 30. 
1926. IX. 30. 
1025. IX. 29. 
1927. IX. 14. 
1927.VIII. 23. 
1926. IV. 30. 
1926. VIII. 2. 

1926. VIII. 2. 
1927. IX. 20. 
1926. vm. io-ii. 

1926. 
1926. 

Név 

M. Sbaiz 
M. Levinfosse 
H. Le Vack 
M. E. Davenport 
A. Denly 
H. Le Vack 
W. D. Marchant 
» » ii 

L. Arcangeli és Corti 
O. C. Cobbold és R. Gibson 

A. Denly 
H. Le Vack 
W . D. Marchant 
A. Denly 
L. Arcangeli 
P. Ghersi és S. Casali 
A. Denly 
L. Arcangeli 

Arcangeli, Cnrii és Saetti 

P. Ghersi és S. Casali 
G. C. Cobbold és P. Brewster 

G C. Cobb ld és K. Gibson 

G. C. Cubbold és ?. Hrewster 

Gyártmány Henger- ] d ö 

Űrtartalom l a o 
Sebesséü 
km-ben 

F. N. 494 19.62 183.490 

11 11 494 28.19 127.700 
New-Hudson 497 33.12 174.930 
H. R. D. Jap 498 43.10 134.410 
Norton 490 1:41.19 177.880 
New-Hudson 497 3:32.20 169.650 
Motosacoche M. A. G. 347 17:50.18 168.190 

» ii ii 11 347 36:46.49 163.160 
Guzzi 498 3:32:4960 140 960 
Sunbeam 493 8:16.31.34 120.840 
Norton 490 2:43.05 177.660 
New-Hudson 497 5 37.20 171.820 
Motosacoche M. A. G. 347 29:37.85 162 980 
Norton 490 59:39.72 161 840 
Guzzi 498 2:12:08.80 146.140 

ii 498 6:12:36.80 129.570 
Norton 490 161.860 161.860 
Guzzi 498 292 180 146.090 

ff 498 429:720 143.240 

ff 498 559 520 139.880 

ff 498 661.250;[ 136.250 

tf 498 770.340 129.890 
Sunbeam 493 864.960 123.280 

ff 493 964 320 :i20.540 
Garelli 348 1076.400 i 119.600 
F. N. 346 1193 800 [119.380 

i> ff 346 1309.330 ,119.030 
Sunbeam 493 1415.040 ; 117.920 
F. N. 346 2526.000 105,250 

PNEU 
Motorkerékpárok 750 kcm hengerűrtartalomig (Class D) 

Táv 

1 km R. S. 
1 „ Á. S. 
l m f d R . S. 
1 „ A. S 
5 km R. S. 

10 
50 

100 
500 

1000 

A. s. 
A. s. 
A. S. 
A. s. 
A. s. 

5 mfd R. S. 
10 
50 

100 
200 
500 

1 óra 

2 „ 
3 „ 

4 „ 
5 „ 
6 „ 
7 „ 
8 „ 
9 „ 

10 „ 
11 „ 
1 2 „ 
24 „ 

A 
A. S 
Á. S 
A. s, 
A. s 

Hely 

Arpajon 
Brookland 
Arpajon 
Brookland 

Monthléry 

ii 
Brookland 

Monthléry 

Brookland 

ii 
Monza 
Brookland 

Monza 
Brookland 

ti 
Monza 

ii 
Brookland 

ii 
Monthléry 

Kelet 

1927. IX. 6. 
1927. VI. 14. 

IX. 6. 
VI. 6. 

1927 
1927 
1927 VI. 22. 
1927. IX. 9. 
1927. VI. 29. 
1927. IX. 30. 
1927.VIII. 26. 
1927.VIII. 23. 
1927. VI. 22. 
1927. IX. 9. 
1927. IX. 30. 
1927. IV. 28. 
1927.VIII. 26. 
1925. IX. 29 
1927. VI. 28. 
1927 VII. 13. 
1927.VIII. 26. 
1927.VIII. 26. 
1927.VIII. 26. 

1925. IX. 29. 
1927. IX. 14. 
1927. VIII. 23. 
1926. IV. 30. 
1926. IV. 30. 
1927. IX. 20. 
1927. IX. 20. 
1926. VII. 18-in. 

Név 

H. Le Vack 
M. E. Davenport 
H. Le Vack 
M. E. Davenport 
A. Denly 
H. Le Vack 
W. D. Marchant 
ii ii ii 
A. Denly és L. Driscoll 
G. C. Cobboldés R.Uibs. 
A. Denly 
H. Le Vack 
W. D. Marchant 
A. Denly 
A. Denly és L. Driscoll 
P. Ghersi és S. Casali 
A. Deniy 
ii ii 

A. Denly és L. Driscoll 

Gyártmány 

New-Hudson 
H. R. D.—J. A. P. 
New-Hudson 
H R. D.—J. A. P. 
Norton 
New-Hudson 
Motosacoche-M. A. G 

Norton 
Sunbeam 
Norton 
New-Hudson 
Motosacoche-M. A. G. 
Norton 

ii ii ii ii ii 
P. Ghersi és S. Casali 
G. C. Cobb. és H. Brewst. 
G. C. Cobbold és R. Gibs. 
Manetti, Self és Sbaiz 

Guzzi 
Norton 

Guzzi 
Sunbeam 

Garelli 

ii 
G.C. Cobbold és P. Brewst. Sunbeam 

ii 
Terrot-Jap 

j> >» ii ii ii ii 
Mr. ós Mrs. Stuart 

Henger-
űrtartalom 

592 
596 
592 
596 
490 
497 
347 
347 
588 
493 
490 
497 
347 
490 
588 
498 
490 
588 
588 
588 
588 
498 
493 
493 
348 
348 
493 
493 
344 

Idő 

20.03 
27.68 
32.32 
41.43 

1:41.10 
3:32.20 

17:50.18 
36:46.49 

3:25:34.37 
8:16:31.34 

2:43 05 
5:37 20 

29.37,85 
59:39.77 

2:11:01.75 
6:12 36.80 

1 6 1 . 8 6 0 
295.860 
440.460 
568.680 
693.450 
779340 
862.960 
964.320 

1076.400 
1191.900 
1296.600 
1415.040 
2106.480 

Sebesség 
km-ben 

179.730 
130.060 
179.200 
139.830 
*177.8S0 
169.650 
168.190 
163 160 
145.930 
120.840 
177.660 
171,820 
162.980 
161.870 
147.390 
129.570 
161 860 
147.930 
146.820 
142.170 
138.690 
129.890 
123.200 
120.540 
119.600 
119.190 
117.800 
117.920 
100.270 
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A KMAC 1928. évi 
téli versenye 

56 nevező, 48 befutó, 5 győztes 

Puch János (225 PUCH) a leggyorsabb sol< 
versenyző. - Kovács Sándor (Ariel), Pálinkás Pá 
(Zenith), Deli Lajos (Sunbeam) és Zajácz Józse 

(BMW) az oldalkocsi kategora legjobbjai 

Már -már attól lehetett tartani, hogy a hirtelen be-

állott olvadás folytán a Királyi Magyar Automobil Club 

január 8-ára hirdetett „Téli motorkerékpár megbízható-

sági túraútja" elveszti téli jellegét. Az égiek azonban, 

úgy látszik, könyörületesek voltak és vasárnap reggelre 

ismét a legszebb téli időre virradtak nemcsak a verseny 

résztvevői, hanem a starthoz (Filatori gát), a célhoz 

(Jánoshegy), valamint az útvonal érdekesebb részeihez 

tömegestől kiránduló érdeklődők. A verseny útvonala 

január 8-án reggelre a lehető legnehezebb állapotba került. 

Első felét, mely nagyrészt sík országúton fut végig, sima 

jégkéreg borította, míg a hegyek között erősen fagyott, 

sok helyütt egészen mély hóréteg fedte be az útvonalat. 

Mielőtt a versenyzők méltatására és a verseny lefo-

lyására rátérnénk, ki kell térnünk a verseny rendezésére 

és előkészítésére. Ezúttal ismét meg kell állapítanunk, 

hogy bár a látszatra minden szép volt és külsőleg a ver-

seny határozottan jól volt megrendezve, annak előkészítése 

és a helyezések megállapítása igen sok kívánnivalót ha-

gyott hátra. Bár az előkészítésbe és a rendezésbe ezúttal 

a KMAC motorkerékpárosztályának csaknem minden érde-

mes tagja befolyt és megtett minden tőle telhetőt, a ver-

senyről még sem mondhatjuk el azt, hogy sikerült. Hogy 

miért, az rövidesen kiderül az alantiakban. 

Mindenekelőtt a verseny kiírása nélkülözte a verseny 

útvonalának hosszát. Ez bizony egy olyan versenynél, ahol 

átlagok betartásáról van szó, amit a versenyzőknek, több 

lehetőséget véve fel alapul, előre kell kiszámítani, bizony 

kissé hanyag munka. Az Automobil Club még négy nappal 

a verseny előtt körülbelül 100 kilométerről beszélt, ami 

azután a verseny napjára pontos utánmérések alapján le-

olvadt 46—47 kilométerre. A versenyfeltételek szerint 

(15. §.) a verseny helyezettjei mindazok, akik a maximális 

és minimális időn, illetve kilométerátlagon belül futják le 

a távot. A maximális sebesség, 40 kilométer már a ver-

senypropoziciókban szerepelt, míg a minimális átlagot, a 

35 kilométert, a verseny reggelén adták a résztvevők tu-

domására 

A verseny startjánál történt a második hiba. Kimon-

dották, hogy a versenyzőknek az útvonalon felállított 

ellenőrzőállomások között is be kell tartani a kitűzött 

maximális-minimális átlagsebességet. Ez végzetes hiba 

volt, mert míg a 35 kilométeres átlag betartása a sík ré-

Kovács Sándor (499 ohv. Ariel-sidecar), a verseny leg-
nagyobb átlagot elért győztese. (Munkácsi felvétele.) 

szeken gyermekjátéknak mutatkozott, addig ugyanaz a 

Nagykovácsi-útat a Budakeszi-úttal összekötő erdei úton 

(Delmár-kesergő), valamint a jánoshegyi szerpentinen a 

legnagyobb teljesítmények elé állította különösen a szóló-

gépeken versenyzőket. A határozat meghozatalának fő 

oka az volt, hogy a versenyzőket az időre való észnélküli 

rohanástól visszatartsák. A rendezőségnek feltétlenül joga 

volt az új határozathozatalhoz, azonban ezt, ha már hozták 

és kihirdették, be is kellett volna tartani. 

Mi történt? Lefutották a versenyt. Kiderült, hogy alig 

van versenyző, aki megfelelt volna a szakaszátlagok be-

tartásának, sőt megmondhatjuk, hogy talán egy sem volt. 

Voltak egyesek, akik pontosan a feltételekhez szabták 

magukat és betartották a síkon is a minimális 35 kilomé-

teres sebességet. Ezek fizettek rá legjobban. Voltak kö-

zöttük olyanok is, akik 10—14 percet várakoztak a pomázi 

ellenőrzőállomás előtt, hogy a startnál felolvasott idő előtt 

ne fussanak át az ellenőrzőközegek előtt. Voltak viszont 

olyanok is, akik nem igen vették tekintetbe a minimális 

időt, hanem haladtak a cél felé, mitsem törődve a betar-

tandó átlagsebességgel. Ezek jártak a legjobban. Egy szó-

nak is száz a vége, a rendezőség fenn a Jánoshegyen gon-

dolt egyet és kijelentette, hogy a részátlagoktól eltekint és 

a tiszta menetidőt veszi alapul. Így azután, dacára a kitű-

nően magasra szabott 35 kilométeres minimálsebességnek, 

akadt egy pár versenyző, akit „helyezni" lehetett. 

Indult 56 versenyző, befutott 48 versenyző, a kívánt 

35 kilométeres átlagsebességet elérte 5 versenyző, közöt-

tük 4 sidecar és csupán 1 szólóversenyző. Részünkről az a 

szerény megjegyzésünk, hogy egy havas, csúszós terepen, 

ahol a szólógépek szemmellátható hátrányban vannak a 

háromkeréken feltétlenül biztosabban mozgó sidecarokkal 

szemben, igen méltányos lett volna a szólógépek minimál-

átlagát legalább 33 kilométerre redukálni. Ez esetben 

Lendenmayer (Rudge) 33.849 km., Martinék István (Rex-

Acme) 33.780 km. és Böckh László (Sunbeam) 33.656 

km. igen megérdemelten kerültek volna a győztesek 

sorába. 

Csak úgy, rend kedvéért, egy kis megállapítást kell 

tennünk, hogy a rendezőségnek az átlagsebességek meg-

állapításánál bizony pontosabban kellett volna, hogy el-
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Kaszala Károly (1300 Henderson-sidecar) utasával, Kübek Józseffel, a start után 

a havas országúton. Kaszala egyike volt azoknak, aki csaknem minden kontroll-

áUomáson perceket állt. A szabályok betartása miatt a végén ő fizetett rá leg-

jobban. (Radicke Hellmuth felvétele.) 

Zajácz József (499 sv. BMW-sidecar), a verseny agyik győztese, a legidősebb 
magyar motorkerékpárversenyző, a Csobánka-felé vezető jeges országúton. 

(Radicke Hellmuth felvétele.) 

Posztobányi István (499 ohv. BMW) az erős havazásban igyekszik Ponáz fe'é 

(Radicke Hellmut felvétele.) 

járjon. Mert ha egyszer a 

startnál kihirdeti, hogy az 

egész távra a maximális idő 

1 óra 09 perc, a minimális 

idő 1 óra 18 perc 51 másod-

perc, úgy az szentírás és az 

azért van másodpercre kiszá-

mítva, hogy az másodpercre 

be is tartassék. Ha tehát ki 

van mondva, hogy 1:18:51 

az alsó időhatár, ami 35 ki-

lométeres átlagot jelent, 

úgy, hogy kerül a hivatalos 

jelentésbe a győztesek közé 

egy versenyző, akinek ideje 

1:18:54, átlagsebessége pedig 

34.980 km. Bár a három má-

sodperc igazán nem döntő té-

nyező egy 46 kilométeres ver-

senyben, de ha Tourist-

Trophyn számít, úgy itt sem 

lehetett volna elhanyagolni. 

Az eset természetesen ma 

már elavult és csak éppen 

azért említettük fel, hogy 

némi bizonyítékát adjuk, 

hogy bizony a KMAC rende-

zésében lefolyt versenyek kö-

zött alig akad olyan, ahol egy 

kis szépségflastrom ne ta-

lálna gyógyuló sebet. 

Ami a beérkezett ver-

senyzők teljesítményét illeti, 

arról bátran elmondhatjuk, 

hogy elsőrangú. A maximális 

átlagot, a 38.005 kilométert 

futó Ariel-vezető, Kovács 

Sándor teljesítménye egészen 

elsőrangú, különösen, ha te-

kintetbe vesszük, hogy a nyár 

folyamán szenvedett lábtöré-

séből kifolyólag csak nem-

régen hagyta el a kórházat. 

A második helyen végzett si-

decar-vezető, Pálinkás Pál 

(Zenith), új ember a ver-

senyzés terén és különösen 

ezért nagy örömmel tölt el 

minket szép szereplése, mely-

hez további sikert kívánunk. 

Deli Lajos (Sunbeam) helye-

zése már megszokott dolog 

és megállapítható, hogy fejlő-

dése fokozatos és állandó. 

Róla még csak ezután fogunk 

hallani. A motorosok vete-

ránjának, a 60 éves Zajácz 

Józsefnek eredménye első-

rangú. Még mindig a régi, 

nyugodt, biztoskezű verseny-

ző, aki kitűnő BMW-sidecar-

ját szép vezetéssel hozta be a 

célba, megszerezvén a német 

elitmárkának első hazai győ-

zelmét. 

Most következik a ver-

seny tulajdonképeni erkölcsi 
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A 19 •es 8tartszámú Svarba József százados (499 sv. 

BMW-sidecar) megakadt a „kesergő" mély havában. 

Svarba csak nagy időveszteséggel tudott kijutni a Já-

noshegyi szerpentinre. (Munkácsi felvétele.) 

Den Lajos (493 ohv. Sunbeam-sidecar), a verseny egyik 

győztese, a nagy havazásban fut Pomáz felé. Deli, da-

cára a nehéz útviszonyoknak, elérte a 35 kilométeres 

átlagsebességet. (Munkácsi felvétele.) 

győztese, a szóló-motorkerékpáron kitűnő átlagot elért 

Puch János. Puchról megírhatjuk, hogy megkezdte 1928. 

évi győzelmeinek sorozatát. Igen ügyesen, hóláncot szerelt 

gépe hátsó kerekére, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

a hegyek között a hóban is ki tudja futni a megkövetelt 

átlagsebességet. Puch Jánosról elmondhatjuk, hogy 

egyike, vagy mondjuk legjobbika a most versenyző terep-

menőknek, aki jegen, vízen, szárazon, havon, sárban egy-

formán megállja helyét. Természetesen versenyeiben a 

Puch-gépek üzembiztonsága, stabilitása és egyéb jó tulaj-

donságai is igen nagy szerepet játszanak. Tudásának és 

állandó formájának titkát főleg abban látjuk, hogy Buda-

pest környékén lakván, naponkint kénytelen bejárni a fő-

városba motorján. Ennek folytán a vezetés technikája 

szinte összeforrott énjével, úgyhogy minden időben, az idő-

járás minden viszontagságai között otthonosan mozog kis 

Puchjával. Ő ma olyan biztos menő, hogy a megbízhatósági 

versenyek pálmáját igen nehéz lesz tőle elnyerni. 

Kívüle Lendenmayer Béla (Rudge), aki egészen újonc 

a versenyzés terén, a régi, jó terepmenő, Rec-Acme-expo-

nens, Martinék István és a miskolci versenyen feltűnt 

fiatal Sunbeam-vezető, Böckh László mutattak jó formát. 

Elérvén a 33 kilométeres átlagsebességet. Őket tartottuk 

volna még méltóknak arra, hogy a rendezőség a helyezet-

tek közé iktassa. Böckh László egyébként, ha tudta volna, 

hogy a rendezőség eltekint a részátlagok betartásától, ok-

vetlenül a győztesek között szerepelt volna, mert kiküldött 

tudósítónk előtt több mint 8 percig állott Pomáz előtt, 

nehogy jobb időt futván, kiessen a küzdelemből. Hogy 

azután a hegyek között nem sikerült neki a 35-ös átlag ki-

futása, az természetes és mint kezdőnél, nem is csodálko-

zunk rajta. Hasonlóan járt a szintén kezdő versenyző, 

Méray-vezető, Aczél András, aki Pomáz előtt körülbelül 

12 percig vesztegelt, aminek levonásával ideje 1 óra 

17—18 perc körűi lett volna. 

Nemkevésbé szépen szerepeltek még a sidecarmenők 

közül Petrákovits József (Gillet), Kaszala Károly (Hen-

derson), Székely Ferenc (Douglas) és Kovács Emil 

(Horex), akik mindannyian igen közel voltak a 35 kilomé-

terhez és átlaguk a 34 kilométert erősen meghaladta. 

Egyet azonban elértünk és erre büszkék vagyunk. A 

sajtó informálása ezúttal tökéletes volt. Nem kellett az 

Apponyi-térre menni és Canossát járni a vezértitkár úr-

hoz az eredményekért, mert Szabó Zoltán, a KMAC motor-

kerékpárosztályána'k új titkárja, cserkészeivel egy órával 

az eredmények kihirdetése után már tökéletes másolatot 

bocsátott ki a sajtó képviselői részére, ahol minden részt-

vevő indulási, beérkezési ideje, összideje és kilométerátlag-

sebessége is fel volt tüntetve. Hogy a kilométerátlagok 

nagyon magukon viselték a logarléc pontatlanságát, az 

mit sem von le a kibocsátott bulletin értékéből. 

A verseny rendezésében ezútttal dr. Szelnár Aladár 

vezértitkáron kívül Delmár Walter, Wolfner László, He-

teés Sándor, Kádár Imre, Balázs László és mások vették 

ki alaposan a részüket. Az útvonal érdekesebb szakaszait 

most is ellepték az érdeklődők. Igen sokan voltak 

reggel a filatori gáti startnál, valamint a Jánoshegyen, az 

Erber-vendéglőben, a célnál. A beavatottak azonban most 

is az útvonal legpikánsabb részét, az úgynevezett „Delmár-

kesergőt" keresték fel, ahol időnkint igen humoros lát-

ványnak voltak szemtanúi. Igen sokan itt vesztették el a 

versenyt. így dr. Hajós Imre is hatalmas Harley-David-

son sedicarjával, aki a csúszós talajon folyton átpörgő 

hátsókerekével csak többszöri nekifutás után tudott 

továbbjutni a meredek jeges szakaszon. Egy BMW-vezető, 

Svarba József, zöldszegélyű lábtörlővel kísérletezett, hogy 

hátsó kerekének megfelelő támpontot adjon. De a dolog 
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így sem ment, a hátsó kerék minduntalan kidobta maga 

alól a lábtörlő szőnyeget. Végre hosszas tolás után sike-

rült feljutniok a meredeken. Nagyon szépen abszolválták 

a kesergőt a sidecarok közül Pápai István (James), 

Rózsahegyi István (Sunbeam). Kaszala hatalmas Hen-

dersonjával egy darabon tólni volt kénytelen. Simon Gábor 

belefut az utat szegélyező nagy hóba és nagy Harley-

Davidsonján sok percet veszt, míg újra elindulhat. 

Zajácz mester veszi legszebben a kesergő nehéz részeit. 

A solo-vezetők közül Puch János feltétlenül a leggyorsabb, 

míg Martinék István (Rex-Acme) és Böckh László mo-

zognak biztosan a havon. Meggyessy Zoltán (Chater-

mmm 

Lea) az egyetlen, aki lábletevés nélkül fut át az első 

nehéz emelkedőn. Nagyon szépen mentek még Aczél 

András (Méray), Zamecsnik Gyula (Zenith) és nagy 

rutinra valló szép stílusban Roll Oszkár (AJS) . 

Igen sok versenyzőt üldözött a balszerencse. Lovag 

Haupt Károly sebességváltó defekt, Wéber Oszkár 

(Méray) láncszakadás miatt adják fel a versenyt. I f j . 

Horthy István bukott és tartálya kapott léket. így 

azután a Méray-vezetök közül egyedül Aczél András 

tudott idejében befutni a célba, a többiek a balszerencsé-

től üldözve csak nagy késéssel jutottak fel. 

Nem futottak be a célba: 

490 ohv. Norton 
750 Super-X sidecar 
498 D-Rad sidecar 
246 Méray-Jap 
248 Rex-Acme 
248 Nova-Blackburne 
280 Ner-a-car 
600 HRD-sidecar. 

Lovag Haupt Károly 
Erdélyi Károly 
Dr. Holics Ágoston 
ifj. Horthy István 
Weiner Zoltán 
Rosenblüth Sándor 
Gutwillig Imre 
Lantai Ede 

A beérkezett versenyzők névsora a következő: 

Győztesek: 

1. Kovács Sándor 500 Ariel-sidecar 1:12:35 
2. Pálinkás Pál 346 Zenith-sidecar l:-7:30 
3. Deli Lajos 493 Sunbeam-sidecar 1:18:00 
4. Zajácz József 494 BMW-sidecar 1:18:00 
5. Puch János 225 Puch 1:18:54 

A versenyt végigfutották még a következők: 

Puch János (225 kétütemű Puch), az egyet-

len szólóversenyzö, akit a KMAC sport-

bizottság a győztesek közé sorozott. 

6. Petrákovits József 
7. Kaszala Károly 
8. Székely Ferenc 
9. Kovács Emil 

10. Lendenmayer Béla 
11. Martinék István 
12. Böckh László 
13. Pápai István 
14. dr. Simon Gábor 
15. Gerő Andor 
-6. Meggyessy Zoltán 
17. Zboray Ferenc 
18. Posztobányi István 
19. Zamecsnik Gyula 
20. Kazinczy Gábor 
21. Konrád Henrik 
22. Rózsahegyi István 
23. Aczél András 
24. Szántó László 
25. Fodor Endre 
26. Jeney László 
27. Szőke Imre 
28. dr. Hajós Imre 
29. Stareczky Géza 
30. Roll Oszkár 
31. Baráth Ödön 
32. Svarba József 
33. Szigeti István 
34. Schafler Antal 
35. Krizsanovics László 
36. Goldfarb Emil 
37. Schuszter Rezső 
38. Rubchich Tibor 
39. Molnár Ferenc 
40. Stanzell Gyula 
41. Kuseff Miklós 
42. Székely Árpád 
43. Sebestyén Gyula 
44. Sabrnák Oszkár 
45. Zsolnai Lajos 
46. Zöllner Rudolf 
47. Viczenty László 
48. Wéber Oszkár 

500 Gillet-sidecar 1:19:50 
1300 Henderson-sidec. 1:20:00 
596 Douglas-sidecar 1:20:00 
600 Horex-sidecar 1:20:34 
499 Rudge 1:21:03 
248 Rex-Acme 1:21:51 
493 Sunbeam 1:22:00 
495 James-sidecar 1:22:00 

1200 Harley-Dav. sc. 1:24:00 

499 Rudge 1:25:45 
348 Chater-Lea 1:26:21 
225 Puch 1:26:35 
500 B. M. W. 1:26:50 
300 Zenith 1:27:23 
346 Sunbeam-sidecar 1:28:05 
349 James-sidecar -:28:45 
498 Sunbeam-sidec. 1:29:45 
346 Méray 1:29:56 
550 Chater-Lea-sid. 1:30:25 
348 Douglas 1:32:10 
230 Velocette 1:33:20 
350 Saroléa-Davids. 1:34:44 

1200 Harley-Davids. 1:34:44 
492 Sunbeam 1:35:26 
349 AJS -:35:45 
499 Rudge 1:36:02 
494 BMW-sidecar 1:39:19 

1200 Harley-Davidson 1:39:45 
175 Puch 1:40:47 
348 Raleigh 1:41:05 
680 New-Imperial 1:42:45 
348 Douglas 1:43:20 
249 Zündapp 1:43:30 
557 Ariel 1:44:06 
348 Velocette 1:45:00 
499 Rudge 1:46:45 
557 Ariel -:47:40 
346 Grindlay-Peerl. 1:51:42 
346 Zenith 1:53:30 
349 Harley-Davidson 2:04:15 
499 Rudge 2:04:35 
498 D-Rad-sidecar 2:17:00 
246 Méray 2:21:00 

km. 
km. 
km. 
km. 

38.005 km. 
35.611 km. 
35.384 km. 
35.384 km. 
34.980 km. 

34.570 km. 
34.498 km. 
34.498 km. 
34.257 km. 
33.849 km. 
33.780 km. 
33.656 km. 
33.656 km. 
32.857 
32.184 
3-.960 
31.874 
31.784 km. 
31.575 km. 
31.330 km. 
31.096 km. 
30.751 km. 
30.701 
30.524 
29.945 
29.603 
29.112 
29.112 km. 
28.857 km. 
28.612 km. 
28.400 km. 
27.725 km. 
27.669 km. 
27.561 km. 
27.288 km. 
26.971 km. 
26.971 km. 
26.665 km. 
26.312 km. 
26.283 km. 
26.686 km. 
25.753 km. 
24.768 km. 
24.314 km. 
21.937 km. 
22.156 km. 
20.145 km. 
19.951 km. 

km. 
km. 
km. 
km. 
km. 



Nagy belvárosi automobil- és motorkerékpárcég 

keres olyan 

bemutató soffőrt 
aki kitűnő motorkerékpáros is. írásbeli ajánlatokat 
„Motoros " jeligére a szerkesztőségbe kérünk. 

1928 január 20. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 2't 

Hajós Imre dr. (1200 Harley-Davidson-sidecar) Magyar-

ország 1926. évi motorkerékpárbajnoka, minden igyekezete 

dacára csak nagy idövesztességgel képes feljutni a „ke-

sargö" egyik erősen jegos, meredek szakaszán. 

(Munkácsi felvétele.) 

Roll Oszkár (SU9 ohv. AJS), a fiatal gárda egyik legtehet-  B ö c, k h  L á sf ó  < i 9 S  o h v~ Sunbeam) egyike azoknaK, akik a 
,, , . „ , . . . . . , szólo-gepek szamara megállapított, igen nehez 35 kilome-

segesebbtagjaaBudakeszi-utataNagykovacsi-uttalossze- ^ Atlagfiebesség&t legjobban megközelítették. (33.7 
kötő erdei út (Delmár-kesergő) egyik szakaszán. km.). Képünk Böckh Lászlót [a „kesergő" egyik szakaszán 

(Munkácsi felvétele.) mutatja be. (Munkácsi felvétele.) 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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.4 téli verseny startja előtt. „Mindenki számol!" Az előtérben Kaszala Károly (l-es) sidecar-vtasával, Kü-

bek Józseffel, beszéli meg a betartandó átlagot. Mögöttük a 16-os Viczenty László gyújt cigarettára. Gond-

nélküli arcáról lerí, hogy ö már tisztában van az átlagokkal. Mögötte a 2-es, dr. Hajós Imre, élete legnehe-

zebb matematikai problémáján dolgozik. A kép közepén a 9-es, Kovóts Emil (Horex), beszélget a magyar 

motorkerékpárversenyzök nesztorával, Zajácz mesterrel, közöttük a háttérben a H-es Rózsahegyi István lát-

ható. Ezúttal, mint látjuk, a 13-as is bennmaradt a csomóban. Gazdája, Lendenmayer (Rudge), az öszsza-

kállas Bláthy Ottó Titusz, a KMAC sportbizottságának elnöke instrukcióit hallgatja. (Radicke Hellmut fel-

vétele.) 

A német BMW-motorkerékpárokon felvonuló müncheni rendőrség motorkerékpáros-csoportja 

melletti mezőn gyakorlatozik. 

München 
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A müncheni rendőrség egyik motorkerékpáros csoportjának gyakorlatai 500-as BMW-motorkerékpárokon. 

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

Irta: Petrovics Ernő 

Telfsből Imstbe gyönyörűen kiépített vasút mellett 

visz el útunk, néhol az Inn által kimosott mélységek felett. 

Alattunk 2—3000 méter széles a völgy, mely felülről úgy 

fest, mint egy gyönyörű zöldre mintázott szőnyeg. Nem-

sokára elérünk St. Anton am Arlbergbe, ahol egy nagyon 

drága uzsonna elfogyasztása után nekivágtunk az 1802 m. 

magas Arlberg pass megmászásának. St. Antonban fejen-

kint 5.20 shilling vámot kértek tőlünk és míg én magyar 

nyelven szidtam a vámost, Friedrich kigombolja zsebét és 

fizetni akar, közben odaér egy német motorkerékpáros is 

és ő is fizet. A vámos éppen az én gépem számát nézi, 

mikor megkérdezi, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk. 

Válaszunkra, hogy magyarok, a legnagyobb meglepetésre 

kijelentette, hogy útvámot csak a németek fizetnek, a többi 

nemzet nem. Magamban megdicsértem a voralbergiek elő-

zékenységét velünk szemben; nem úgy ám a német motor-

kerékpáros, aki nem tudta megérteni, hogy miért kell 

éppen a németországiaknak vámot fizetni. Az út a hegy 

oldalában erős emelkedéseken visz felfelé, merész hajtű-

fordulókkal ellátva. Impozáns látványt nyújt, mikor mi, 

mint két kis pont törtetünk felfelé, kapaszkodva a szerpen-

tinen. Az emelkedések csak nem akarnak végetérni, a szik-

lák százszorosan adják vissza motorunk hangját. Egyszer 

csak kezdenek ritkulni a fák, elmaradnak a cserjék is és a 

mohák, zuzmók birodalmában vagyunk. Végre elérjük a 

legmagasabb pontot. Nagyon nehezen lélegzünk mi is, de 

gépünk is megérzi a ritka levegőt. Hangja csendesebb lett, 

mintha nem akarná zavarni ezen magas birodalom fensé-

ges csöndjét. 

Fent vagyunk a legmagasabb ponton, itt van Tirol és 

Voralberg határa. Fejünk felett alig 50 méterre sötét 

esőfelhő száguld el, az erős szélviharban alig tudunk meg-

maradni gépünkön. Tábla figyelmeztet bennünket, hogy 

jobboldalt kell hajtani és balról előzni. 

Az erős lejtőn való leereszkedés megtaníttatta velünk 

a lejtőn való hajtást is, ami talán nagyobb teljesítmény, 

mint a kapaszkodás. Sík területre érve leállítjuK gépün-

ket, hogy megörökíthessük ezt a sz;ép helyet is egy fény-

képpel. Innen alulról bontakozik csak ki igazi nagyságá-

ban és szépségében az Arlberg. A felhő lassan lejebb 

ereszkedik, mind alább és alább vágja el a szerpentineket, 

a nap is leáldozóban van és utolsó búcsúsugarai arany-

színnel vonják be a tájat. Baloldalról egy hatalmas szikla-

oldalban útat látunk, mely messziről úgy tűnik fel, mintha 

a régi olasz házak árkádjait látnánk. Az út a sziklákba 

vágva és a lógó sziklákat oszlopok tartják. Először azt gon-

doltuk, hogy egy vasút vezet ott keresztül és irigyeltük 

azokat, akik ezen az úton utazhatnak, nem is gondolva 

arra, hogy rövid idő múlva mi fogunk rajta keresztül-

menni, mert ez volt az országút. Magunkat kigyönyör-

ködve, a most már kifogástalan voralbergi úton száguld-

hatunk tovább. Szűk, de elsőrangúan kiépített utakon, 
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melyeken a legnagyobb forgalmi rend uralkodik. Az Arl-

berg túlsó oldalán, Langenben a technika legnagyobb 

csodája előtt állunk meg egy percre. Itt a 2800 m maga-

san fekvő Spuller-See vizét vezetik le hatalmas méretű 

turbinákon keresztül és a víznek esését, mely millió ló-

erőt képvisel, elektromos áram előállítására használják 

fek Ez az erőmű látja el villamosárammal a tartomány 

nagyrészét és az Innsbruck—Bludenzi vasútvonalat is. 

Bludenz előtt az 111 smaragdzöldszínű vize mellett hala-

dunk, néhol az úton is átfolyik egy kis csermely 1—2 m 

szélességben, azonban ezeken a kis patakocskákon minden 

nehézség nélkül keresztül lehet vágni, mivel a víz legfel-

jebb 10 cm mély. Jó, hogy halászszerszámunk nem volt, 

mert Friedrich mindenáron pisztrángot akart foni. Blu-

denz után talán egy negyedórahosszatt kiadós záport kap-

tunk, csupa víz lettünk, de ezen nem értünk rá sokat 

elmélkedni, mert örömmel tapasztaltuk, hogy az utak itt 

meg sem érzik az esőt, mert kátrányozva vannak és a 

víz lefolyik róluk. 

Jellemző a voralbergi szabályozott közlekedési álla-

potokra, hogy a községekben az úton keresztül kifeszítve 

hatalmas táblák vannak „Autó! Schulkinder" felírással. 

Feldkirch előtt egy 5—6 km nyílegyenesbe értünk, szí-

vem fájt, hogy nem száguldhatom végig azzal a tempóval, 

ahogy én szerettem volna, azonban már sötét volt és 

lámpával ezúttal kockázatos lett volna. Fél 9 óra lehetett, 

mikor Feldkirchbe értünk, hatalmas embergyűrű támadt 

azonnal körülöttünk; ázott ürgeként épületes látványt 

nyújthattunk. Vizsgálgattak hosszan, találgatták, vájjon 

honnan jöhetünk, a legtöbben világkörüli utazókat sej-

tettek bennünk. Az éjszakát Feldkirchben töltöttük. 

Feldkirchből reggel fél 8 órakor indultunk azzal a 

tudattal, hogy még a délelőtt folyamán átlépjük a svájci 

határt. Sík vidék, elsőrangúan kiépített és karbantartott 

utak, melyek nagyrészt már olajozva vannak. Nagyon 

meglátszik itt már a svájci hatás. Al ig megyünk 10 

km-t, Götzis falunál utói ért engem is a nemezis, ameny-

nyiben a második, nagyságra nézve azonban az elsőnél 

nagyobb szeget fogtam a hátsó gumimban. 

Míg magam a ragasztással voltam eltoglaiva, Fried-

rich felvilágosítások kérése céljából a tőlünk nem messze 

dolgozó útjavító csoporthoz ment és nemsokára egy öre-

geob úrral a lehető legszivélyesebben diskurálva tért visz-

sza. Kicsiny a világ, kölcsönösen kisütötték egymásról, 

hogy mind a ketten burgenlandiak. Elmondta a kedves 

öregúr, hogy Ausztria egyik főútmestere, itt Voralberg-

oen lakik és az a hivatása, hogy évenkint egyszer-kétszer 

bejárja autón az összes utakat és az ő útmutatása révén 

eszközlik azután a javításokat. Különösen a voralbergi 

utakról beszélt csillogó szemmel, mert ebben a tartomány-

ban az utak semmi kívánnivalót nem hagynak hátra. A 

burgenlandi utakról is szó esett és félre nem érthető kar-

mozdulatokkal mutatja a csapákat és lyukakat, amik ott 

találhatók. Nagy a különbség Ausztria egyes utai között, 

de különösen a voralbergiek áldozatkészsége érdemel meg 

minden dicséretet. Itt szívesen áldoznak útjaikért, mert 

tudják, hogy ez vonzza az idegenforgalmat, az idegen-

forgalom pedig pénzt jelent. 

Voralberg nagyrészt hatalmas hegyekből áll és eze-

ken leginkább öszvérfogatú, kicsinykerekű szekerek jár-

nak, amilyeneket nálunk sohasem láttunk. A forgalom 

azonban a legnagyobb rendben történik. A parasztok las-

sankint hozzászoktak a rendhez, szigorú büntetésekkel 

kényszerítették őket a szabályok betartásásra. Így pél-

dául az itt említett bizonyos főútmesternek joga van a 

szabálytalanul hajtókat 1—2 schillingre azonnal meg-

büntetni. 

Mind jobban és jobban közeledünk a határhoz, Lus-

tenauban felszereljük magunkat osztrák cigarettával, 

mert olyan felvilágosítást kaptunk, hogy a svájci ciga-

retták rosszak. Néhány km és a Rajna hídja áll előttünk, 

mely itt még csak talán 50 m. széles. A hídnak az egyik 

végén az osztrák, a másik végén a svájci határőr áll. For-

maságok után, valamint a hídvám lefizetésével keresztül-

robogtunk az érdekes hídon, mely teljesen fedve van és 

olyan, mint egy alagút. Beérünk Svájcba, Mondstein köz-

ségbe. Furcsa érzés vesz itt az emberen erőt, az eddig 

még nem látott egyenruhájú svájci határőr, francia és 

német felírások a vámházon. Annak tudata, hogy a világ 

legboldogabb, legszabadabb államában vagyunk, mind-

mind megremegteti az ember szívét és akaratlanul is 

haza kellett gondolnom, a mi nyomorult kis földbeásott 

határkunyhóinkra. 

A svájciak nagyon szigorúan veszik a határvizsgála-

tot, a gépeket a legtüzetesebben keresztül nézik és a trypti-

quejeinken beírt számokat is meg kellett mutatnunk a gé-

peken, sőt az egyik határőr a csomagokat is felbontotta, 
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hiába hivatkoztam a sok szíjra, amivel be voltak csatolva. 

Négy frank lefizetése után mindegyikünk egy svájci 

autótérképet és forgalmi szabályzatot kap, melyet ter-

mészetesen a helyszínen nem böngésztünk keresztül, csu-

pán az ragadta meg figyelmünket, hogy a schaffhauseni 

kantonban, ahova igyekeztünk, minden út szabad a moto-

ros járművek részére. Nekünk, akik a rossz magyaro*--

szági és burgenlandi utakhoz vagyunk szokva, kimondha-

tatlan örömet okoztak a mesés sváici billiárdasztalsíma-

ságú, olajozott utak. Az úton nem áll ki egy kődarab sem, 

nincs egy papírszelet és ehhez járul még a legszigorúbban 

kialakult forgalmi rend. Minden jármű, még a gyermek-

kocsit toló anya is a menetirányt tekintve, jobboldalon 

halad. I t t nincsenek ijedős lovak, itt nincsenek harapós 

kutyák. Nem is csoda, hatalmas autóforgalom van és 

úgy az emberek, mint az állatok megszokják a járműve-

ket. Az utak szinte nyílegyenesek hosszú kilométereken 

keresztül, szélesek, teljesen pormentesek, a legnagyobb 

tisztaság mindenütt. Falu falu után, néhol a trágyagöd-

rök ugyan közvetlen az út mellett, azonban körülbeto-

nozva úgy, hogy semmi piszok sem kerülhet az ország-

útra. A faluk nálunk nyaralóknak is beillenének, majd-

nem kivétel nélkül villaszerű építkezéssel, elől vaskerítés-

sel, tetejükön a rádióantennák erdeje. Nem lehet csodálni, 

hogy ily kedvező körülmények között a vérünk gyorsab-

ban kezd mozogni ereinkben és erősebb tempóban hala-

dunk. Elvesztettem tempóérzékemet, csak azt tudtam, 

hogy olyan sebességgel haladok, amilyennel még sohasem 

mentem, sorra egymásután előztem az autókat, csupán a 

községekben kellett lelassítanom, mert mindenütt hatal-

mas tábla hirdeti, hogy 18 km. a megengedett sebesség a 

községek belterületén. Dacára, hogy az utak 5—6 irány-

ból csillagalakban futnak össze, legnagyobb rend van az 

útjelzők körül. Pontosan kiírva a következő község és 

pontosan feltüntetve a távolság a fő- és mellékutakon 

* egyformán. (Nálunk úgy látszik, sohasem lesz! A szerk  1  

EgvszercsaV a bodeni-tó kék vize tűnik hirtelen 

elénk. Ha nem láttunk volna ilyen nagy tisztaságot és 

rendet, azt gondoltuk volna, hogy a Balaton mellett 

megyünk. A túlsó oldalról átlátszanak a német határ-

vonalak, elmosódva, mintha a somogyi partról a zalai 

partra néznénk. A túlsó oldal már Németország. Hosszú 

ideig megyünk a tó partján, mígnem elérjük Konstanzot, 

a régi zsinati várost. Az útjelzőn először tűnik fel 

Schaffhausen 40 km. távolságban. Utunk itt a Bódeni-

tótol nyelvszerűen kifolyó Rajna mellett visz és közvet-

Schaffhausen 40 km. távolságban. Utunk itt a bodeni-

versenypályának is beillő szakaszhoz érünk. Mondanom 

sem kell, hogy ki is használtuk. Beérünk Schaffhausen-

be, a Rajna partján egy szállodában szobát veszünk 

magunknak és ebédhez ülünk. Ebéd alatt volt először 

időnk forgatni a forgalmi szabályt és akkor értettük 

csak meg, hogy a schaffhauseni kantonban a legna-

gyobb sebesség 40 km. óránkint. Magunkban erős foga-

dalmat tettünk, hogy be fogjuk tartani a jövőben annál 

is inkább, mivel Svájcban nem akartunk a büntető tör-

vényekkel összeütközésbe kerülni. Meglepetés volt azon-

ban szállodánk ára és az étkezés is, mely 100 százalék-

kal drágább, mint Magyarország. 

Schaffhausenben igyekeztünk otthoniasan beren-

dezkedni néhánv napi tartózkodásra. Elhatároztuk elő-

ször is a hatalmas rajnai vízesés megtekintését. Kér-

dezgetős és útbaigazítások után oda is találtunk. Az 

utca szélén leállítottuk gépünket és mi magunk egy kis 

sétányszerű úton legyalogoltunk a vízhez. A szó legszo-

rosabb értelmében legyalogoltunk, mert a víz kb. 30 

méterrel mélyebben folyik, mint a város utcái. 

R A L E l G H motorkerékpár 

Svábhegyi verseny 
1927. 

350 kcm. kategória 

II HILD KÁROLY 

Raleigh-gépen 

Keie. A P A R T A U T Ó R. -T . 
Budapest , VI . , And rássy -ú l 37. Telefon: T. 289 4 4 

|€ f\\g a | Í A az autóját vagy traktorját ja-
~ w w W l w B J w vitótól, hogy gépe csapágvait 

CARMOBIL 
speciális autó- és traktor-csapágyi'emmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baia a csapágyakkal. Főelárusitó: 

N A G E t S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . , C S Á K I - U T C A 1 5 . 

T E L E F O N : T . 1 3 3 - 6 6 

Ugyanitt lapiiatók ijüosuliorbrouzrudak, angol ón, forraszig ón, 
alumlnfumk-mezek etb. 

MAGYAR WAGG0N- és GÉPGYÁR RT. 

G Y Ő R 

l'elelonok: 201. 212, 2U.I R Á B A 
B U D A P E S T 
V., Deák lerenc-u. 
fel : I'. 243-01), L. 879-4 

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

Teherautók 
Autóbuszok 
A magyar ulaknak leg-
iohhnn megfelelő autó 

Speciál- és 
P ó t k o c s i k 
A magyar utaknak leg-
jobban megtelelő autó 

>zolld Kivitel, gazdaságos tizem, előnyös árak éa leltételek. 
Ajánlati felhívások cégUnkhöz clmzendők. Képviseletünk nincsen. 

TEVES" 
dugatty úgyürűk, 

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

zsirzóprések. 

N a g v r a k t á r i 

Vezérképviselet: Balogh Arthur ok i . gépész-
mérnök , Budapest, V., Llpót-körút 27. szám. 

Telelőn : 2 9 5 _ 3 9 
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K M A C 
téli megbízhatósági versenye 

"ARIEL 
ismét bebizonyította meg-
bízhatóságát 
Kovács Sándor 497 ohv. 
Ariel Sídecarongyőz, a nap 

Ilegjobb átlagidejét futva 
Vezérképviselet: v 

BAUER JÓZSEF Budapest, VII., Elemér-u. 41 

Kiry József Repka Béla 
autófényező autókárpi tos 

Karosszéria üzem 
VII,, Dob-utca 9 4 - 9 6 

Vállalunk amerikai rendszerű pisztoly és olajlack 
fényezést speciális színekben, legszebb kivitelű 
hűtőtakarót, belső bőrvédő huzatot, építünk leg-
modernebb karosszeriát, kombinét a mai kornak 
megfelelően átalakítunk a legolcsóbb versenyké-
pes árban. Költségvetéssel díjt lanul szolgálunk 

Javí tások és áta lak í tások gyoisan ás pontosan eszközöltetnek 
Telefonhívószám: 458-32 

ZÜNDAPP 
motorkerékpárok 
és teherszállítók 

Vezérképviselet: 

Vigh Jenő v, Honvéd-utca 2. sz. 

Autó- és szántómolor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VIII., Óriás it, lő Telelőn: J 301-45. Alapítva 1903 

Már messziről hallottuk a víz robaját, önkéntelenül 

is meggyorsítottuk lépésünket s alig 1—2 perc múlva 

előttünk a világ egyik leggyönyörűbb panorámája. Az 

első pillanatban az ember nem tudja felfogni a látvány 

hatalmas méretét, a szem részeire boncolgatja a zuhogó 

víztömeget. A Rajna itt talán 100 méter széles és esése 

kb. 20 méter. A sok esőzéstől éppen meg volt áradva és 

így még kolosszálisabfo méretűnek tűnt fel, mint pár nap 

múlva. Sziklákon, sziklák között összeszorulva ömlik a 

víz oly elementáris erővel, hogy nincs az az akadály, me-

lyet ne ragadna magával. Ezer változatot vesz fel, szik-

lákon megtörve, néhol 2 méter magas taréjokat alkot, 

másutt porrá őrlődik és állandó felhőt képez, melyben 

ott van állandóan napsütéskor a szivárvány. A vízesés 

közepén két óriási szikla, melyek talán évszázadok óta 

dacolnak a víz erejével. Rajtuk megtörik a víz hatalma, 

büszkén, tilalomfaként állanak ott. Az egyik sziklán kis 

kilátó-pavillon és ami a legérdekesebb, néhány fa. Nem 

tudom, hogy ezt az emberi kéz ültette-e oda, vagy pedig 

a természet játéka hozta létre. A vízesés maga nagy ide-

genforgalmat vonz. Turisták . sokasága gyönyörködik, 

szinte percenkint hallani a fényképezőgép csattanását. 

A schaffhauseniek nagyon megbecsülik ezt a vízesést. 

Minden elképzelhető lépcsőket, korlátokat és más ki-

látóhelyeket építenek, hogy a szemlélő teljes nagyságá-

ban felfoghassa szépségét. Szemben a vízeséssel van a 

Hotel Bellevue, mely tényleg megérdemli a nevét, mert 

nem hiszem, hogy szebb helyen szálloda épülhetett 

volna. 

A vízesés környékét azonban akkor még nem láttuk, 

minden érzékünket maga a vízesés kötötte le. Az ember 

a bámulattól és a természetnek ettől a szépségétől el-

veszti az érzékét minden iránt, ami nem maga a víz-

esés. Egy szót nem lehet hallani, csak előrehajló fejek 

és átszellemült arcok. Pokoli muzsikája van a víznek, 

mintha száz meg száz gép kattogna, forogna. reo<:':>'rn^ 

ropogna, zúgna egyszerre. Talán egy hatalmas, ember-

kéz által még meg nem alkotott malomhoz lehetne ha-

sonlítani. Borzalmas erejétől még a föld is remeg alat-

tunk. A levegő tele párával úgy, hogy a rajtunk levő 

ruha a szó szoros értelmében átnedvesedett. Órákhosz-

szat állottunk előtte, mégsem tudtunk látásától betelni. 

A Rajna partján mentünk tovább. A vízeséssel szem-

ben sétaút, helyet foglaltunk egy padon és innen csi-

náltunk még egynéhány fényképfelvételt, hogy minél 

jobban megörökíthessük e felejthetetlen képet. Talán 

100 m-re tőlünk a Rajnán van egy kis sziget, a szige-

ten egy csinos kis szálloda, ahol motorcsónakot lehet 

bérelni, mely átszállítja az érdeklődőket közvetlen a 

vízesés alá, valamint a vízesés balpartján levő kis pa-

villonba. Fejenkint 70 centimes lefizetése után átvág-

tunk a túlsó partra. A vízesés csak innen tűnik elő káp-

rázatos pompájában. A pavillonba, mint idegenek dupla 

belépődíjjal, 1—1 frank lefizetésével jutottunk be, de 

az elénk táruló látvány megérte a pénzt. 

A víznek a hangja itt még erősebb úgy, hogy az 

emberen valósággal félelem vesz erőt. A lépcsők és a 

kilátóhelyek az alászálló vízpárától vizesek. Az élelmes 

vállalkozó itt is megtalálja a kereseti forrást. Hitvány 

1 frank kölcsöndíjért gumikabátot lehet kapni. A pavil-

lonból kimenet, utunk bazárokon visz keresztül, ahol 

különböző emléktárgyakat árusítanak meglehetősen 

erőszakos módon. Egy kiugró sziklacsúcson épült pavil-

lonba újabb 30 centimes lefizetésével jutottunk, ahol 

periszkóp segítségével egy fehér asztallapra vetítik a 

vízesés változatait. 
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A& 1927. évi Olympia Sf>ow 
Befejező közlemény. 

Az OK Supreme-művek (0. K. Supreme Motors Ltd. 

Bromley-street, Birmingham) standján az új, csak két 

helyen forrasztással összekötött váz állott az érdeklődés 

középpontjában. A kormányfej alsó részétől kettős csövek 

vezetnek a motorhoz és ugyancsak duplex-csövekből áll a 

nyerget a karterrel összekötő rész. A motor a vázban há-

rom ponton függ. Az új váz igen merev. Egy 246 kcm.-es 

ohv. és egy 300 kcm.-es sv. JAP-motorral beépített modell 

volt látható ezzel a vázzal. A gyár egyéb modelljei nem 

mutatnak fel lényegesebb újításokat. 

Mint sok más gyár modelljei, úgy a Panther-gépek is 

főleg külsejükben változtak. Ű j fényezésü és másalakú 

nyeregtank és 28 inch-ről (70 cm.) 25 inch-re (62.5 cm.) 

csökkentett nyeregmagasság, valamint külön a Phanter-

gépek számára készülő speciális Brampton-villa ké-

pezik a lényegesebb újításokat. A villa, mely beépített 

lökhárítókkal van ellátva, a rendesnél erősebb méretezésű. 

A motor csak részleteiben változott. A szelepvezetékek 

hosszabbak és a karter olajnyílása nagyobb az 1928. évi 

modelleknél. Újítást képeznek a nagyobb pneuk és a na-

gyobb elsőkerékfék, valamint egy berendezés, mely lehe-

tővé teszi egy Miller világítódinamó felszerelését. 7 font 

10 shilling felár ellenében minden típusra felszerelhető a 

négysebességes Panther-sebességváltó. A single és two-

port TT-gépek a jövőben is változatlanul kerülnek el-

adásra. Űj típus a 87 mm. furatú és 100 mm. löketű 598 

kcm.-es, melynek teljesítménye, dacára, hogy alacsonyabb 

kompressziójú, egyenlő a TT-típuséval. A motor függő-

szelepes és single, valamint two-port kivitelben szállítható. 

Ára 76 font. A 250 kcm.-es Panthette apróbb változtatá-

sokat mutat fel. 

A Raleigh-gyár standja bővelkedett újdonságokban. 

Az 52 mm. furatú és 88 mm. löketű 174 kcm.-es sv. négy-

ütemű modell érdekes változtatást mutat fel. Itt a gyár 

ugyanis felhagyott a blokképítéssel és, hogy gépét három 

sebességi fokozattal lássa el, most újra a motortól függet-

lenül építi be a vázba a váltóművet. A teljesen megválto-

zott sv. 248 kcm.-es típus mellett az új 498 kcm.-es two-

port-modell keltett megérdemelt feltűnést. A függőszelepes 

motor furata 79 mm., lökete 101 mm. Sturmey-Archer 

sebességváltó, nyeregtank, 7 inch-es hátsó- és 6 inch-€S 

elsőfékek jellemzik többek között az új típust. 

Érdeklődésre tarthat számot a 348 kcm.-es ohv.-

modell, mely mint speciálisan tuningolt versenygép is 

kapható. Ebben az esetben sebessége eléri a 128 kilométert 

óránkint. Ennek a típusnak az ára 7 fonttal magasabb a 

normáltípusénál. 

Gyökeres változáson mentek keresztül a Radco-gépek. 

Egyes modelljei szinte egy fiók HRD benyomását keltik. 

Nyeregtank, Burman-sebességváltó, 7 inch-es első- és 

hátsófék, 26X3.25 méretű pneuk jellemzik az új ACE-

modellt. A gyár hat négyütemű ( JAP ) és két kétütemű 

(Villiers) motorral beépített típust készít. 

A Rec-Aeme-gyár modelljei szintén új köntösben je-

lennek meg az 1928-as szezonban. Handley tapasztalatai, 

melyeket a TT-éken és egyéb versenyeken szerzett, nem-

csak a versenymodelleken, hanem a túragépeknél is látha-

tók. A TT-modellnek új bölcsőváza van, melynek felső 

csövei kettősek. Kívánatra 346 kcm.-es double-port MAC, 

vagy 348 kcm.-es Blackburne-versenymotor építhető ezen 

vázba. További előnye, hogy a mágnes a motor mögött fog-

lal helyet. Meglepetés az új színezés. Mindenik típus 

tankja világoskék, piros és arany sávokkal. A fékek kézzel 

utánállíthatók. Űj típust képez a 498 kcm.-es single és 

double-port Blackburne-beépítés (az utóbbi versenymotor), 

valamint a 750 kcm.-es kéthengeres JAP-el ellátott modell. 

Ezek váza hasonló az előbb leírt versenygépéhez, azzal a 

különbséggel, hogy a felső vázcsövek nem kettősek. Az 

olajtank, hasonlóan a TT-gépekhez, a nyeregvázcsövön fog-

lal helyet és egy kézi pótolaj szivattyú mellett még egy 

lánckenőberendezéssel is rendelkezik. Az olaj saját súlyá-

nál fogva folyik egy csövön keresztül az első lánchoz. Ez 

a berendezés mindenesetre sok fáradtságtól kíméli meg a 

vezetőt. Ű j vázat kaptak a gyár többi modelljei is, míg a 

175 kcm.-es TT- és de luxe-típus felső vázcsövei szintén 

kettősek. 

A Royal-Enfield-standon új típus jelent meg egy 225 

kcm.-es négyütemű könnyű motorkerékpár képében. A kis 

gép felszerelése igen modern. SV-motor, nyeregtank, kü-

lönálló olaj tank a nyereg alatt, a motor mögött elhelyezett 

mágnes, saját háromsebességes váltómű jellemzik az igen 

előnyös külsejű új modellt, melynek ára 37 font. A jól-

ismert kétüteműek sorában újítást képez egy two-port-

modell, aluminiumhengerfejjel és háromsebességes váltó-

művel. A 346 kcm.-es ohv.-típus motorja és sebességvál-

tója változatlan. Űj az elsővilla, a nyeregtank, a rajta elhe-

lyezett sebességváltóműkarral, valamint a beépített 

steering-damper. A kézi pótolajszivattyú a kormányról 

működtethető és az olajvezetékek flexibilisek. Kapható ez 

a típus sportkivitelben is. Erősebb szeleprugók, magas-

kompressziójú dugattyú és alacsonyabb váz jellemzik. 

Impozáns a 976 kcm.-es „big-twin" sportmodell, négy-

sebességes váltóművel. A nagy gép alacsony és rövid vá-

zával, nyeregtartályával és steering-damperrel ellátott úi 

elsővillájával igen előnyös benyomást kelt. 

A Magyarországon ismeretlen Royal-Ruby-gyár, három-

kerekű Villiers- és JAP-beépítésű cyclecar-jai mellett kiál-

lította ugyanezen motorokkal beépített motorkerékpárjait. 

Igen szép a 172 kcm.-es super-sport Villiers-motorral ellá-

tott típus. Albion háromsebességes váltómű, lökhárítóval 

és kormányszorítóval ellátott Brampton-villa, állítható kor-

mány és nyeregtartály alkotják felszerelését. Hasonló 

felszerelésűek a gyár 250 és 350 kcm.-es JAP-motorokkal 

ellátott típusai. A legolcsóbb modell, egy 172 kcm.-es Vil-

liers-motorral ellátva, csupán 28 font 10 shilling. 

A Rudge-Special- és Sport-modellek tökéletesen meg-

változtak. Legelsősorban említhetjük az új vázat, mely 

dacára, hogy nyeregmagassága csupán 65 cm., meg-

engedi, hogy a motor hengerfeje könnyen kiszerelhető 

legyen. Az új nyeregtank heggesztve van és így hasonlóan 

a vázhoz, kemencezománcozást nyer. A Special-modell 

pneumérete 26X3.50. A motor leglényegesebb változását 

az új négyszelepes hengerfej képezi, melynek kettős ki-

puffogótorkai egymáshoz 90 foknyira állanak. A főcsap-

ágyak az új modelleknél görgősek és a bütyökprofil is 

megváltozott. Örvendetes újítás a vezérműházban burkol-

tan elhelyezett olajszivattyú, melynek működését egy jelző-

rúd szemlélteti. A motor külső részén mindössze egy 

olajcsap látható. A Rudge-motorkerékpárok legszebb al-

katrésze mindenesetre azok tökéletes fékberendezése. Igen 

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



26 

kevés angol motorkerékpárgyár szállít megfelelő nagy-

ságú komoly fékeket modelljeihez. Éppen ezért élénk tet-

széssel fogadjuk a Rudge-gyár új modelljeit, melynek 

fékei mintaképnek tekinthetők. A fékdobok átmérője 20 

cm., szélessége 3.5 cm. A fékek, mint a régebbi modelleknél 

is, egymással össze vannak kötve. Csupán a Standard-

modellen találjuk meg még a külső pofafékeket. Jelentős 

előnyt képeznek a könnyen kivehető és egymás között ki-

cserélhető kerekek, melyek a gumiszerelés alkalmával sok 

kínos bajlódástól mentesítik a motorost. A Sport-modell 

csupán motorjának kompresszióarányában különbözik a 

Special-modelltől. Motorjának kompresszióaránya 1:5.6, 

de növelhető egészen 1:6.2-ig. A Standard-modell főleg 

kisebb változásokon ment keresztül, melyek közül megem-

líthetjük a javított vezérművet, mely lehetővé teszi a mo-

tor lassúbb járását és az új olajszivattyút. A Rudge-

Whitworth-gépek sidecarjai az egész kiállítás legszebb e 

nemű darabjai közé tartoztak. 

A Scott-gépek közül élénk érdeklődésre tarthatnak 

számot a „Flying Squirrel"-típusok. TT-duplexváz, lök-

hárítókkal ellátott speciális villa és nagyürtartalmú tar-

tály jellemzik ezen modelleket. Kettős olajszivattyú szál-

lítja az olajat az egymástól elválasztott két forgattyú-

házba és egy külön a kormányról kezelhető olajszivattyú 

szolgál a dugattyúk olajozására rendkívüli megerőltetések 

esetén. A 498 és 596 kcm.-es motorok igen magas sebes-

ségekre képesek. A sebességváltó háromsebességes, váltó-

karja az első vázcső felső részén foglal helyet. A TT-

modellek mellett megtaláljuk még a Scott-gyár kitűnően 

többi típusai nem mutatnak fel jelentősebb változásokat. 
Az oldalkocsik ezután celluloze (duco) zománcozásban ré-
szesülnek. 

A Triumph-gyár modelljei főleg külsőleg változtak. 
A gyár felhagyva évtizedes szokásával, új fekete-kék 
színezésű tankkal lépett piacra az 1928-as típusokkal. Az 
SD- és a négyszelepes Ricardo-modell nem készül többé. 
Utóbbi helyét a szépkonstrukciójú double-port TT Hors-
man-típus foglalja el. Az 500 kcm.-es sv. „N" de luxe-
típus új vázzal jelenik meg. Alacsonyabb nyeregelhelye-
zés, nyeregtartály, nagy fékek főjellemzői ezen típusnak. 
Ára 46 font 17 shilling. 

A Velocette ohc.-modellek csupán detailváltozásokat 
mutatnak fel. A „KSS"-típus garantált 128 kilométeres 
sebesség kifutására képes. Ezen modell háromféle kom-
presszióaránnyal bíró motorral szállítható. A legmagasabb 
arány 1:8 és y2, discol PMS 2. használata mellett. Ezen 
kompresszióaránnyal a motor 5800 percenkinti fordulatnál 
18—19 lóerős teljesítményre képes. Az új kétütemű típus 
(furat 63 mm., löket 80 mm., hengerűrtartalom 249 kcm.) 
egyike a kiállítás legszebb könnyűmotorkerékpárjainak. 
A motorhajtórúd főtengelycsapágya görgős. A motor egy 
igen tetszetős alakú és alacsony nyeregelhelyezésű vázban 
foglal helyet. ízléses nyeregtank, jobboldalán elhelye-
zett váltókarral, háromsebességes váltómű, állítható kor-
mány, a nyereg alatt elhelyezett nagy szerszámtáska, sár 
ellen védett elsőfék, két külön hangtompító, rugós hátsó-
kerékállvány és 25X3 coll méretű pneuk egészítik ki a 
gép felszerelését. Az új modell, alacsony árára való tekin-
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bevált egyéb „Super Squirrel"- és „Squirrel"-modelljeit 
is. A gyár kétsebességes váltóművét egynéhány modelljé-
nél még megtartotta. Sajnos, ezek a kitűnő gépek magas 
áruk miatt nálunk sohasem tudtak elterjedni. 

A Sun-gépek standján a 175 kcm.-estől kezdve az 500 
kcm.-esekig mindenféle modell volt látható. Igen előnyös 
benyomást kelt többek között a 344 kcm.-es ohv. double-
port JAP-beépítés, mely egy vérbeli super-sportgép. A 
Sun-gépek, dacára kifogástalan kivitelüknek és szép kon-
strukciójuknak, igen alacsony áron kerülnek eladásra. 

A Super X-gépek keveset változtak. A kipuffogó-
szeleprugók burkolása újítás. „Super Sport" elnevezéssel 
nagy sebességekre képes magasdugattyús motorral ellátott 
modell kerül piacra. Ez utóbbinak speciális hatrugós vil-
lája igen sima, rázásmentes haladást biztosít. 

A Sunbeam-stand egyetlen új típusa a 347 kcm.-es 
ohv. túramodell, melynek ára 69 font 6 shilling. A motor 
egy 70 mm. furatú és 90 mm. löketű rúdakkal működte-
tett függőszelepes. Az olajozásról ezen gépnél is, mint az 
1928-as típusoknál általában — kivéve az 599 kcm.-es tí-
pust — egy fedetten elhelyezett olajszivattyú gondosko-
dik. A szivattyú a mágnesláncburokban foglal helyet és 
csupán egyetlen külső olajvezeték látható a motoron. Üjí-
tás a minden modellen rendszeresített, könnyen kivehető 
hátsókerék, melynek kiszerelése esetén nem szükséges a 
láncot és fékberendezést megbolygatni. Az 599 kcm.-es 
négysebességes modell kerekei egymás között kicserélhe-
tők. Újítás a kupplungon is található, ahol az eddigi egy 
darab központi rugó helyett hat kis rugó szorítja a lemeze-
ket egymáshoz. A kickstarter legfelső fogának speciális 
kiképzése folytán megkönnyül annak működtetése. A gyár 

tettel, minden bizonnyal nálunk is rövidesen nagy elter-
jedésnek fog örvendeni. 

Az angol W. and G. (W. and G. cycle Works, 108, 
Windmill Road, Brentford.) kétütemű modellje külsőleg 
erős hasonlatosságot mutat fel a német 500 kcm.-es 
DKW-val. A kétütemű motor furata 67 mm., lökete 71 
mm., hengerűrtartalma 490 kcm. A kéthajlású főtenge-
gelyen a karteren belül négy kis lendkerék, a karteren 
kívül pedig egy nagy lendkerék foglal helyet. A motor, 
egészen hasonlóan a DKW-hoz, a vázban előredűlve nyert 
elhelyezést. A hengerek egy kettős karteren állanak. A 
mágnest egy a külső lendkerék mögött elhelyezett fogas-
kerék hajtja meg lánc segélyével. Sturmey-Archer három-
sebességes váltómű és 26X3.25 méretű pneuk egészítik ki 
a gép felszerelését. 

A Zenith „Light Overhead" 344 kcm.-es single-port 
JAP-beépítésű típusa sok változást mutat fel. Űj, alacso-
nyabb váz, remek formájú nyeregtank, nagyobb elsőfék, 
Burmann-sebességváltó, Leckie-nyereg képezik a gép fel-
szerelését. A lábtartók ügyes elhelyezése folytán a hátsó-
fék olyképen működtethető, hogy a lábat nem kell hely-
zetéből kimozdítani. A two-port JAP-motorral ellátott tí-
pus hasonló a fent leírthoz, azzal a különbséggel, hogy mo-
torja bölcsővázban foglal helyet. Egy másik szép Zenith a 
172 kcm. Villiers-motorral ellátott modell. 

A gyár többi típusai általában változatlanok. 
Ezzel befejeztük az egyes gyárak standjainak leírását 

Olvasóközönségünket dióhéjban tájékoztattuk mindazon 
változtatásokról, melyek az egyes gyárak 1928-as típusai-
nál végbementek. Alkalomadtán visszatérünk az egyes 
érdekesebb típusok részletes ismertetéséhez. 
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A modern motorkerékpár teljesítőképessége 
Ir ta: k. Toepke Alfréd 

A közismert „ J A P " motorgyár (J. A. Prtstvich) 
egyik ár jegyzékében a gyár 350 kein. felülvezérelt ver-
senytípusa elé, mondhatnám előszónak, az angol „Motor -
cycle" 1923 ápri l is 5-iki számából a következőket idézi: 
„ . . .válaszul azoknak, kik a versenyek értékét a nagy 
nyilvánosság részére kétségbcvonják, leszögezhetjük, 
hogy a ma TT-gépe a holnap túragépe lesz". 

Azt hiszem, fenti sorok írójának véleményét fenn-
tartás nélkül tehetjük magunkévá. Véleményének igaz-
sága mellett koronatanúként az eddigi tapasztalatok 
szólnak. Nagy és nemzetközi versenyek ösztökélik a 
gyárakat, hogy mind ig tökéletesebb és tökéletesebb tí-
pusokat állítsanak a porondra, mert pld. az angol TT-t 
megnyerni, az erkölcsi diadaltól, a trophytól eltekintve, 
jelentős anyagi hasznot is jelent, ami ebben a csúnya 
materialista vi lágban nem is utolsó dolog. 

Ezen bevezető sorok után áttérve jelen sorok tár-
gyára, állapítsuk meg, hogy tulajdonképen mit is ér-
tünk teljesítőképesség alatt. Amidőn ezt tárgyaljuk, 
természetesen a gép egyes részeinek összességét vizs-
gál juk a használhatóság szempontjából egyidejűleg. 
A könnyebb áttekinthetőség szempontjából és vizsgála-
taink pontossága érdekében azonban célirányos, ha az 
egyes ré-szeket külön-külön vesszük szemügyre. 

„Mens sana in eorpore sano", mondja a latin köz-
mondás és ami a testben a szív, a lélek, az a motor-
kerékpárban a motor. Ö teszi gépünket erőssé, gyorssá, 
az ő csodaereje röpít fel a legmeredekebb hegyekre és 
győztessé tesz a gyorsvonattal szemben. Kezdjük tehát 
vizsgálatainkat a motornál. 

Hogy igazságosak legyünk, ne hasonlítsiik össze a 
Dávidot a Góliáttal, a kerékpársegédmotort a gőzhen-
gerrel, hanem válasszunk magunknak valami mértéket, 
amelyhez viszonyíthatjuk a vizsgált motor teljesítmé-
nyét. Ha ezt tesszük, nem vagyok biztos benne, hogy a 
gőzhenger van-e előnyben a kerékpársegédmotor előtt! 
Alkalmas és áttekinthető mértékegységre teszünk szert, 
ha a lökettérfogatot (helytelenül hengerűrtartalom) 
választjuk mértékül. Tudjuk, hogy ez kcm.-ben kife-
jezve adja meg, hogy motoiunk hengerébe (vagy hen-
gereibe) pld. mennyi víz fér bele. Ez időben a motoro-
kat lökettérfogatuk szerint szokták csoportokba beosz 
tani. A beosztás jelenleg a következő: 

1. csoport: 100 kcin.-ig bezárólag 
2. „ 175 .. 
3. 250 „ 
4. „ 350 
5. „ 500 „ 
6. „ 750 „ „ 
7. „ 1000 
8. „ 1000 kcm.-en felül. 

Ha mi is ezt a beosztást választjuk és pld. két 350 
kcm.-es, tehát egyező lökettérfogatú motort hasonlítunk 
össze, általában azt fogjuk tapasztalni, hogy sem erő, 
sem akceleratió, sem tartósság dolgában nem egyfor-
mák. Am íg az egyik 9 L E teljesítményű, addig a másik 
IC LE-t képes leadni. Az első azonban tartósabb, de vi-
szont nehezebb a másodiknál stb. Melyik tehát a jobb? 
Nehéz, nagyon nehéz ezt eldönteni. De nem is ez a cé-
lunk. Mi csak azokat a tényezőket akarjuk megvitatni, 
melyek a gép járására befolyással vannak. A követke-
zőkben feltételezzük, hogy a benzinmotor működésével 
általában tisztában vagyunk és ismerjük a gép egyes 
részeit. 

Azt hiszem, hogy leggyorsabban jutunk célhoz, ha 
két egyező hengerűrtartalmú, de szerkezetükben külön-
böző gépet hasonlítunk össze. Az egyik - mondjuk az 
X . Y. verseny győztese — felülvezérelt, pontosabban a 
hengerfejben elhelyezett szelepekkel ellátott moter, 
melynek, mint azt a gyárban a kicsomagolásnál a jelen-

volt beufentesekkel örömmel megállapítottuk, a kereszt-
levele lógott a szívócsövén. A küldeményhez volt még 
mellékelve a gyár pontos utasítása is, hogy szemünk-
fénye, a remegve várt „special tuned for racing" milyen 
kezelés mellett érzi magát a legjobban. Mert bizony a 
versenymotor igen nagyigényű úr. 

A másik, mely — mondjuk — ugyanazon gyár gyer-
meke. igaz, ami igaz, szintén gondosan csomagolva ér-
kezett meg, de már megjelenésén is meglátszik, hogy ő 
sokkal szerényebb, mint az előbb említett testvére. 
Ö szegény nagyon jól tudja, hogy amikor a versenyre 
készülő motorkerékpárgyárba érkezik, nem számíthat 
nagyobb érdeklődésre. Hiszen őneki csak „oldalt elhe-
lyezett és szerényen alulról vezényelt" szelepei vannak. 
Ö csak az igazságos szakértőt nevezheti barátjanak, aki 
az ő előnyeit is tudja méltatni. Nem kell ót féltenünk: 
majd eljön az ó ideje is. 

Összehasonlításunk ki indulópontjául válasszuk a 
két gép rendeltetését. A versenygéppel akarjuk meg-
nyerni az évad főbb versenyeit; természetesen legfőbb 
gondja a konstruktőrnek, liogy a kategóriában az ő 
gépe legyen a leggyorsabb, a legmegbízhatóbb. Hogy 
ezt elérje, minden tudását, minden tapasztalatát az ú j 
típusnak szenteli. Az ő titkait akarjuk megismerni. 

A „Motorsport" első számában olvashattuk Streit-
hammer Antal oki. mérnök, műszaki tanácsos úr cikke 
keretében (Nagy fordulatszámú motorok), hogy általá-
ban mi ly úton érhetünk el nagy teljesítményt adott 
lökettérfogatú motorok esetében. Láttuk, hogy az effek-
tív teljesítményt a következő képlít juttat ja kifejezésre: 

Ne = nXi ''Xpmx/xn 
2X60X75 

Ahol: F = a dugattyúíelület cm.-hen 
pm — a közepes nyomás 

i — a hengerek száma 
I — a lökethossz 
n = a fordulatszám percenként 

nm = a mechanikai hatásfok. 

Megállapodásunk értelmében a hengerméretekhez 
kötve vagyunk, tehát képletünk azon tagjait, melyek a 
hengermértéktől függenek, összefoglalhatjuk egy állan-
dóba ós a képletet át ír juk a következő alakba: 

lévén = C, tehát Ne = C (pm X r\m X n) 

Láthat juk ebből, hogy Ne akkor nő, ha a vmXr\mXn 
szorzat nő. Ez pedig annál nagyobb, mennél nagyobb 
a tagok értéke. 

Vegyük sorra őket: 
I . A közepes nyomás növelését elérhetjük: 
1. a kompresszióviszony növelésével, 
2. a keveréknek gyorsított elégetésével, 
3. a volumetrikus hatásfok növelésével. 
Kompresszióviszony alatt értjük a hengerűrtarta-

lom (tehát nem a lökettérfogat) viszonyát a kompresz-
sziótér térfogatához. A hengerűrtartalom pedig egyen-
lő: a lökettérfogat + a kompressziótér térfogata. 

Vh = (< x l + v 

ívvel jelölve a kompressziótér térfogatot. 
Lesz tehát: 

f i + j l . . . 1 . 

Hoary k nőjjön, szükséges, hogy a » a F M i o z képest kis-
sebbedjen. k növelésének azonban határt szab a keve-
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í'éknek öngyulladása, mely fogalom alatt az időelőtti 
robbanást értjük. Ezt a határt azonban a kompresszió-
tér kellő gondos kiképzésével eltolhatjuk oly értelem-
ben, hogy öngyulladás még nagyobb k mellett sem fog 
bekövetkezni. A robbanási tér akkor a legkedvezőbb, 
ha alakja megközelíti a gömbalakot és felülete lehető 
legsímábbra van megmunkálva. Ebben az esetben 
ugyanis a gázkeverék a leggyorsabban lobban lángra, 
viszont a sima felület nem ad módot arra, hogy az el-
égésnél keletkező korom lerakódjék és izzóvá válva, ön-
gyulladást okozzon. E helyen említ jük még a speciális 
üzemanyagoknak (discol stb.) alkalmazását, melyek 
a benzinnél nagyobb kompressziót bírnak el öngyulla-
dás nélkül. Nem csekély fontosságú vegre a hengerfej 
es a henger hathatós hűtese, mely a gázkeveréknek el-
égésénél és részben, sajnos, munka végzésére nem hasz-
nálható melegnek gyors elvezetésében áll. 

2. alatt ertjük a keveréknek gyújtásai , olyképen, 
hogy lehetőleg egyszerre lobbanjon el. Ez abban az 
esetben következik be legbiztosabban, ha a hengerfej-
ben a gyújtógyertya a lélgömbalaku robbanótér leg-
magasabb pontján, lehetőleg a szívészelep közelében van 
elhelyezve, l lyképen minő ig friss gázkeveréket ér a 
gyújtó szikrája, mely természetszerűen könnyebben 
robban, mint a kipuffogószelep közelében, még az előző 
titem óta ott megrekedt, égéstermékekkel elegyedett 
keverék. 

3. Volumetrikus hatásfok alatt a beszívott gáz tér-
fogatának a viszonyát értjük a lökettérfogathoz. 

. . . 2 . 

Ezt növelhetjük: 

a) a szívóvezeték megrövidítésével és általában a 
szívási fojtás csökkentésével. (Ez abban áll, hogy 
ismerve a gázok áramlásának törvényeit, gondosko-
dunk azoknak a legrövidebb úton való vezetéséről és az 
útjukból elhárítunk mindent, ami a sima áramlást 
gá to lná) 

b) tekintetbe véve a gáztömeg tehetetlenségét (nagy 
gázsebessegeknél ez igen tetemes értékeket ér el), a sze-
lepek késleltetett nyitása, illetve zárása által. A holt-
pontokban ugyanis a dugattyú sebessége relatív kis-
mértékű lévén, a nyomásnövekedés, illetve csökkenés 
reakciója a be- és kitóduló gáztömeg tehetetlenségével 
szemben csekély. 

c) kompresszor alkalmazásával. 

I I . A motor mechanikai hatásfokának nw,-nek a 
növelése, mn alatt értjük a motortengelyen kifejtett ef-
fektus viszonyát a tényleges munkává átalakuló meleg-
mennyiségből kiszámítható effektushoz. Ez rendesen 
nem igen változik a modern motorokra nézve. Legfőbb 
tényezője a súrlódás és csökkenthető a forgattyús me-
chanizmus precíz kivitelével. (Golyós és görgős csap-
ágyak, hathatós olajozás, kevés mozgó rész a vezér-
műben.) 

Végre: I I I . A fordulatszám növelésével. 

A fordulatszám növelésének legelső feltétele a mo-
tor ide-oda mozgó részeinek lehető legkönnyebbre való 
kiképzése. A mai dugattyús gépek ugyanis a nagy köze-
pes sebességgel ide-oda mozgó részeikkel meglehetősen 
tökéletlen szerkezetek. Gondoljuk csak meg, hogy ha 
valamely tömeget nagy sebességgel ide-oda rángatunk, 
mi ly nagy tehetetlenségi erők lépnek fel a tömegeket 
összekötő részekben. Hu tehát azt akarjuk, hogy moto-
runk fordulatszáma nagy legyen, úgy arra kell töre-
kednünk, hogy az ide-oda mozgó tömegek által előidé-
zett tehetetlenségi erők lehetőleg kicsinyek maradja-
nak. Az ide-oda mozgó tömegek a dugattyúból, dugaty-
tyúcsapból ós hajtórúdból ál lanak. A dugattyú meg-
könnyítését elérhetjük annak könnyű fémből (Leicht-
inetaílból) való kiképzésével. A hajtórúd tervezésénél 
minden fölösleges anyagpazarlást kerülünk, ügyelve, 
hogy csak a legszükségesebb méretűvé alakítsuk. Hogy 
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ezt tehessük, nagy szilárdságú anyagot használunk, 
melynek alkamazásával kisebb méretek mellett ugyan-
olyan teherbírást érhetünk el. 

Legcélravezetőbbnek tartom ezen a helyen egy az 
említett elvek szerint konstruált motornak az ismer-
tetését. 

Az alant leírt 499 kcm. köbtartalmú motor furata 85, 
lökete 88 mm. Az igen könnyű kivitelű iendítókerekek, 
melyek gendosan lenyezettek, egy furatos forgattyú-
csappal vannak ellátva, melyen a hajtórúd kétsoros 
görgőscsapágyon van ágyazva. A két részből ál ló főten-
gely ugyancsak kétsoros, önbeálló golyóscsapágyakon 
szalad. A hajtórúd igen könnyű kivitelű és fényezett, 
préselt acélból készült. A dugattyú Elektron-öntvényből 
van kiképezve és további súlycsökkentés érdekében 
(ldalt kivágva. Két igen vékony dugattúgyűrü gondos-
kodik a gázmentes zárásról. A dugattyúcsap, a felületi 
nyomás lehető lecsökkentése érdekében, igen nagy át-
mérővel készül és a csapon keresztül haladó furat lehe-
tővé teszi, hogy emellett mégis csekély súlyú legyen. 
A dugattú a felső holtpontban 1 mm. távolságig köze-
líti meg a szelepeket. A kompressziótér ebben az eset-
ben — tekintettel a négy szelepre — nem gömb-, hanem 
tányéralakú. l lyképen a legkedvezőbb arányt teszi lehe-
tővé a káros tér és ennek felülete között. Alátétek nél-
kül a motor kompresszióviszonya 1:7.5. Ezen a végle-
tekig felfokozott kompresszió dacára, hála az előbb 
ismertetett kompressziótérnek, a motor járása még min-
dig sírna és öngyulladásoktól nem kell tartani. A már 
fentebb említett négy szelep tette szükségessé az ideáis-
nak mondott félgömbalakú robbanási térről a tányér-
alakúra való áttérést. A félgömbalak megtartása mel-
lett ugyanis a négy szelep felülete nagyban lerontotta 
volna a robbanási tér kedvező alakjának előnyeit. A 
gyújtást a kérdéses motorban két gyújtógyertya végzi. 
Ezen elrendezés előnye, hogy a keverék teljes lángra-
lobbanása igen hamar következik be, aminek a telje-
sítmény, illetőleg a fentebb említettek értelmében igen 
nagy a fontossága. A thermikus hatásfok ilyképen 
ugyancsak javul. Négy szelep közül kettő-kettő szívó-, 
illetőleg kipuffogó szelep. A szelepek függőlegesen lóg-
nak a hengerfejben ós négyzetalakban vannak elhe-
lyezve. A bütykös tárcsák közvetlenül hatnak az után-
áll ítható szárral ellátott szelepekre. Két szelep 
alkalmazásával kb. 65%-kal nagyobb szabad kereszt-
metszetet értünk el, mintha csupán egy-egy szelepet vet-
tünk volna. A szabad szelepkeresztmetszetnek ezen nö-
velésével n Ziaíznos fordulatszám, valamint a volumet-
rikus hatásfok lényegesen emelkedik. Két kis szelep 
súlya mindenesetre kisebb, mint egy nagyé, melyet szi-
lárdsági okoknál fogva kellő teherbírásúnak kell kiké-
pezni, hogy a szára el ne váljon a tányértól gyor? for-
dulatszámok esetén. Tekintettel a rövidre szabott időre, 
mely a szelepek működése közben a gyorsulásra ren-
delkezésre áll, ez nem megvetendő segédeszköz. A szele-
pek utánáll í tásáról a szelepszárra csavart szélesfejű 
anyák gondoskodnak, melyekre a bütykös tárcsák köz-
vetlenül hatnak és így mozgatják a szelepeket. Mind-
egyik bütykös tárcsa két bütyökkel van felszerelve és 
ilyképen minden szelepnek ju t egy-egy. Kü lön kieme-
lendő, hogy semmilyen közvetítő kar vagy görgő a 
vezérniűben nem található. A bütykös tárcsák, valamint 
a szeleprúgók egy, a hengertől teljesen elkülönített, 
zárt kamrában vannak elhelyezve és ilyeténképen por-
tól és piszoktól teljesen vedve vannak. Az előbb emlí-
tett zárt kamra a szelepvezetékek felső pereme magas-
ságáig olajjal lesz feltöltve, melynek keringéséről egy 
a hengerfejre szerelt és a szívószelepeket mozgató büty-
kös tárcsáról meghajtott olajszivattyú gondoskodik. 
Az olajcirkuláció olyaténképen megy végbe, hogy a fel-
szálló forró olaj a hengerfej legmagasabb pontján lesz 
elszíva, honnan egy a menetközben fellépő szélnek ki-
tett csővezetékben lehűtve, ismét felhasználódik. A fel-
említett olajhűtés azonban csak kiegészítője a motor 
hűtési rendszerének, mort a felszabaduló meleg az olaj 
közvetítésével az igen szélesre kiképezett bordáknak 
adódik át. melyek hathatós hűtésről gondoskodnak. 
A hengerfejben felszálló olajgőz a szelepvezetékek és a 
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bütykös tengely kenéséről gondoskodik, majd a függőle-
ges elrendezésű királytengelyen lefolyva, a forgattyú-
liázba jut . 

A hengerfej a forgattyúszekrényre négy, a henge-
ren végighúzódó csapos csavarral van felerősítve. Maga 
a henger ilyképen teljesen tehermentesítve van. A vezér-
művet körülzáró tok aluminiumöntvény és két kihajt-
ható csappal és ezeket összekötő duraluminium-tartóval, 
a hengerfejjel könnyen oldhatóan van összeerősítve. 
A bütykös tárcsák meghajtásáról a királytengely gon-
doskodik. A motortengely egy közvetítő fogaskerékkel 
hajt ja meg a királytengelyt, mely egy elasztikus ten-
gelykapcsoló közbeiktatásával két részből készül és 
úgy az alsó, mint a felső végén kúpkerekeket hord. Az 
összes különösebben igénybevett csapágyak vagy 
golyós-, vagy görgőscsapágyak. Említésreméltó, hogy 
a dekompresszor az eddigi szokásos megoldástól elté-
rően, külön szervet alkot, amennyiben a kompresszió 
csökkentése nem a kipuffogószelep megemelésével 
történik. 

Az imént ismertetett motor adatainak átvizsgálásánál 
megtalálhatjuk mindazt, amit e sorok elején száraz, elmé-
leti fejtegetések alapján célul tűztünk, hogy motorunk 
minden tekintetben kifogástalan legyen. 

A Conpe des Alpes, augusztus 12-17. 
Amióta megszűntek az Osztrák-Magyar Alpenfahr-

tok, azóta mondhatni megszűntek Ausztriában és Tirol-

ban is a túrautak. A svájciak, németek és olaszok ren-

deztek ugyan szebbnél szebb alpesi túrát, de sem mi, 

sem az osztrákok nem voltak képesek bekapcsolódni egyik 

ország alpesi túraútjába sem. Két év előtt egy „Fünf-

lánderfahrt" alapjait fektették le, de amikor a tettekre 

került a sor, az olasz, német, osztrák, francia és svájci 

konföderáció széjjelhullott. Az osztrákok az utolsó év-

ben a jugoszlávokkal akartak létrehozni valamit, de ez 

sem sikerült. Most végre talán sikerülni fog egy igazi 

„Alpenfahrt" megrendezése, tekintettel azonban arra a 

körülményre, hogy ezúttal nagyon nehéz feltételek elé 

állítják a versenyzőket, megtörténhet, hogy most sem 

fognak elég nevezést kapni és ismét befagy a gyönyörű 

terv. Ezúttal a német, svájci és osztrák automobilklubok 

végre megegyeztek egy ötnapos ,,Alpenfahrt"-ban és a 

legutóbbi konferenciájukon már a feltételek legfonto-

sabb pontjait is lefektették. Az alpesi túrán csupán 

túrakocsik vehetnek részt három kategóriában. (1.5 li-

terig, 3 literig és harmadszor azon felül.) Minden kocsi-

ban csak két bennülő szerepelhet. Az alpesi túraút egész 

távolsága 1932 kilométer, ami egy napra nem egészen 

400 kilométer. Ha azonban meggondoljuk, hogy az út-

vonal kiválasztottan az Alpok legszebb és egyben leg-

nehezebb pontjait érinti és naponta nem kevesebb, mint 

három hágó van az útvonalba kontemplálva, úgy fogal-

mat alkothatunk magunknak a túrautat illetőleg. Annyi 

bizonyos, hogy ha ez létrejön, úgy az 1928-as esztendő 

legkomolyabb megbízhatósági trialjával állunk szemben. 

Aki ezt végigfutja és akinek kocsija a követelményeknek 

itt megfelel, az elmondhatja, hogy tud vezetni és hogy 

kocsija 'letette a vizsgát. Nézzük az egyes etappokat. 

1. nap. Augusztus 12. Start Milánó. Varese — Lugano 

—Bellinzona—Biasca—Airolo (1144 m.) — S t . Gotthárd 

(2112 m.) — Andermatt (1444 m.) — Oberalppass (2058 

m.) — Disentis — Ilanz — Reichenau — Chur (587 m.) 

—• Parpan — Lenzerheide — Tiefencastel — Bivio — 

Juiierpass (2287 m.) — Silvaplana — St. Moritz (1805 

méter). 

u 
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műuészi fényképfelvétel 
jelent meg az 

„Automobil' Motorsport 

1927-es évfolyamában 

Küldjön be 20 pengőt! 
Fizessen elő 1928-ra! 

Ingyen kapja meg az 

egész 1927-es évfolyamot 

2. nap. Augusztus 13. St. Moritz —Pontresina — 

Berninapass (2329 m.) — Poschiavo (1011 m.) — Ti-

rano — 450 m.) —Bormio (1225 méter) -— Passo Stel-

vio — (Stilfserjoch) (2760 m.) — Trafói—Prad-Spon-

dinig (885 m.) — Glurns — Taufers — Münster — Ofen-

pass (2155 m.) — Zernetz — Schuls (1244 m.) — Mar-

tinsbruck — Nauders (1365 m.) — Resiapass (Reschen 

— Scheideck) (1494 m.) — Mais (1047 m. )— Meran (320 

méter). 

3. nap. A harmadik nap ismét három hágón visz ke-

resztül. Meránból kiindulva a Gievopass, Pordoijoch és 

Falzaregopasson keresztül visz az útvonal Cortina d'Am-

pezzoba, ahonnan a Pusterthalon át Spittalba. 

4. nap. Spittal — Tauernpass 

bruck — Garmisch-Partenkirchen 

Zell am See — Inns-

- München. 

5 .nap. München 

Wien. 

Salzburg — Ischl — Semmering 

2-3-üléses csukott kis „Renault"-autó 

kitűnő állapotban, komplett felszereléssel 

e l a d ó 

Szíves érdeklődéseket a szerkesztőség továbbit 

BAN LÁSZLÓ készít, Javít olcsón, o i l # A H « a a r « A # 
gyorsan, pontosan Cl U I U Í VB |J <4J 1 

Budapest, V., Vág-utca 5. 
Telefon: „Lipót* 911-21 
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AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 január 20. 

Védővám és szabadkereskedelem 
az automobilpneumatik kereskedelemben 

A német pneumatikgyárak mai helyzete 

I r ta : B. Meyer-Berkhout (Hannover) 

4. német gumiipar politikáját a háború előtti években a 
rendkívül erős expanziós irányzat jellemezte. A legnagyobb 
német gumigyár, a „Continental Caoutchouc és Guttapercha 
Compagnie" a háború előtt termelésének 55%-át exportálta, 
vagyis a külföldi pneukereslet meghaladta a belföldi fogyasz-
tást. A Continental-gyár készítményei Németországban az 
első helyet, Franciaországban a Michelin után a második he-
lyet és Angliában a Dunlop után ugyancsak a második helyet 
foglalták el. Az angolnyelvű országokban és gyarmatokban, 
kivéve az Egyesült-Államokat és a magas védővámokkal körül-
vett Kanadát, a német pneumatik szintén a második helyet 
foglalta el és megtartotta ugyancsak második helyét a román 
országokban is. Jelenleg a német gyárak a külföldi piacok 
nagyrészétől a magas védővámok miatt még mindig el vannak 
zárva, úgy, hogy dacára meglévő konkurrenciakepességüknek, 
régi helyzetüket a külföldi piacokon mindeddig még nem tud-
ták visszahódítani. A külföldi országok magas védővámjai, 
különösebb magyarázatra nem szoruló okoból, a németek 
fiókgyárak létesítésével, jelenleg még el nem kerülhetik. Az 
egyes országok által az automobilpneukra kiszabott vámokat 
alanti táblázatunk szemlélteti: 

Ausztrália 

Argentinia 

Kanada 

Anglia 

Franciaország 

Mexikó 

az összérték 40%-a 

65%-p 

27%-a 

331/s%-a 

27%-a 

56%, illetve 76%-a 

Űj-Zeeland 

Svédország 

Spanyolország 

U. S. A. 

Németország 

Magyarország 

35%-a 

50%-a 

70%-a 

10%-a 

13%-a 

40%-a 

A szabadkereskedelmi szellemű Anglia az elmúlt évben 
vezette be az új pneumatik védővámját, mely az érték 33 és 
egyharmadszázalékát teszi ki. Ilymódon érthető, hogy az 
utóbbi évek folyamán a német pneumatikkivitel a termelésnek 
csupán 10—20%-át tette ki. 

Mindazonáltal a belföldi piacon is gyökeres változáson 
ment keresztül a gumiipar helyzete, különösen az autópneu-
matikkereskedelem terén. Ennek oka, hogy a gumiipar hely-
zete — sokkal inkább, mint bármely más iparágé — a legna-
gyobb mértékben függ az egyes konjunktúramozgalmaktól és 
az általános prosperitástól. 

A háború alatt a gumiipar a nyersanyaghiány folytán 
megbénult, vagyis sok, hosszú, a fejlődés szempontjából 
nagyfontosságú éven keresztül, ki volt zárva a kísérletek 
eredményezte haladásból. Intenzív munkával és — mint jelen 
esetben — az egyik legnagyobb amerikai gyár a Goodrich 
Co.-hez való támaszkodással igyekeztek a többiek előnyét be-
hozni. A kémiai és fizikai téren elért legújabb kísérletek és 
találmányok eredményét kölcsönösen meghányták-vetették, 
úgy, hogy a vezető német pneumatikgyárak készítményei ár 
és minőség szempontjából a legjobb külföldi gyártmányokkal 

TÉLI MEGBÍZHATÓSÁGI VERSENY 

35 induló szóló motorkerékpár közül 

EGYEDÜL CSAK A 
220 fypüSÚ 

PUC 
motorkerékpár 

érkezik be az előírt idő alatt 

Jj 



1928 január 20. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 
2't 

teljesen egyenrangúak. Ezt az eredményt megfelelően értékel-
hetjük akkor, ha számításba vesszük, hogy a német automo-
bilpneumatikgyártás egynémely fontos tekintetben még min-
dig hátrányban van a külfölddel szemben. A Dawes-tervezet, 
különböző szociális terhek, valamint állami és közadók foly-
tán a német ipar még mindig legalább 7—10%-kai eleve meg 
van terhelve. Ehhez járul még — egyenrangú gyárberendezé-
sek esetén — a súlyos pénzkiadások terhe. A német belpiacon 
az igen alacsony beviteli vám folytán, mely az U. S. A-t ki-
véve a legalacsonyabb a világon, sajnos, aránylag rövid idő 
alatt körülbelül 10—12 külföldi pneumatikgyár tudott gyöke-
ret verni, melyek számára az érték után szedett 13—15%-os 
vám jóformán nem játszik szerepet. 

A külföld vámzárai folytán a német automobilpneumatik-
gyárak fokozott mértékben kénytelenek a belföldi piacra tá-
maszkodni. A német gumiipar minden racionalizálási rendsza-
bályának kihatása — mely tekintetben az utóbbi évek folya-
mán óriási teljesítmények láttak napvilágot — függ az auto-
mobilhasználat elterjedésétől az országban. A német automo-
biliparnak azonban mindeddig, sajnos, nagy erőfeszítések árán 
sem sikerült a belföldi fogyasztást a maga számára biztosí-
tani. A Németországba nagy számban importált külföldi ko-
csik, külföldi pneumatikokkal ellátva, értékes propaganda-
eszközt jelentenek a külföldi pneunak. Több automobilpneu-
matikot, mint amennyire az országban futó kocsiknak szüksé-
gük van, eladni nem lehet és így a kereskedelemnek éles hatá-
rok szabatnak. A U. S. A.-ben, bőven számítva, az összes moto-
ros járművek 80%-a van üzemben. Ezzel szemben Német-
országban azok alig 20%-a. Ezért a világ legnagyobb autó-
pneumatikgyárai is az ohioi „Rubberváros"-ban, Akron-ban 
fekszenek. Ámbár Németországban a teljesítőképesség a leg-
nagyobb igények kielégítésére is alkalmas, hiányzik a megfe-
lelő fogyasztás, mely ezt a teljesítményt kihasználhatná. A 
német vállalatok piaca sokkal előnyösebben alakulna, ha sike-
rülne a német kereslet azon részét, mely jelenleg idegen árut 
fogyaszt, újra a hazai cégek számára biztosítani. 

Az alanti táblázatból tisztán láthatjuk a jelenlegi német 

pneumatikkülkereskedelem állását: 

Németország pneumatik külkereskedelme. 

Köpenyek motorosjárművek részére. 

Behozatal Kivitel 

Mennyiség Érték* Mennyiség Érték 

1924 8.000 drb 0.2 143.000 drb 6.8 
1925 29.000 drb 1.9 175.000 drb 10.9 
1926 223.000 drb 10.1 208.000 drb 11.6 

1927 (jún. 30-ig) 14.900 drb 8.4 90.000 drb 5.8 

* Érték millió R. M.-ban. 

Fentieket figyelembe véve, alig szükséges bővebb magya-
rázat annak bizonyítására, hogy ilyen viszonyok mellett a 
jelenlegi német automobilpneumatik vámtétel — 
RM. 125—100 kg-ként — leszállítása csak gyorsítaná a 
mostani előnytelen kereskedelmi irányzatot, anélkül, hogy 
ezáltal a fogyasztók érdekeinek valamiképen szolgálnának. 
Mert a német autópneuk nem drágábbak é.s amint azt fen-
nebb említettük, legalább is egyenlő jóságúak a külföldiek-
kel. Tekintve, hogy egy időelőtti vámlecsökkentés minden 
tekintetben előnytelen következményekkel járna, téves volna 
a német ipart, mely annyi megpróbáltatáson keresztülment, 
ezen következményeknek kitenni. Az általános vámtétel-
leszállítás elve, mely újabban elméletben mindinkább kezd 
általánossá válni, nem akadálya annak, hogy a praxisban 
éppen ennek ellenkezője következzék be. Akármennyire is 
meg van valaki győződve a szabadkereskedelemről, ideális 
szempontok és célok miatt a gazdasági hatalmi küzdelmek — 
mert ezekről van itt szó — elől elzárkózni nem jelentene 
egyebet, mint a nemzeti ipar egy nagy és fontos részének 
veszélyeztetését és évek hosszú során át nehéz munkával 
létrehozott értékek megsemmisítését. 

VELOCETTE 250-ES 
TWO-PORT 
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FORGALMI fl/KJEK: 
Vettük a következő sorokat: 

Ez év nyarán Szentendre városon voltam kénytelen motor-
kerékpárommal keresztülhajtani, mivel a sors úgy akarta, 
hogy meglátogassam Visegrádot. Bár ne tettem volna! Kissé 
siettem a kitűnően bitumenezett szentendrei úton, minek ered-
ménye az volt, hogy az út közepén elhelyezett rendőr, ki az 
„óriási" szentendrei forgalmat „szabályozza", lassítást intett. 
De egészen barátságosan. Az út ott egy fordulót ír le, úgyhogy 
mint az jólnevelt, a forgalmi szabályokból levizsgázott veze-
tőnek illik, kitartottam karomat, jobbra jelezve. Erre most, 
decemberben kapok egy telefonikus idézést a kapitányságra, 
ahol felolvassák nekem a rendőr jelentését. „Őrült sebességgel 
hajtottam, jelzésére nem állottam meg, sőt feléje sújtottam, 
ráordítottam reprodukálhatatlan kifejezéseket, azután még 
gyorsabban továbbhajtottam!" Bizonyításul hozzáfűzi, hogy 
ebéd után ugyanazon városon elváltoztatott ruházattal jöttem 
vissza ugyanazon úton. 

Kérdezem, hogy mer egy rendőr ilyen feljelentést írni, 
mikor jól láthatta, sőt eskü alatt kell neki vallani, hogy hölgy 

Ha biztosan és veszélytelenül akar közlekedni 

Budapest forgatagában, hozassa rendbe fékeit 

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

ült mögöttem. Összeegyeztethető a reprodukálhatatlan kifeje-
zés azzal, hogy azt hölgy társaságában használtam volna? Le-
hetséges az, hogy ha már gyorsan hajtottam, időm volt egy két 
személlyel megterhelt szóló-motorkerékpárról a rendőr felé 
sújtani? Elképzelhető az, hogy egy kirándulásra egy motoros 
elvisz magával többféle ruházatot, csak azért, hogy a rendőr-
séget tévedésbe ejtse? Nem egyszerűbb ilyenkor Esztergomon 
keresztül visszajönni? 

Tárgyilagosan és az igazságnak megfelelően adtam elő 
az „esetet", úgy, ahogyan eskü alatt fogonr. én és útitársnőm 
vallani. Kíváncsi vagyok az eredményre, melyről a végleges 
tárgyalás után értesíteni fogom a t. szerkesztőséget. 

llllllllllli illllllllllllllllllllllin illllllillillllllllllll Illllllllllllllliiini IllllllUllillllllliiiiiinnillllllll 

VII., ALPÁR-UTGA 9 
( A r é n a út-Barok) legmoder- ™ . '£ _ l i _ _ A • « • A » 
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Jutányosán garazsiroz. — Olaj- és benzin-
• töltőállomás, lelelon: J. 324—33. Luxus-

és bérautók éijel és nappal bérelhetők 

M c E V O Y 
A K A N O O I E L I T E M O T O R K E R É K P Á R 

VEZÉRKÉPVISELET : 

I . , Z S O L T - U T C A «) 

Hírek 
Soha annyi panaszos levél még nem érkezett szer-

kesztőségünkbe és soha annyi megelégedetten embert 
nem láttunk, mint a Téli verseny után. A távolság és 
a részátlagok betartása körül igen sok baj volt. Mint 
utólag kiderült, egyetlenegy ember sem volt, aki a 
részátlagokat be tudta volna tartani. A jövőben határo-
zottan nagyobb körültekintést kívánunk a rendező Ki-
rályi Magyar Automobil Clubtól, melynek a rendezés 
és a propozíeiók kiírása tekintetében „mintaképen" 
kellene ott ál lani a kartellklubok előtt. 

A Hruce-házaspár a legnagyobb sikerrel fejezte be 
a Monthléry-autodromban a megkezdett rekordkísérle-
teit. Mr. Bruee és felesége 15.000 angol mérföldet, azaz 
24.135 métert futott be 220 óra 32 perc 54 mp. alatt, ami 
oránkinti 109.454 km. ú j világrekordnak felel meg. Mr. 
Bruee, mint tudjuk, angol ÁC-kocsin érte el eredmé-
nyét. Az AC a legjobb angol 1.5 és 2 literes kocsik 
egyike. Az AC nem olcsó, de kvalitáskocsi. Csodáljuk 
hogy ez a ki tűnő márka Budapesten még nincs kép-
viselve. 

Hová adjam kocsimat téli nagy javításra? 

Nébel és Szirmaihoz, VI., Csengery-utca 74. 

Végre az angol NUT-motorkerékpárok is képvisele-
tet nyernek Budapesten. A NUT nem versenygép, ha-
nem a jónevű angol túragépek egyike. A vezérképvise-
letet a „Modern Reklám Vál la lat" (Ráday-utca 31. sz.) 
szerezte meg és legközelebb már meg is érkeznek az 
első NUT-motorkerékpárok Budapestre. 

Az olasz Bianchi-gyár a jövő szezónben erősen rá 
akar feküdni a versenyzésre. Régi kipróbált vezetőjén, 
Nuvolari Taziin kívül Zanchettát és Morettit szerződ-
tette a gyár, akikkel az év csaknem valamennyi neve-
zetes versenyein indul. H í r szerint Nuvolari még az 
angol Tourist Trophyra is ellátogat. 

5/25 HP 
250, 500 c/ft'-es 

kisautók, 
motorkerékpárok 

a legtartósabbak ! 

Pneumatik Á r u s í t ó R.-T. 
Antírássy-út 27. Telefonszám: T. 134-78 
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W H I T W O R T H 
A SIX-DAYS TR IÁLOKNAK 

Á L L A N D Ó GYŐZTESEI — 

Vezérképviselet: Bruck Nándor és Fiai • 
Budapest, VIII., Jozsef-körút 21. (1928. = = 

évi február hó 1-től VI., Jókai-utca 21.) = = = 

Telefonszám: József 325 -82 
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A Méray szál l í tójárművek nagy elterjedése. A mi-

nap a Méray motorkerékpárgyár Váci-utcai helyiségé-
nek egyik kirakatában egy igen érdekes fénykép-
tabló jelent meg, melyen láthatók voltak a nevezete-
sebb budapesti cégeknek eladott háromkerekű szállító-
kocsik fényképei. í gy tudtuk azután meg, hogy a kis 
„Méray" szállítókocsik nagy elterjedtségnek örvende-
nek a fővárosban és olyan híres, nagy cégek birtokában 
állanak, amelyek garanciát nyújtanak nekünk arra, 
hogy egy tényleg kitűnő, munkabíró ós tartós szállítási 
eszközzel ál lunk szemben. A Bosch Róbert cég, a Ma-
gyar Abroncs- és Kerékgyár Rt. (Castrol-képviselet), 
a Purgó, a M. Kir . Acél- és Gépgyárak, az Óceán kon-
zervgyár, a Salgó gőzniosógyár, a Dréher „Mául" cso-
koládé, a Lengyel hentesárugyár, a Fodor paprika, 
Zigány Adél virágüzlet, az Egyetemi nyomda, Micsinyi 
textilfestő, Löwenstein Anta l sütődéje, Zimnier hal-
kereskedelmi rt., a Fővárosi tejüzem, az Unghváry-féle 
faiskola, a Gonda kenyérgyár, Budapest Székesfővárosi 
Elektromos Művek, Budapest Székesfőváros Gázmüvei, 
Schweitzer József és ílai (Dunlop-képviselet) és mások. 

A kiváló német automobil- és motorkerékpárgyár, 
az NSU gyártmányai az ősz folyamán vonultak be a 
magyar piacra. Az NSU-gyár két motorkerékpártípust 
hoz forgalomba. Egy 250 kcm. könnyű modellt és egy 
500 kcm. közepes nagyságú gépet. Előbbi a fékpadon 6, 
utóbbi 11 effektív lóerőt ad le. Előbbi ideális szólógép, 
utóbbi oldalkocsihasználatra is elegendő erővel bír. 
Mindkét típus nagyon bírja az emelkedéseket. Az 500 
kcm.-es típus egy- és kéthengeres kivitelben kerül ki a 
gyárból. Az NSU-gópek az igazi német komoly munki. 
termékei. 

A Schmalcz-cég, mely eddig a Hotchkiss és Donnet 
automobilokat képviselte, megszerezte a kis francia 
. Deguiand"-automobilok (magyarországi vezérképvise-
letét. A Deguiand kiskocsik 2—3 személyes, Amilcar-
Salmson-szerű, kétütemes, 950 kcm.-es motorral ellátott 
gépek, melyek sport-, csukott és torpedóformában kerül-
nek a nyilvánosságra. Aruk 5000 pengő körül fog mo-
zogni. ami az eféle kiskocsiknál eddig a legolcsóbb. 
A Deguiand kisautók a közeli napokban már megérkez-
nek Budapestre. 

Tizenegy Steyr-automobil egy kézben. A Steyr 
automobilok jóságának egyik eklatáns bizonyítéka ke-
rül t a minap a kezünkbe. Abból az alkalomból, hogy a 
Franck Henrik ós F ia pótkávégyár a mult héten egy 
Type X I I . Steyr személykocsit vásárolt a budapesti 
képviseletnél, megtudtuk, hogy eddig nem kevesebb, 
mint tíz Steyr áll közmegelégedésre a gyár tulajdoná-
ban. E között nógy darab nagy Type VI I . , három darab 
Type X I I . és három darab teherkocsi. A fenti eset igen 
érdekes és bizony nagyon jó bizonyítvány a kitűnő 
osztrák gyár által előállított automobilokra. 

Bauer József az Ariel motorkerékpárok vezérkép-
viselője ú j helyiségbe költözött, Elemér-utca 41. alá. 
Bauer tágas földszinti helyiségében rövidesen láthatók 
a már Budapesten a vámban lévő 1928-as Ariel-model-
lek. I t t emlí t jük meg, hogy Bauer megszerezte a ki-
tűnő hírnévnek örvendő angol Cowey sebesség- ós 
kilométerórák vezérképviseletét, melyek különösen ol-
csó árukkal keltettek feltűnést. 

Kötlevél mint karácsonyfadísz. Egyik előfizetőnk 
neje mesélte el, illetve küldötte be levélben nekünk a 
kedves kis történetet. A fiatal asszony nagyon áhítozott 
egy oldalkocsis motorkerékpár után, amelynek segítsé-
gével a nyái- folyamán nagyobb európai túrát szeretett 
volna csinálni, természetesen váltott vezetéssel. Nagy 
\ olt az ámulat, amidőn a karácsonyfán egy lógó kis 
könyvecskét fedezett fel, ami nem volt más, mint egy 
000 kcm. sv. Douglas-sidecarról szóló kötlevél. 

Ford konferencia. J anuá r utolsó napjaiban Trieszt-
ben adnak találkozót az összes Ford képviseletek ve-
zetői. I t t mutat ják be az első 30 mintapéldányt és be-
szélik meg az eladás és propaganda módozatait. Buda-
pestről is többen vesznek részt a nagyjelentőségű ta-
nácskozáson ós mint hírlik, Budapest is kap két „be-
mutató példányt" az ú j FordbóL Az első nagyobb 
transzport február végén fog majd Budapestre ér-
kezni. 

Üj töiulővédő a pneudefektek ellen. A feltalálók 
már évek óta kísérleteznek anyagokkal, melyek meg-
akadályozzák a levegő kiömlósét szögdefektek esetén. 
Mint értesülünk, most egy „Elfie" néven forgalomba 
kerülő tömlővédőt sikerült előállitani, mely úgyszól-
ván teljesen kizárja a szög ós éles tárgyak okozta 
pneudefekteket. Az „Elfie" tömlővédőt a vezérképvise-
let (Technonova V., Wekerle Sándor-utca 4. I . cm.) mű-
ködésben díjmentesen mutat ja be, továbbá levélben 
árajánlattal szolgál. 

Új Scintilla-batteriagyujtás. A Scintilla r.-t., mely a 
svájci nagyipar egyik kiváló reprezentánsa az automobilok 
elektromos berendezése terén napról napra erősen tért hódít, 
hiszen legutóbb a Tátma-gyár is áttért a 2 és 4 hengeres lég-
hűtéses gépeinél a Scintilla mágnes-gyújtásra és világításra, 
az automobilgyárak kívánságának elegei téve kihozta leg-
újabb gyártmányát, az akkumulátoros gyújtást. A mágnesei-
ről világhírűvé vált gyár — melyet nemcsak az első helyen 
álló automobilgyárak, Hanem az amerikai hadsereg és ten-
gerészet, valamint a legitöbb európai repülőgépvállalat légi 
járműjeinél kizárólag használ — az akkumulátoros gyújtás-
nál is hű maradt konstrukciós és technikai elveihez és úgy 
anyuffban, mint precíz munkában a legkiválóbbat nyújtják. 
Jellemző a gyárra, hogy próbatermeiben az akkumulátoros 
gyújtás egyéves kipróbálási idő alatt állott, mielőtt a gyár 
azt forgalomba hozta és így természetes, ihogy ezen új cikk 
popularitás® semmiben sem fog elmaradni az eddigi Scin-
tdlla-gyártmányok mögött. 

„Grosser l'rcis von Oeutschlaud für Kemiwageii 
1928." Hosszú évek után ismét megrendezik a németek a 
versenykocsik nagydíját. Hosszú évek nehéz megpró-
báltatásai után jú l ius 15-én fut ják le a versenyt a Nür-
burgringen 500 kilométeres távon. A verseny szenzá-
ciója, hogy beszámít az 1928. évi automobilvilágbajnok-
ságba, tehát sikere, mondhatni, biztosítva van. Mint 
tudjuk, a hengerűrtartalom mái- 1928-ra tetszőleges és 
csupán a minimál-, illetve maximálsúly van kikötve. 
(550—750 kg.) Az első nevezési zárlat 500 márka tét mel-
lett 1928 ápril is 20, a második kettős téttel május 15. 
A tiszteletdíjakon kívül a győztes még 40.000, a második 
20.000. a harmadik 10.000 aranymárkát kap. Kü lön díjaz-
tatik még a verseny leggyorsabb köre is. 

Pneumatik Árusító R.-T. 
Andrássy-út 27. Telefon : T. 134-78 

Fö lerakat : „AUT0CAR" 
Andrássy-út 4 0 

WElKRA-irányjelzök minden nagy-
ságban 3 6 — 6 5 pengőig páronkint 



Az angol Champion márka a 

GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó-Haly 
Au tókereskede lmi Rt. 

Budapest, V., Nádor-utca 5. szám 
Telet on. Teréz 130 24 
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F O R D személy- és teherautomobilok i 
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 

Í 5 3 7 

A A 

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 vezérképviselet: 

Fábri B., Budapest 
VI, Andrássy-út 61 

Telefon : T. 159 75 Telefon : T. 159 75 

w w w 

A s z é p s é g , t a r t ó s s á g és g y o r s a s á g m e g t e s t e s ü l é s e 
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 , B u d a p e s t , VII . , D o h á n y - u t c a 2 2 . T e l e f o n : J . 4 2 5 - 6 8 
K ö r z e t k é p v i s e l e t e k k e r e s t e t n e k . 
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Motorkerékpárosok figyelmébe! A Királyi 
Magyar Automobil Club motorkerékpárosztálya 
Szabó Zoltán személyében titkárt választott, aki 
úgy a KMAC motorosztályának ügyeit, mint az 
országos „fenhatósági" ügyeket is intézi. Az ú j 
titkár hivatalos órái: hétfőn délelőtt 1—2, szer-
dán délután 6—8 és szombat délelőtt 11—1 óra kö-
zött van. Ebben az időben mindenkinek rendel-
kezésére áll motorkerékpáros ügyekben. Ez is 
feltétlenül haladás a magyar motorizmus elha-
nyagolt állapotában, inert most legalább van egy 
pozitív személy, akihez a motorkerékpár ügyek-
ben felvilágosításért fordulhatunk. Az ú j titkár 
a fenti időben a KMAC hivatalos helyiségében, 
IV., Apponyi-tér 1. I. emelet, megtalálható. 

Egy nem annyira humoros, mint a magyar 
sportsajtóviszonyokra gyászos fogadásról beszél-
nek mostanában automobilista körökben. Farkas-
házy Tibor, a Nemzeti Sport autó- és motor-
kerékpár-rovatának vezetője fogadást kötött egy 
ismert sportemberrel, hogy bármily „badarságot 
és nem megtörtént autóhírt" közöl a Nemzeti 
Sportban, azt pár nap múlva a legtöbb napilap 
autórovata és a legtöbb szaklap is kommentár 
nélkül átveszi és leközli, anélkül, hogy annak va-
lódiságáról meggyőződne. A fogadást Farkas-
házy Tibor fényesen megnyerte. Megírta ugyan-
is, hogy lezajlott az indiai motorkerékpárbaj-
nokság, ami tényleg igaz is volt. A szöveg végén 
azonban megírta, hogy „A veT6enyben a tavalyi 
bajnok és rekorder, Tropsitezmen Avpol bukott 
és súlyos sérüléseket szenvedett". Lapunk szer-
kesztősége, mely híreit kizárólag angol, francia, 
illetőleg nagy külföldi szaklapokból meríti, vala-
mint hasonló nagy versenyekről állandó regisz-
tert vezet és évekre visszamenőleg meg tudja ál-
lapítani a „multévi bajnokot és rekordert", a tur-
pisságot azonnal észrevette. Tropsitezmen Avpol 
ugyanis visszafelé olvasandó, amikor azt jelenti, 
hogy „Lopva Nemzeti Sport". A hírt egyes napi-
lapjaink, valamint a Királyi Magyar Automobil 
Club hivatalos lapja, az „Autó" is közölték. Mon-
danunk sem kell, hogy Farkasházy Tibor kitűnő 
humorán ma egész Budapest automobil szak-
körei mosolyognak és mulatnak. Éljen Tropsitez-
men Avpol. 

Június 2. és 3-án lesz a TTAC idei versenye. 
A Tiszántúli Automobil Club 1928-ban ismét 
megrendezi, immáron harmadszor, szokásos túra-
útját. A multat tudjuk. Két évvel ezelőtt a siker 
teljes jegyében folyt le a verseny. Telektanya 
még ma is legszebb emlékeink egyike. Voltak az 
első versenynek hibái is, de azok, mondhatni, el-
törpültek a túraút szép részei és szép emlékei 
mellett. Egyedüli szépséghibája volt már akkor 
a versenynek, hogy a motorkerékpárosokat a 
rendező klub meglehetősen negligálta ós különö-
sen a díjazásban alaposan az automobilisták 
mögé sorozta. Az 1927. évi túraút nem sikerült. 
Hanyag volt az előkészítés, a rendezés, hiszen 
emlékezünk, a motorkerékpárosok levonultak, az 
időmérés nem működött és a verseny szomorúan 
végződött. Őszintén szólva nem ezt vártuk a ven-
dégszerető igazi magyar vidéktől, melynek veze-
tője, Kállay Miklós főispán az utak helyrehozá-
sában. a jelzések felállítása körül igen kiválót 
produkált. Az idén ismét megrendezik a Tiszán-
túliak versenyüket. Most azonban tökéletes elő-
készítés és még tökéletesebb rendezéssel akarják 
helyrehozni a multat. Mi mégegyszer előlegezzük 
a szimpatikus magyar klubnak a bizalmat és ré-
szünkről is a legnagyobb propagandát fogjuk 
kifejteni, sőt reméljük, hogy nem fogunk csa-
lódni. Már most figyelmeztetjük azonban a TTAC 
vezetőségét, hogy részesítse a motorosokat 
egyenlő elbánásban az autóversenyzőkkel, vagy 
hagyja el egészen a „motorkerékpárversenyt". 
A verseny kiírása nagyban kedvez a fővárosiak-
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Vezérképviselet 
VI. kerület, 

Podmaniczky-
utca 18. 

nak. Mint hírlik, az első nap Budapestől indul ki, 
Miskolc — Tiszafüred — Hortobágy — Debrecen 
érintésével ós fut be Nyíregyházára. Az első nap 
távja igen komoly, kb. 500 kilométer lesz. Más-
nap csupán a sebességi versenyeket bonyolítják 
le. Reggel lesz a rakamazi sebességi verseny, 
utána a homokverseny. A homokon azonban már 
csak azok indulnak, akik akarnak ós a verseny 
egészen külön díjazás mellett történik.íErre a kö-
rülményre mi is többízben, felhívtuk a Tiszán-
túliak figyelmét, mert bizony nem mindenki 
viszi szívesen a homokra egyetlen vagyonát, egy 
jó túrakocsit. A motorkerékpárok kb. 300 kilo-
méteres távot fognak befutni. A TTAC ezidón 
már villanyóráról is gondoskodik, úgy hogy az 
időmérésben többé bajok nem lehetnek. A TTAC 
egyébként reméli, hogy a versenyzők még aznap 
délután hazamehetnek Budapestre és így két nap 
alatt sikerül teljes mértékben lebonyolítani a 
versenyt. Kívánjuk, hogy minden sikerüjön. 

Nagyban folyik a készülődés a Targa és 
Coppa Florióra. Május 6-ika nagy napja lesz az 
automobilizmusnak. Akármennyire hangoztatják 
egyesek, hogy a versenyek letűnőben vannak, ez 
egy nagyon korai megállapítás. Miután a Fran-
ciaországban megrendezett Coppa Florio nem 
hozta meg a várt sikert, a Peugeot-gyár ismét 
visszaadta az újra kiírt „Florio-serleget" a Szi-
cíliai Automobil Clubnak. Az idei Targa Florio 
mintegy a híres „Florio-pajzs" versenyek „re-
naissance"-ának ígérkezik. Á nagy gyárakban 
titokban igen szorgos munka folyik. A németek 
már nyiltan kijelentették, hogy akcióba lépnek. 
A Mercedes-Benz-team 3 literes, kompresszoros 
kocsikkal biztos induló, de nem lehetetlen, hogy 
más német gyárak is' starthoz állanak. Az utóbbi 
évek állandó nyerője, a Bugatti, ezidén 2 literes 
kocsikkal vesz részt, a multévi 2.3 literesek he-
lyet. Biztos induló lesz Boillot ú j Peugeot-jávai, 
amivel idén a Coupe Comission Sportiv-ben győ-
zedelmeskedett Monthléryben. Szenzáció erejé-
vel hat a Steyr-gyár startja, új, 3600 kcm. Cozette 
kompresszoros modellekkel. Érdekes a hengerűr-
tartalomredukció az egész vonalon. Az olaszok 
Is nagyon készülődnek. Teljes team-et állít ki 
Maserati és csaknem biztosra vehető a Fiat és 
az Alfa-Romeo startja is. Nem tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy az 1928. évi Targa Florión ismét 
30—35 kocsit fogunk a startnál látni, ami az 
1927-es év 15 indulójával szemben óriási haladást 
jelentene. 

A minap a következő levelet kaptuk Szilárd 
Bélától, a Goodrich-pneumatik magyarországi 
vezérképviseletétől, melyet érdekessége szem-
pontjából közlünk: „A b. lapja dec. 31-én megje-
lent számában a 38. oldalon többek között azt 
írja, hogy „csak az Amerikából szállított kocsi-
kon van eredeti Goodrich-pneumatik". Ez a meg-
állapítás részben téves. A Goodrich-cégnek Euró-
pában több helyen (Franciaországban és Angliá-
ban) van gyára sőt Amerikában is több gyára 
van. de bármelyik Goodrich-gyárból kikerülő 
Goodrich-pneu eredeti Goodrich-pneu. Az összes 
Goodrich-gyárakban ugyanis a Goodrich-pneu-
matikok teljesen ugyanazon recipe szerint, az 
akroni gyár óriási laboratóriumának jóváha-
gyott módszere szerint, ugyanazon anyagból ós 
mondhatnám ugyanazon emberek vezetése mel-
lett készülnek. A Goodrich-gyárak ugyanis kü-
lönféle gyáraikba az akroni gyárakból küldenek 
ki műszaki embereket, akik időközönkint vissza-
mennek a gyárba és akiket azután ismét újak 
helyettesítenek. A francia Goodrich-pneu azon-
ban mégis különbözik valamiben az am?rikai 
Goodrich-pneumatikoktól és pedig abban, hogy a 
francia gyár kordszöveteihez elhasznált gyapot 
Egyiptomból való, a legtöbb amerikai gumigyár 
pedig gyapotját Dclamerikából szerzi be. Az 
egyiptomi gyapot sokkal jobb ós ez az oka, hogy 
a francia Goodrichot én a magam részéről előny-
ben részesítem az amerikai Goodrich-al szemben. 
Megjegyzem azt is. hogy kapok én Amerikából 
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is Goodrich-pneumatikokat, sőt ncha Angl iából is. Ha 
ugyanis bizonyos típust a francia gyár nem készít, 
mert a fogyasztás Európában nem elegendő, úgy ezt 
Amerikából kapom. Jelenleg is van egy méretem, ame-
lyet Amerikából kaptam. Mindezeket nem azért köz-
löm. hogy egy rektifikáló nyilatkozatot adjon ki, ha-
nem tisztán tájékoztatására és azért, hogy ha legköze-
lebb oly cikket ír a lap, amelyre vonatkozólag alapos 
információt szerezhet, mindenkor készséggel állok ren-
delkezésére. Teljes tisztelettel 

Szilárd Béla. 

Óriási érdeklődéssel várja az automobilista v i lág 
az idei „Coppa 1Ü00 Mig l ia" versenyét. A verseny start-
ja idén Bresciából fog ki indulni . A táv 1000 mérföld, 
1609 kilométer. A versenyt a rnult évben az OM-pár 
(Minoia—Morandi) nyerte meg kolosszális 70 kilométer 
feletti átlaggal, az utolsó szakaszokon. Add ig Bril l i— 
Peri vezetett Alfa-Romeón. Az idei versenynél Musso-
lini parancsára a helyi fasciók sorfalat fognak állani 
és a verseny , mondhatni teljesen lezárt pályán fog le-
folyni. A nagy verseny terminusa március utolsó va-
sárnapja. 

A közelmúltban az angol Moiitgomery-motorkerék-
párok is képviseletet nyertek Budapesten. Emlékezetes 
még. mikor pár év előtt a nagy gyár teljesen leégett. 
Akkori vezérképviselője, Maj lá th Mihály, azóta más 
irányban orientálódott és így a képviselet szabadon 
maradt. Most, hogy a gyár teljesen felépült és ú jra 
megkezdte a munkát , a magyarországi képviseletet 
Kiss M. Anta l mechanikus és műszerész (VI., Aradi-
utca 27.) vette át. Kiss M. Antalnak a Vörősmarty-utca 
45. sz. alatt saját javítóműhelye is van. A Montgomery-
gyár az úgynevezett beépítőgyárak egyike, melyek vá-
zaikba tetszésszerinti (Jap, Blackburne, Bradshaw 
stb.) motorokat éuítenek be. 

A Bugatti-képviselet 19*28 február 1-én kiállítási 
helyiséget kap a város centrumában. Mint értesülünk, 
a Bugatti-képviselet kibérelte az V. ker., József-
tér 11. számú helyiséget, ahol a közelmúlt napokig a 
francia Ballot-képviselet működött, amely most meg-
szűnvén, helyét átengedte a szintén francia Bugati-
képviseletnek. A helyiségben most nagy átalakítások 
folynak, úgyhogy az irodahelyiségeken kívül állandóan 
három kocsi lesz bemutatható. A Bugatti-képviselet a 
jövőben intenzíven fog foglalkozni az angol elitmárka 
Mac Evoy-motorkerékpárokkal is, melyeknek Jap-be-
építésű típusai egyike a legszebb és legmasszívabb an-
gol motorkerékpároknak. 

Mlövia fiirelc 
Horváth János, a szimpatikus rendőrfelügyelő, aki-

nek nagy része volt az államrendőrség motorkerékpár-
osztályának megszervezésében, a minap a havas, síkos 
talajon motorkerékpárjával egy sajnálatos karambol 
áldozata lett. Horváth János bokacsonttörést szenvedett 
és lábfejét amputá ln i kellett. Ma már a javulás út ján 
van és minden remény megvan arra, hogy a mai töké-
letes orvosi műszerek segélyével a tavaszra már ismét 

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. 

teljesen rendben lesz. — A francia Sizaire-Fréres-gyár 
nagyobb megrendelést eszközölt az amerikai Willis-
Knight-gyárnát és így biztosra vehető, hogy a legújabb 
Sizaire-típus már tolattyús motorral kerül a forga-
lomba. — A négy ország által rendezemlő „Alpesi túra-
út" részleteit a napokban beszélik meg Milanóban. Mint 
értesülünk, a híres Turacher Höclie is benne lesz az 
utolsó napi útvonalban. — Amadeo Iluggeri, a híres 
olasz motorkerékpáros egy Guzizi motorkerékpáron 
íósztvesz az automobilok részére igen magas átlagokkal 
ki irt 1000 mérföldes sebességi versenyben. A mu l t esz-
tendőben Minoia-Morandi nyerte, kolosszális, 76 kilo-
méteres átlaggal. OM-Superbán. — Március 7—8-án fut-
ják le a Tunisz—Tripolisz sebességi versenyt. Az első 
nevezést egy olasz adta le, Giovanni Lurano személyé-
ben, aki egy Derby négyhengeres kormányánál jelenik 
meg a 800 kilométeres sebességi versenyben. — Januá r 
5-én nyílt meg az olasz motorkerékpárkiállítás Milanó-
ban. Az angol gyárak közül a Norton, az A JS , a Royal-
Enfield, a Triumph, a Matchless, a New-Hudson, a Ra-
leigh. a Dunelt és az Ariel állított ki ú j típusokat. — 
Dr. Feledy Pál, a kiváló motorkerékpáros 1928-ban hű 
marad a Nortonhoz és egy királytengelyes géppel ismét 
indul a szezon nevezetesebb versenyein. — A most le-
folyt „ K M A C Téli verseny győztesei" klubszempont-
ból a következőképen oszlottak meg: Puch János 
MAC, Zajácz József TTC, Heh Lajos egyleten kívül i . 
Kovács Sándor Budapesti Sport Club és Pálinkás, Pál 
egyleten kívüli . — Mr. Collier, aki a nniltévi Magyar 
Tourist Trophyn Matchless-gépével olyan kitűnően tar-
totta magát a 14-ik körig, ezidén ismét lejön Buda-
pestre. Így tehát a TT-nek lesz angol vezetője is. 

Előfizetési kedvezmény! 
Mindazon ú j előfizetőinknek, akik 1928 január 1-től 

lapunkra egy évre előfizetnek és beküldik az egyévi 
előfizetési díjat, az egész 1927. évi évfolyamot d í j ta lanul 
bocsátjuk rendelkezésükre. Kér jük azokat, akik erre 
igényt tartanak, hogy szándékukat ininél 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. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 

Budapest, II., Margit-körűt 64/a. V. em. 2. Tel.: T. 132—6U. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda-pest, VI., Rózsa-utca 

111. I I . emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: T. 112—1,5, 112—J, 6, 112—U7 

Stádium Sajtóvállalat Rt. — Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

H o t c h k i s s DONNET-ZEDEL 
AUTO-PALOTA 

Schma lcz J ó z s e f 
Budapest,VII. , Dohány-u. 22 

T e l e f o n : T. 125-68 

AUTO-PALOTA 

S c h m a l c z J ó z s e f 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

Tele fon : T. 125-68 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Kertész-u. 43. 

Telefon: L. 921-67. 
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Legjobb amerikai pneu 

FISK 
Próbálja ki! 

Sohasem fogja megbánni! 

Tartós! 

Olcsó! 
• 

Detai l á rus í tás : 

Nagy József, Budapest 
V I , Andrássy-út 34 

Ha megbízható és igazán gyors 
versenykocs i t aka r az 1928-as 
szezonra, ha s ima járású, jó l 
fekvő, ideál is t ú ra - vagy spor t -
kocsi t szeretne, úgy tekintse meg 
a rak tá ron levő nyitott és csukot t 

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, Eóma 
Coppa delle 1000 miglia 
Circuito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 
Német sportkocsi Grand Prix 

Bugatt i au tomobi lok 
vezérképv ise le te : 

Budapest , I., Zso l t -u tca 9 . szám 

Telefon: Krisztina 5 0 9 - 6 1 

Kedvező f izetési fe l tételek 

in 
lllimiNmiiiiii 
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