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TELEFON: 
L 994 38 és 994-39 / / s v i i m 44 IGAZGATÓSÁG; 

Teréz 43-47 szám 

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

Budapesti töltőállomásaink : 
I.. Déli vasut: Nyilvános utcai benzinkút. 
IV., Mária Valéria-utca 3. 
IV., Calvin-tér: Nyilvános benzinkút. 
IV., Gróf Zichy Jenő-utca 8. 
Margit-sziget: A Szigetclub épülete mellett nyil-

vános benzinkút. 

Astoria garage, VIII., Madách-ntca S. 
,.Phőbus" Műszaki és Olajkereskedelmi rt.. 

Balaton-utca 10. 
Jókai-tér: Nyilvános benzinkút. 

Vidéki benzinkutak és töltőállomások s 
Békéscsaba: Ormai Tivadar és fia vaskereske-

dése előtt. 
Budakeszi töltőkút: Griiffl Antal raktára előtt. 
Csorna: Sopronmegyei Mezőgazdák rt. 
Debrecen: Töltőkút az Arany Bika-szálloda 

előtt. 
Dévaványa: Guttmann Gyula. 
Dunaföldvár: Borövitz Testvérek. 
Gyula. Töltőkút Schillingéi- Lipót vaskereskedő 

előtt. 
Győr: Benzinkút a Magyar Mezőgazdák Szövet-

kezetének kirendeltségénél, Teleki-utca 59. 
Hajdúnánás: Fried Adolf. 
Kalocsa: Berkovics Lipót. 
Karcag: Fábry Reiner. 
Keniecse: Első Szabolcsi olajipar. 
Keszthely: Töltőkút az Amazon-szálloda előtt. 
Kiskunfélegyháza: Schweiger Mór fia. 
Kispest—Szentlőrinc: Herz és Mautner. 
Kisvárda: Levite Mózes. 
Lepsény: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
Makó: Ehrenfeld és Spitz rt. 
Mátészalka: Közgazdasági Bank rt. 

Mezőtúr: Töltőkút Antal József vaskereskedő 
előtt. 

Miskolc: Benzinkút a Korona-szálloda előtt és a 
Szemere- és Arany János-utca sarkán Fürpass 
Testvérek kezelésében. 

.Nagykanizsa: Nyitrai József és Teutsch Gusztáv. 
Nyírbátor: Pollacsek Fülöp és fia. 
Nyíregyháza: Töltőkút a Kossnth-téren. 
Orosháza: Töltőkút a Csertői garage előtt. 
Pápa: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
Parádfürdő: Töltőkút az Erzsébet-szálloda előtt. 
Pásztó: Grünfeld Miksa. 
Pécs: Töltőkút a Hungária-kávéház előtt és 

Varga Gyula garageban Rákóczi-út 34. 
Székesfehérvár: Árúfogyasztási és Terményérté-

kesítő Szövetkezet, Deák Ferenc-utca 34. 
Szentes: Töltőkút a Wellisch Gépraktár előtt. 
Szikszó: „Steaua" Kőolajkereskedelmi rt. szik-

szói kirendeltsége. 
Szombathely: Töltőkút a Vármegyeháza előtt. 
Tapolca: Töltőkút Kaszás Soma üzlethelyisége 

előtt. 
Zalaegerszeg: Töltőkút Mayer József üzlethelyi-

sége előtt. 

Használja 
Rex töltőállomásainkat 

Ön saját szemével is ellenőrizheti a mennyiséget és a 
minőséget az üveg mérőkészüléken. 

Rex autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján keresse ki a magának 

megfelelő minőséget. 

K é r d e z z e m e g D E L M Á R W A L T E R v é l e m é n y é t a R E X a u t ó b e n z i n r ő l . 
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A detroiti törzsgyár közlése: 
W. P. Chrysler úr az európai automobilvásárló közönség nagyobb 
kényelmére Antwerpenben gyárat épített és az antwerpeni gyár 
állandóan raktáron tartja a legújabb Chrysler-modelleket, valamint 
az összes alkatrészeket. 

C h r y s l e r megnyi-
totta gyárát és alkat-
részraktárát Antwer-
penben, Belgiumban. 

Legújabb modellek: 
Chrysler-Four Mod. 58. Touring K 128 millió 
Chrysler-Six Mod. 60. Touring K 143 millió 
Chrysler-Six Mod. 70. Phaeton K 170 millió 
Chrysler-Six-Imperial Mod. 80. Kiilön aiánlat szerint. 

Az összes típusok hydraulikus négykerékfék berendezéssel vannak felszerelve. 
Fenti árakhoz 10 százalék fényűzési adó járul. 
Magyarországi vezérképviselet: 

K E L L N E R A L F R É D A U T Ó K E R E S K E D E L M I RT. 
VI., Liszt Ferenc-tér 11 - Telefon.- 6 4 - 7 5 

Mindenki tudja, 
hogy a líra zuhant; de 

Senki sem tudja, 
hogy vele együtt az 

árai átmenetileg mennyivel olcsóbbodtak! 

Régi á r a : Mai új ára: 
10 30 HP 6 üléses túraautó K 150,000.000 K 135,000.000 
13 45HP6hengeres,6üléses nagy túraautó K 180,000.000 K 155,000.000 
1—IV2 tonnás teherautó és autóbuszalváz K 110,000.000 K 100,000.000 

Vezérképviselet: 

Kellner Alfréd Autókereskedelmi R.-T. 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. Teleion 64—75. 

^IIMIIHIIPipiflPIiP^^ 
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LEGÚJABB! 

R E X A C M E 
LONG-STROKE JAP. 600 kcm. 

112 km. óránkénti s e b e s s é g . 
Raktárról azonnal szállítható. 
Kedvező fizetési feltételekkel 

ára ltucasadóval 

29 MILLIÓ 
Vezérképviselet: MARTINÉK ISTVÁN, l„ Ferry O.-u, 32 

Az 1926, évi Osztrák Tourist Trophy 
a b s z o l ú t g y ő z t e s e 

THUMSHIRN 
490 kcm. o. h. v. 

I R B I M I I 
M I T I 1 I E I É I I Í I I N « 

Az „Ardie-Werke A. G. Nürnberg" 
Magyarországi vezérképviselete: 

„Aratás" Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi r.-t. 
BUDAPEST, V., Balaton-u. 10. 
T e l e f o n : Lipót 970-89. 

Ö T É V I V Á Z G A R A N C I A 
K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

III. M a g y a r Tourist Trophy 

v 249 ohv. 

ARIEL-BLACKBURNE 
motorkerékpáron győz a Lightweight 

Tourist Trophyban 

Vezérképviselet I 

Bauer József v , . . . 3 9 

Ahol indul 
GYÖZ 

Terrot -JAP 
KMAC téli íúraúí I. 
Váris-Hizza 1. 
Turbie Qegyiverseny 1. 
Platriéres Qegyiverseny 1. 
Mont Agel &egyiverseny 1. 
Cote de Camp J&egyiver-

seny I. 
Masillan Qegyiverseny 1. 
Francia Grand Prix 1. 

Vezérképviselet: 

Budapest, VIII. ker., Múzeum körút 2. szám 
Telefon: József 139-97 

v v 

Kedvező 
fizetési 

teltételeit! 

M O T O - G U Z . Z . 1 
az 1926. évi Angol Lightweight Tourist Trophy második helyezettje. 

Stabil. Gyors. Üzembiztos. 
Cirkulációs olajozás. 37 világreKord. 

500 kcm. oldalvezérelt típus. Ara: 26.000.000 korona. 
500 kcm. felülvezérelt sporttípus. Ára: 31.500.000 korona. 

— 500 kcm. királytengelyes versenytípus. Ára: 41.000.000 korona. 

V e í r á k o v i i s T e s i v é r e K SSSí/íf/'éíí^: 
Magyarországi 
vezérképviselet: 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 3 

Magánjellegű 

városi-, kiil- és belföldi túrahasználatra 

rendelhetők. 

„ZSOLT BERAUTOFUVAROZAS" 
BUDAPEST I., ZSOLT-UTCA 9. 
— Telefon : József 142-86. — 

^ l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l N 
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Magyarországon egyetlen szakiskola van, melyet 
felelősség mellett ajánlhatunk, mert legmodernebbül 
felszerelt autójavítóműhelyben a növendékek gépész-
mérnökök szakszerű oktatása mellett az autókat 
szétszedik, beállítják, üzembehelyezik, azonkívül a 
vállalat a legmodernebb saját Mercedes, Benz, önin-
dítós autóval történik a vezetési gyakorlat és minden 
tanítvány addig vezet, amig tökéletesen nem tud, hogy 
a hatóság előtt sikeresen levizsgázhasson. Nappali és 
esti tanfolyamok. Tandíj részletekben fizethető. Levizs-
gázott növendékek elhelyezését elősegítjük. Mielőtt 
bárhol érdeklődne, forduljon díjtalan felvilágosításért 
.VIKTÓRIA' AUTÓSZAKISKOLA 
városi irodájához, Budapest, Vörösmarty-utca 53. sz. 
Vegye meg a vállalat kiadásában megjelent „Autó-

vezetők Kézikönyvét", mely nélkülözhetetlen 
mindenki számára. 

ü II 

VEZÉR KÉP VISELET: 

BIRÓ JENŐ Budapest, VI., LisztFerenc-térIO 

Tipus H 1. 
Sportmotorokhoz. 

Tipus C 3. 
Alacsony fordulatú 

motorokhoz. 

LODGE 
GYERTYÁK A L E G J O B B A K 

MEGBÍZHATÓK ÉS 
G AZDASÁGOSAK 

Y 
MINDEN EGYES 

DARAB EREDETI 
FÉMDOBOZBAN ÉS 

GYÁRI 
ÓLOMZÁRRAL 

ELLÁTVA 

Y 
KÉRJEN KÉPES 

KATALÓGUST 
Tipus CT. Tipus TS 3. 

Amerikai motorokhoz Normál 1 sarkú. 
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motorkerékpár 
a legcélszerűbb, 

legmegbízhatóbb, 
legerősebb, 

leggazdaságosabb 
m Solotípusok, személy-és teherszál l í tó oldalkocsi-típusok 

T ^ n r ^ ^ r n r r ^ n ^ r 

MICHELIN PNEU 
LEGVERSENYKÉPESEBBEN 

Nagy József 
Budapest, VI. ker., Andrássy út 34. sz. 

Telefon: 21-97 GECSŐ JENŐ és TSA oki. mérnök 
műszaki és kereskedelmi vállalata 

Budapest, Akadémia-utca 20. Tel.: 194-75 

I Magyar Amerikai 
Fényező Vállalat 

Budapest I., Fehérvárí-út 100. 
(Magyar Fiat Művek telepén.) 

T e l e f o n : J ó z s e f 2 2 — 1 5 . 

Vállalunk: autók, motorkerékpárok, 
motorcsónakok, csónakok, vas és 

fatárgyak, konyhaberende-
zések festését és lakko-

zását az amerikai 
(Duco, Glidden) 

pisztolyeljá-
rással. 

Hozza be kopott automobilját és pár 
nap múlva csillogó új kocsiján távozhat. 

I 
i 

R 
V 

Dr Frohner-Pásztélyi 
Automobilművek 

i i p « * i i 

VI, Fáy-utca 

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

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

A AA 
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Győztes: S É N É C H A L — W A G N E R 

I K I I C K 
III. Benoist-Dubonnct (Delage) 

9 kocsi a startnál — 3 a célban 
) O O O O O O c 

5o O o o ooc 

V E I Í K K É V V I H I . E V : 

I E I M I N , B i B ü l E f l r f l K i f M I K I H E K 3 

A 

3 
világmárka 

Norton 
Roval-Enfield 

Hew-linperial 
v e r s e n y e r e d m é n y e i 

utólérhetetlenek. 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 3. 

Magyar Túraúí 
1926. 

M A N Ó J Ó Z S E F 
248 kcm. ohv. 

Nova-
Blaclcburne 

motorkerékpáron 
büntetőpont nélkül fe-
jezi be a túraútat és 
győz a 250 kcm. kate-

góriában. 

Nyeri a KMAC tiszte-
letdíját és aranypla-

kettjét. 

KláMlást terem: Budapest, VI., Clsxl Fe-
renc-tér 7. — Gyár: Gép-és Vasutfelsxe-
relésl Gyúr Uésxvénylársasúg Klstarcsa 
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Magyar Túraúi 1926. 

C o r d a l i é - k a i 

g y ö s z í e k : 
Automobilon : 

Színi János, a verseny abszolút győztese 
Baráth Leó László 
Delmár Walterné 
Farkas Boris 
Dr. Halmágyi Béla 
Heisler Imre 
galgóczi Heteés Alfréd 
Kalmár Tihamér 
zombori Rónay Endre 
Walter Ferencné 
báró Wolfner András 
gönczi Zolnay Endre 

Motorkerékpáron : 

Dr. Hajós Imre, a verseny absz. győztese 
Bauer József 
Biller Lajos 
Kübek József 
Landau Ernő 
Szentgyörgyi László 
Szentléleky László 

C o r d a i i c V1.0 Moszsár-uica 9. 
m 



I. évfolyam. Budapest, 1926. szeptember 10. 15. szám. 

J l u í o m o b i l 
M o t o r s p o r t 

F Ü G G E T L E N K É P E S M O T O R S Z A K L A P 

Megjelenik minden hó 10-én és 
25-én. 

Felelős szerkesztő: D É V Á N ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, II. Margit-kőrút 64a. V.2 

Előfizetési ára Budapesten és vidéken: egész évre 200,000 korona, félévre 100,000 korona 

Legjobbjaink! A magyar motorsport nagyjai 
Február 10-én megjelent első számunkban megkezdtük a legjobb magyar versenyzők, beleértve az automo-

bilvezetőket és motorkerékpárosokat, életrajzának leírását és legjobb eredményeik ismertetését. Megírtuk, hogy 
elsősorban természetesen azokról fogunk megemlékezni, akiknek neve nemcsak itthon, hanem az ország határain 
túl is ismert, akik a nagy nemzetközi túrautakon, hegyi- és síkversenyeken, valamint a legnagyobb kitartást és 
tudást megkövetelő Tourist-Trophykon győzelemre vitték színeinket, bebizonyítva a magyar faj sportratermett-
ségét, dicsőséget és tiszteletet szerezve a magyar névnek. Rovatunk a magyar motorosvilágban osztatlan 
tetszést keltett, versenyzőinkről való angol és német leírás nemcsak óriási propaganda jelleggel bír, hanem egy 
fontos okiratot képez versenyzőinknek, amit a külföldi összeköttetések létesítésekor bármikor felhasználhatnak. 

Viktor Szmíck 
Mit Ihm stellen wir einen der 

begabtesten Mitglieder des 
ungarischen Automobilsportes 
unseren Lesern vor. Sein Debut 
war das vorjáhrige Schwaben-
bergrennen, wo er schon im 
Training ausgezeichnete Zeiten 
fuhr mit seinem Salmson Grand 
Sport, lm Rennen gewann er 
überlegen die Kategorie bis 
1100 kcm. mit glanzender Zeit, 
konnte aber wegen dem reg-
nerischenWetterseineTraining-
form nicht ausfahren. Im Jahre 
1926 startét er in der Unga-
rischer Tourenfahrt und im dem 
Guggerbergrennen und errang 
in beiden Veranstaltungen be-
merkenswerte Resultate. In der 
Tourenfahrt kam er zwischen 
50 Teilnehmer auf den 2-ten 
Platz und fuhr so im Berg- wie 
auch im Flachrennen ausge-
zeichnet. Im Guggerbergrennnen gewann er abermals 
mit grosser Überlegenheit seine Kategorie, so dass wir 
Ihm getrost zwischen die Besten unserer kleinen Auto-
mobilrennfahrerkolonie reihen können. Ein ruhiger, 
sicherer, kaltblütiger Fahrer, der sein Fahrzeug mit 
Kühnheit, aber auch mit der dazu nötigen Technik ins 
Ziel bringt. Wie wir erfahren, wir der in dem heurigen 
Schwabenbergrennen das erste in der Fabrik Weiss 
Manfréd gebauteRennautomobil lenken und damit hoffent-
lich der ungarischen Industrie einen schönen Erfolg 
bringen. Seinen Beruf nach ist er Maschineningenieur 
und Führer der Velox Automobil A.-G. 

Mr. Victor Szmíck 
The man with the blinding 

career. Three competitions and 
3 victories. In Mr. Szmicks per-
son we present to you one of the 
mostly talented Hungárián motor 
car drivers. He showd up in the 
training races of the Svábhegy 
hill climb the year 1925. On his 
Salmson Grand Sport he perfor-
med the track in a very good 
time of 4m30sec.0nthemeeting 
however hindered by the rain 
he could not do as good as 
in his practice but still easily 
won his category and the 
trophy of 1.100 ccm class. 

This year he started twice, in 
the Hungárián Country Road 
Tour he was placed second 
among 50 drivers and did well 
in the hill climb and short di-
stance runs. His third victory 
was at the Gugger hill climb 

where he easily won with his little Salmson. Now 
we can call him as one of the best small car 
drivers. He is a very calm, steady, but still plucky 
driver, who has a perfect control over his machine, 
and knows where to run away from his adverser, 
without any danger. 

On the RHAC Svábhegy hill climb this fali he will 
start driving a Hungárián car constructed by the Weiss 
Manfréd Factory and shall gain his first victory for 
Hungárián goods. As his profession he is diplome 
engineer and the leading man of the Velox Automobil 
Co. Ltd. 
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SZMICK VIKTOR 
A szépen fejlődő magyar versenyzőgárda egyik 

legtehetségesebb tagja. Mint gépészmérnök ke-
rült évekkel ezelőtt Budapest egyik legelőke-
lőbb automobilkereskedelmi részvénytársaságához, 
a Velorhoz, ahol alkalma nyílván magát a 
vezetésben behatóan kiképezni, a mult év őszén ver-
senyezni kezdett. Már első startját a legteljesebb 
siker koronázta. Kiadós tréning után, amelyen hiva-
talos mérések szerint az 5 kilométeres nehéz hegyi 
távot többször jóval 4:30-on belül futotta meg, biztos 
fölénnyel nyerte kis 1100 kem. Salmson Grand Sport-
Speciál kocsiján a svábhegyi verseny kiskategóriá-

ját. Győzelmével egyszerre a legjobb magyar auto-
mobilvezetők közé jutott és az idei versenyeken már 
mindenütt mint biztos favorit indult. Egy normál 
széria Salmson Grand Sporton 50 automobil közül 
az összosztályozásban a második lett a Magyar Túra-
úton és fölénnyel győzött a IvMAC Guggerhegyi ver-
senyén. Az idei svábhegyi versenyen egy magyar 
gyártmányú Weisz Manfréd-kocsival fog indulni és 
így remény van rá, hogy a magyar gép első startja 
már sikerrel fog végződni. Szmick Viktor a Magyar 
Atlétikai Club motorsportosztályának tagja és a 
Velox Automobilkereskedelmi r.-t. egyik vezetője. 

4 VII. Nemzetközi Svábhegyi verseny 
1926 szeptember 26. 

Nevezési zárlat: 1926. szeptember 11. cs 18. 

Szeptember utolsó vasárnapján ismét ünnepe 
lesz a magyar automobilizmusnak és motorkerék-
pársportnak. Szeptember 26-án délelőtt i'u+ják le 
immáron hetedszer a Királyi Magyar Automobil 
Club rendezésében a klasszikus Svábhegyi versenyt. 

Az idei versenyt immáron teljesen a nem-
zetközi versenyszabályok szerint rendezik külön 
túrakocsi és sportkocsi kategóriával. Hosszas vajú-
dás, sportbizottsági ülések és némi külföldi presszió 
után végre a KMAC is engedett álláspontjából és 
dacára, hogy a versenyszabályok már nyomás alatt 
voltak, azokat átdolgozva, felvették programmba a 
túrakocsi, sportkocsi és verseny kocsi kategóriákat. 
Ezzel, őszintén szólva, a verseny realitása nagyban 
emelkedett, megszűnt az a lehetetlen állapot, hogy 
versenymotorral beépített sportkocsik, olyanok, ami-
ből a gyárnak legfeljebb egy-két pétdánya van, a 
túrakocsikategóriában díszelegtek és a szó-szoros ér-
telmében félrevezették a közvéleményt. 

Ezúttal tehát alkalmunk lesz normál széria túra-
kocsikkal, kiemelve azokat a képviseletek raktárá-
ból, avagy saját garage-unkból, indulni a Svábhegyi 
versenyen és nem leszünk többé kitéve annak, hogy 
a gyárakból a verseny napjára lehozott agyontunin-
golt speciálgépek lekenterezzék túrakocsinkat és a 
verseny képét teljesen megváltoztassák. 

Bár semmi közünk a Királyi Magyar Automobil 
Club intern dolgaihoz, mégis kissé furcsának talál-
juk, hogy annak igazgatásában, sportbizottságában 
olyan személyeket találunk, akik magával az auto-
mobilkereskedelemmel a legszorosabb nexusban van-
nak. Egy ország automobilclubjának az objektivi-
tás és igazságosság magas piedesztálján kell állania, 
olyan emberek tehát, akik automobilkereskedelem-
mel foglalkoznak, a KMAC által rendezett versenye-
ken indítnak, annak sportbizottságában, igazgatósá-
gában nézetünk szerint nem foglalhatnak helyet. 
Vagy mindenki, vagy egy sem. 

Mielőtt még a versenyfeltételek leírásába bo-
csátkoznánk, nem hagyhatjuk szó nélkül azt a körül-
ményt, hogy a Svábhegyi verseny a külföldön a szó 
szoros értelmében agyon van hallgatva. Mi, akik 
olvasunk angol, francia, német, olasz, svájci, osztrák 

lapokat, látjuk, hogy milyen propagandát kell és 
lehet kifejteni egy versenynek, amelyről, köztudo-
mású, hogy az ország legjelentősebb hegyi versenye. 
Már maga az a tény, hogy a verseny propoziciói alig 
egy hónappal kerültek nyilvánosságra a verseny 
előtt, lehetetlen állapot. Maga az a tény, hogy nin-
csenek angol, francia versenyfeltételek kéz-
nél, gyermekes naivitás, amiből szinte az látszik ki, 
mintha nem is akarnánk külföldi konkurrenciát a 
Svábhegyi versenyen. A második körülmény, amire 
fel akarom hívni az illetékesek figyelmét, hogy a 
Svábhegyi verseny egyetlen külföldi nagy újság ka-
lendáriumában sincs feltüntetve. Megvolt a termi-
nus egyeztető konferencia Párisban, azon a K M A C 
képviselve volt, az AIACR hivatalos kiadványában 
ott látjuk a mi terminusunkat, de ezzel aztán vége is. 
Mért van benne a „Semmering Hill Climb', az ösz-
szes cseh hegyiversenyek, a román túraút, a szerb 
versenyek, csaknem minden külföldi lap kalendá-
riumában és miért hiányzik éppen a magyar ver-
seny. Egy levél áll szerkesztőségünk birtokában, 
ahol egy hatalmas külföldi gyár, melynek pedig 
abszolút szándéka volt egy " klasszis versenyzőjét 
Budapestre küldeni, azt írja: „Mr. Handley szívesen 
jönne Budapestre, de nem tartja összeegyeztethető-
nek, hogy egy olyan kis versenyen elinduljon, ame-
lyik még a nemzetközi versenyterminusok között 
sincs feltüntetve az angol lapokban." Handleyről 
van tehát szó, az angol Rex-Acme gyár világhírű 
versenyzőjéről, akinek ambiciózus budapesti képvi-
selője mindent elkövetett, hogy Handley-t Buda-
pestre hozza. Ha ott van az Autocarban, a Motor-
ban, a Motor Cycle-ben, a Motor Cycling-ben a Sem-
mering hegyi verseny, miért nincs ott a Svábhegy. 
Ha másként nem, tessék pénzért kommünikét elhe-
lyezni, mert propaganda nélkül nincs verseny. Ho-
gyan képzeli el a Királyi Magyar Automobil Club, 
hogy a versenypropozíciók megjelennek szeptember 
1-én, a nevezési zárlat határideje szeptember 11. Még 
választ sem kaphatunk ilyen rövid határidőn belül 
egy nagy külföldi gyártól, különösen ha magyar 
nyelvű propozíciókat küldünk neki. 

No de térjünk a tárgyra. 
Versen)]számok: Motorkerékpárok 175, 250, 350, 

500, 750, 1000 és azon felül. (Összesen 7 kategória.) 
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— Oldalkocsis motorkerékpárok. 350, 600, 1000 és 
azon felül, (összesen 4 kategória.) — Túraautomobi-
lok. 350, 500, 750, 1100, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000 és 
azon felül, (összesen 10 kategória.) Hasonlóan 10—10 
sportkocsi és vei-senykocsi kategória. A verseny 
távja 5 km. Magasságkiilömbözet a start és cél kö-
zött 305 méter. Átlagos emelkedés fi százalék. Maxi-
mális emelkedés 15 százalék. Nevezési díj : Motorke-
rékpároknak 150.000 korona, oldalkocsis motorkerék-
pároknak 250.000 korona, Túraautomobiloknak 1 mil-
lió 500.000 korona, Sportkocsiknak 2,000.000 korona, 
Versenykocsiknak 3,000.000 korona. Nevezési zárlat 
1926 szeptember 11, este 7 óra. Utónevezések kettős 
téttel 1926 szeptember 18. este 7 óra. 

Ami az idei Svábhegyi verseny iránti érdeklő-
dést illeti, különösen a hazai körökben igen nagy. 
Külföldön, ahol tudnak róla, szintén megvan a kedv 
az indulásra. í gy biztos a kiváló német Mercedes 

team indulása, akik úgy a túra, mint a sport és ver-
senykocsi kategóriában indulnak. Természetesen biz-
tos indulók a Steyr vezetők, valamint a kitűnő Hay-
den Fritz (Austro-Daimler). Impozáns lesz a Bugat-
tik első megjelenése a Svábhegyen. Hírek szerint az 
első Grand-Prix Bugattit, lovag Haupt Károly fogja 
vezetni, de nem lehetetlen, hogy valamelyik kiváló 
gyári vezető, esetleg Goux maga jön le Molsheimből. 
Wienből Kandi lejövetele biztos, aki egy kompresz-
szoros Amilcarral indul. A motorkerékpárkategó-
riákban már a hazai versenyzők oly hatalmas gárdá-
val állanak starthoz, hogy az maga attrakció, 
amihez több osztrák versenyző, a világhírű Guzzi 
vezető Pietro Gliersi, a német Ardie-fahrer Thum-
shirn fognak csatlakozni. Az előjelek szerint az idei 
Svábhegyi verseny indulónak száma el fogja érni a 
százat, ami oly esemény lesz, amire Budapesten még 
nem volt példa. 

Leonard Parker az utolsó angol Sidecar Tourist Trophy győztese. Szomorú hírt hozott a távíró 
Angolországból. L. Parker a Brookland autodromban Douglas solo gépén a híd alatti erős fordulóban 
160 kilométeres sebességben kiszaladt a pályából, beröpült a fenyőfák közé és szörnyethalt. Az alig 20 
éves szimpátikus angol alig 1 éves versenyzőmult után kénytelen volt megválni az élettől. 1925-ben 
aratta első gyönyörű győzelmét az angol Sidecar TT-ben, ahol 88.848 kilométeres kitűnő átlaggal rekor-
dot futva, győzött Douglas-sidecarjával a nehéz Man-szigeti országúti körön. 1926-ban eltörölvén a side-
car TT-t, a solo versenyzésre tért át. Indult a Tourist Trophyn, de siker nélkül, majd a Brooklandra 
vetette magát, ahol utóiérte a sors. Képünk az utolsó Sidecar TT győztesét mutatja be olvasóinknak, 
amikor győzelme után a TT trófeával és utasával megörökítették az utókornak. A fátum elragadta őt 
közülünk. Parker immáron az ötödik Mentasti, Mariani, Raggi Olindo, Hollowell után, akik a világ leg-
jobbjai közül áldozatul estek a motorversenyzés gyönyörű sportjának. 
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Az új 12 hengeres, elsőkerékmeghajtásos-kompresszoros együléses 1.5 literes Itala-versenykocsi. 
szült gyönyörű alkotmány az 1927. évi versenyeken már starthoz fog állani. 

most elké 

Képünk a minap lezajlott osztrák Riederberg hegyi verseny egyik fordulójában készült és azt a jelenetet mu-
tatja be, amikor a Sunbeam-versenyzők: ICarner, Putz, Linser felvonulnak a verseny startjához. A verseny-
zőket vezető baloldali motorkerékpáros Anton Karner ausztriai Sünbeanwképviselő. A Riederberg a Wien— 

Salzburgot összekötő műúton fekszik Wientől 22 kilométernyire. 
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C. F. Temple. aki OEC 1000 kcm. motorkerékpárjain az elmúlt napokban Montleryben 5 új világrekordot 
állított fel. 

F. A. L( ngman a kiváló angol motorkerékpárversenyző Egyike a legnépszerűbb és legjobb angol speednian-
eknek. Nemcsak a Tourist Trophyk hőse, hanem a Brooklancl cementjén is egyike a Legjobbaknak. A mult év-
ben hatalmas 1000-res Harley-Davidson-ján megnyerte a Brookland 200 Miles versenyt és második lett a 
Senicr TT-ben, az új 500-as AJS-en. Idei szereplését ismét siker koronázta. Harmadik lett hatalmas konkur-

renciában a Senior TT-ben és győzött Belgiumban az Európa Grand Prix-ben mindkétszer AJS-en. 
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W. L. Handley a jelenlegi angol TT és pályamenők egyik legjobbika. Tüneményes pályafutása 1925-ben kez-
dődött. Két angol TT-t nyert és háromban futotta a leggyorsabb kört. Számos világrekord és Grand Prix 
győzelem fűződik nevéhez. Állandóan Blackburne beépítésű Rex-Acme-gépen versenyez. Képünk startját 

mutatja be az idei angol Junior TT-ben. 

Mit kell tudni egy amateur autóvezetőnek ? 
Hogyan kezeljük a saját magunk által vezetett gépkocsinkat? 

írta: lovas: Marnó Iiéla. 
Jelen soraim megírásához a következő eset adta meg 

az impulzust: Tihanyban nyaralunk öcsémmel és né-
hány barátommal, amúgy cserkészmódra, egy sátorban 
a gyönyörű Balaton partján. Bár egész napunkat für-
dőruhában töltjük a parton sátraink közelében, néha-
néha mégis fel kell mennünk a faluba postánk és egyéb 
ügyes-bajos dolgunk elintézésére. A minap délelőtt is 
benn jártam a faluban, mikor is már messziről feltűnt 
egy szép Chrysler, mely körül egy útiruhában lévő úr 
és egy serdülő ifjú foglalatoskodtak. Akkor éppen az 
önindító gombját nyomkodták rendületlenül és tanács-
talanul. Egy kis Magomobil négyéves tulajdonosa va-
gyok, mégpedig nem kis büszkeségemre, kocsink ma is 
kifutja a 65—70 kilométert, ma is hibátlanul működik és 
soha sincs vele semmi baj, aminek pedig főokát abban 
találom, hogy öcsémmel együtt kocsinkat olyan elbá-
násban és olyan kezelésben részesítjük, amilyen egy 
gépkocsinak valóban kijár. Bátran állítom, hogy ha 
valaki szívvel kezeli kocsiját, úgy az még a hihetetle-
nül rossz magyar útviszonyok mellett is hosszú ideig 
kibírja a munkát. No, de nagyon elkalandoztam a 
tárgytól. Udvariasan bemutatkozva felajánlottam szol-

gálataimat a Chrysler tulajdonosának, akin bár lát-
tam. hogy röstelli a dolgot, szívesen fogadta a jóaka-
ratú beavatkozást. Hiszen azért vagyunk, hogy egy-
máson segítsünk. „Nem akar beindulni", mondja ö. 
„Majd megnézzük!" „Mégi« csak a regenerátorban van 
a baj!" mondja ismét a derék úr, miközben észrevettem 
rajta a nagyfokú tájékozatlanságot. Éppen jókor érkéz 
tem, mert ha nem jövök, úgy mágnesét szedte volna 
szét. Mind a négy gyertyája olajos volt és szaknyelven 
szólva egy egyszerű „gyertyadefekt" volt a kényszer-
megállás oka. Bár az agyongyötört önindító már nem 
működött és így kénytelenek voltunk a kurblizás művé-
szetét elővenni, a motor a következő pillanatban már 
vígan berregett. Miután én is felfelé igyekeztem, a 
kocsi tulajdonosa felajánlotta a vezetőmelletti illési 
és megindultunk fel, Tihanyba. Aki ismeri Tihanyt, az 
tudja, hogy bizony ott nem szégyen a visszakapcsolás 
és csak az megy lel direkttel, aki nyúzni szereti gépét, 
vagy pedig fogalma sincs a vezetés technikájáról itt 
az utóbbi eset állott fenn. A kocsi sebessége állandóan 
csökken, a motor kezd erőlködni, még kettőt-hármat 
koppan, majd az erős emelkedésen hirtelen leáll. A 
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kocsi vezetője méltatlankodva megjegyzi, „de kérem. 
Budapesten minden emelkedést direkttel vettem!" 
Felérünk, kissé melegnek tűnik fel a motor. Megnézem, 
van-e víz? Ijedten látom, hogy bizony alig van. „Erről 
egészen megfeledkeztem!" mondá a derék úr, aki pár-
hetes vezetéssel, magyar vezetői igazolvánnyal, le-
merészkedett egyedül Tihanyba. 

Na, de ebből azt hiszem, elég. Nem azért vettem ke-
zembe a tollat, hogy embertársaim ügyetlenségén és 
nemtudásán epésen elmélkedjek, hanem, hogy ameny-
nyire lehet, segítsek a helyzeten. A nehéz gazdasági 
viszonyok folytán nincs mindenki abban a kényelmes 
helyzetben, hogy szakszerűen kiképzett, sokéves tapasz-
tala totokail rendelkező hivatásos gépkocsivezetőt tart-
hasson magának, tehát amerikai módra, saját maga 
vezeti kocsiját. Természetesen, míg mindent megtanul, 
addig sok „gyügeadót" kell lefizetnie. Hogy ezt a gyiige-
adót némileg csökkentsem, megpróbálom röviden 
összefoglalni azokat a fontosabbnál fontosabb teen-
dőiket, aunit kocsinkkal tennünk kell. ha azt akarjuk, 
hogy működésében zavar ne álljon elő. Bátran állítom, 
hogy egynéhány, meglehetősen ritka esettől eltekintve, 
ahol az anyaghiba okozza a defektust, 99 százalékban 
a vezető az oka az előálló bajoknak. Első fejtegetésem-
ben tisztán a kocsi kezeléséről óhajtok írni, egészen új 
kocsit vévo alapul, rámutatva a legfontosabb napi ós 
időszaki teendőkre, melyek szinte elengedhetetlenek és 
csak ezek pontos betartása álltai érhető el. hogy ko-
csink mindenkor fitten álljon rendelkezésünkre. 

Mivel kell tisztában lenni annak, aki kocsiját maga 
hajtja és magra kezeli? 

1. A közlekedési szabályok tudása és azok szigorú 
l>e tartása. 

2. A gépkocsi kezelése és karbantartása. 
3. A felmerülő hibák és azok kijavítása. 
4. A vezetés technikája. 
Jelen soraim a „Gépkocsi kezelését és karbantar-

tás "^ foeria tárgyalni. Az anyag óriási, hiszen erről 
könyvet is írhatnánk, sőt talán fogunk is, most azon-
ban csak röviden, de velősen fogunk megemlékezni 
mindenről, amit szükségesnek tartunk. A kocsi keze-
lését, illetve karbantartását illetőleg a következő teen-
dők vá'lniak szükségessé: 

1. A motor hűtése, vagyis a vízzel való ellátás. 
2. A motor olajozása. 
3. Az egyes alkatrészek, kuplung, differenciál- és 

kardáncsuklók karbantartása, olajozása és zsírozása. 
4. A benzinfeivétel. 
5. A kocsi mosása, tisztántartása. 
Tárgyaljuk a fentieket egyenkint részletezve. 
Víz mindig legyen a hűtőben. A hűtővíz hiánya ka-

tasztrofális következményeket von maga után. Mielőtt 
reggel, vagy a nap bármely szakában kocsinkkal el-
indulnánk, csavarjuk le a hűtőfedőt és szerezzünk tudo-
mást arról, van-e elég víz a hűtőben? Ha sokat járunk, 
ugyanezt napközben is megtehetjük, különösen túrázá-
sok alkalmával, ahol tekintve rossz utainkat, a víz-
mennyiség egy része ki is rázódhat. Különösen új ko-
csiknál kell nagyon vigyázni, mert itt a motor hama-

rább melegedvén, a víz forrásnak indulhat és így ren-
geteg mennyiség párolog el, amit állandóan pótolni 
kell. A vízmagasságot állandóan meg kell tartani, mert 
ellenkező esetben a hűtés megszűnik. Különösen áll ez 
a termosyphon-hűtésnél, mert ha itt nincs meg az ál-
landó vízmagasság, úgy a vízkeringés egyszerűen meg-
szűnik. Ha sok víz párolgott el a hűtőből és a bennlévő 
vízmennyiség nagyon forró, úgy túlhideg vízzel pó-
tolni az elhasznált vízmennyiséget ne;n szabad. Ilyen-
kor langyos vizet öntünk a hűtőbe, vagy ha ez nincs 
kezr.él, ug.v lassan, decinként engedjük be a tiiss vi/et. 
Az egyszerre bezúdított hideg-vízmennyiség fajsúlya 
nagyobb lévén, rögtön alászáll és igen könnyen hűtő-
palástrepedést okozhat. Víz gyanánt legjobb a tiszta 
esővíz. Általában a kemény vizeket, melyek sok ásványi 
anyagot tartalmaznak, valamint a mésztartalmú vizet, 
továbbá iszapos folyóvizet kerüljük, mert ezek lerakó-
dásokat okoznak és a hűtő ereinek esetleges eldugulá-
sát idézhetik elő. Különösen a meszes tartalmú vizeket 
kell kerülni, mert ezek. hasonlóan az ember érelmesze-
sedéséhez, a hűtő ereinek elmeszesedését vonhaják ma-
guk után. Ezért tanácsos időnkint az egész hűtővizet 
leengedni, friss vízzel jól áttisztítani és az egész vizet 
^jjal felcserélni. Igen ajánlatos még a hűtőt, különösen 
nagy túrák után, ahol hatalmas pormennyiség és más 
piszok rakódik a hűtőre és belepi annak belső erezetét 
is, külsőleg jól átmosni, hogy a hűtés teljességéből 
sohase veszítsen. A hűtővíz téli kezeléséről annakide-
jén külön cikkben fogunk megemlékezni. 

Következne a, motor olajozása. Az olaj a motor 
élethosszabbító elixírje. Olaj néjkiil egy pillanatig sem 
mehetünk. Minden belső bajnak az olajhiány az oka. 
Ha elvész a kompresszió, ha besül a motor, ha kifolyik 
valamelyik csapágy, belső törések, eltekintve néhány 
anyaghiba folytán előálló bajt, mind-mind az olajozás 
hiányosságára vezethetők vissza. Alapfeltétel, hogy 
csak egészen príma olajokat használjunk. Kis viskozi-
tású (kenőképesség) olajból több fogy el. több ég el, 
mint a jóból és a vételárnál mutatkozó különbözet, vég-
eredményben egyenlő. A jó olajra sohase sajnáljuk a 
pénzt. Az bőven meghozza gyümölcsét. Csak jónevű, 
elismert olajat vegyünk. Ott megvan a garancia. Hor-
dókból kimért olajat, ami bár külsőleg hasonló a leg-
jobb olajhoz, sohase vásároljunk nagyobb mennyiség-
ben', mielőtt azt behatóan át nem vizsgáltattuk. Minden 
időben nézzük át a nagy, elismert olajmárkák kenési 
tábl'áit, alkalmazkodjunk azokhoz, ott régi tapasztala-
tok alapján van megállapítva, ki-ki motorjához milyen 
olajat vásároljon. Télen hígabb, nyáron sűrűbb olajat 
használjunk. 

Különösen nyáron kell ügyelnünk, hogy nagy vis-
kozitású (18—20) olajokat használjunk. Láttam egy-
ízben, midőn valaki, csak azért, hogy pénzt takarítson, 
fi viskozitással bíró repceolajat vett autójába, aminek 
kilója 8000 koronába került. Az autótulajdonos azt hitte, 
hogy pénzt takarít meg, pedig dehogy. A repceolajból 
ötszörannyi fogyott, mint egy jó. igazi motorolajból 
és hatásai, a gyakori gyertyadefektek, végül a robbanó-
tér teljes elkormosodása hamarosan megjöttek, amik 
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nem kis bosszúságot okoznak az antomobilistának. Az 
olajozást illetőleg legfontosabb, hogy az olajmagassá-
got állandóan tartsuk be. A lehető legrosszabb elv, ami-
dőn valaki teletölti olajtartányát és kiszámítja, hogy 
ezzel a mennyiségg?l mehetek X kilométert, majd mi-
kor azt megtette, újra tölt. Igyekezzünk az előírt olaj-
nívót állandóan megtartani és ne sajnáljuk a fáradsá-
got, különösen túrákon, megnézni, mennyi fogyott ola-
junkból és a hiányzó olajat azonnal pótolni. Ezzel el-
érjük. hogy olajunkat, mely a használattól állandóan 
veszti kenőképességét (viskozitását), hígabb lesz, kát-
rányos lesz, felfrissítjük. Minden kocsin megtaláljuk az 
olaj mérőt ami megmutatja a kívánatos magasságot. 
Különös fontossággal 'bír az olajozás a mai modern, 
magasabb fordulatszámmal rendelkéző motoroknál, 
valamint a szelepnélkiili, tolattyús (siberes) motorok-
nál, ahol a kellő viskozitás eltalálása egyik legfonto-
sabb körülményét képezi a motorral való bánásmódunk-
nak. Leszögezhetjük, hogy a motor belsejében előálló 
üzemzavarok 90 százaléka a hiányos, vagy szennyes 
kenőanyagok használatának szüleménye. 

Tanácsos még a legjobb olajok használata mellett is, 
időnként az egész olajmennyiséget leengedni. Különösen 
áll ez új gépeknél, ahol az első 1000 kilométer után ez el-
engedhetetlen teendő. A motorbelső ugyanis tele van 
finom reszelékekkel, ami az olajleeresztés által tökéle-
tesen eltávolítható. Később általában 4—5000 kilométer 
után eszközöljük az olajleeresztést. Ilyenkor azután 
öntsünk néhány liter petróleumot a karterbe és ala-
csony fordulatszám mellett járassuk így motorunkat 
néhány percig. A petróleum jól átjárván az olajcsöve-
ket, valamint a szűrőszitákat, azokat jól kimossa és 
elejét veheti az 'setleges *»lajesődugulásoknak. amik 
szintén igen veszedelmes jelenségk és nagy belső bajo-
kat okozhatnak. Olajcsőeldugulás esetén a nyomás-
alatti olajozás csökken, de néha eeészen megszűnhet és 
nagy üzemzavarokat idézhet elő. Igen helyesen cselek-
szünk, ha az olajat egy «örű fémszitán át beöntéskor 
megszűrjük. 

Sokszor halljuk emberektől: Az én gépem olyan ke-
vés olajat fogyaszt, hogy 2—3 kilóval eljárok egy hóna-
pig is. Ha aztán már alig van a karterben, akkor jön 
az utántöltés, de színültig. Akkor aztán füstöl a motor, 
jönnek az olajdefektek, amik lassan elmúlnak és a ve-
zető aztán ismét nem tölt sokáig, esetleg a legelső csap-
ágykiolvadásig. ahelyett, hosry állandóan figyelné az 
olajnívót és állandóan utánatöltene. 

Amilyen fontos a motor olajozása, éppen oly fon-
tossággal bír a kocsi többi részének karbantartása Min-
den. ami súrlódásnak van kitéve, minden, ami forog, 
mozog, az olajozandó. Mikor kocsinkat átvesszük, tisztá-
ban kell lennünk, mit kell tenni, hol kell kenni, mivel 
kell kenni és mikor kell kenni! Először meg kell tud-
nunk, milyen a kuplungunk? Ma rendszerint a modem 
kocsik száraz, egylamellás kuplunggal bírnak. Maarn 
az a szó, száraz, már megmondja, hogy ezt olajozni, 
kenni nem kell. sőt ügyelni kell, hogy a száraz kuplung 

közelébe zsíros anyag ne kerüljön. A többlamellás olaj-
ban, illetve petróleum és olaj keverékében futó kup-
lungoknál időnkint utána kell nézni, van-e elegendő 
kenőanyag. Ha fogytán van, úgy pótlandó. Ugyanez 
áll a sebességváltóra, valamint a kardáncsuklókra és a 
differenciálra. Ezek általában sűrűbb kenőanyagot kí-
vánnak. Itt kitűnő szolgálatot tesznek a grafitos kenő-
anyagok. A Tecalemit-csapok, valamint az olajozónví-
lá.sok nyalitan megmutatják, hol kell zsírozni, illetve 
olajozni. Inkább *öbbször keveset, mint egyszerre so-
kat és azután sokáig semmit. Olajat mindig _ annyit 
töltsünk, amíg be nem issza. Zsírozás, olajozás után a 
csapokat mindig be kell osukni nehogy por, piszok ke-
rüljön azok belsejébe. 

Hátra volna még a benzin, vagyis a fő üzemanyag. 
Általában stabil, azaz egyforma benzint használjunk. 
Tudni kell, hol van olyan kút. ami az általunk mesr-
szokott iizemanyagott tartalmazza Ez különösen a 
túrákon fontos. - ^ 

Általában a kutakból vett benzin elég tiszta, ami 
azonban nem mondja azt, hogy a sokszorozott elővigyá-
zatosság felesleges. Ezért mindig hordjunk magunkkal 
szűrőt ós a vett benzint csak szarvasbőrön keresztül 
engedjük tartályunkba. Kiskocsinál éz könnyen meg-
tehető, egy nagykocsinál azonban, ahol 40—60 literről 
van szó, egy sűrűn szőtt vászon is kitűnő szolgálatokat 
tesz. A szűréssel X karburátordefektnek vehetjük ele-
jét, a fokozott vigyázat tehát bőven kárpótol idővesz-
teség szempontjából. A fődolog ugyanis a bajoknak 
elejét venni mert akkor nem kell őket orvosolni sem. 
Különösen akkor van értelme a benzin szíirésének, ha 
az vizes, mert a szarvasbőr a vizet nem engedi kei-ész-
tül. Időnkint így sem árt, ha szétszedjük a karburá-
tort. különösen akkor, ha időnk van és jól kitisztítjuk. 
Tgen fontos, hogy tisztában legyünk teljesen, mennyi 
benzint fogyaszt a kocsink. Városban rendszerint töb-
bet fogyaszt a motor, mint túrákon, az országúton. 
Mindezt pontosan kell tudni, hogy be tudjuk osztani 
magunknak pontosan a benzinutánpótlást. Igen cél-
szerű, ha 2—3 liter benzin, vagy nagyobb kocsiknál 5— 
10 liter állandóan van velünk biztosítékképpen arra az 
esetre, ha valahol véletlenül kifogyna az üzemanya-
gunk és azonnali pótlásra nem lévén kilátás, még 
néhány kilométeres u t a t kell megtennünk a legközelebbi 
benzinkútig. 

Ezzel általában végeztünk volna az általános dol-
gokkal. Aki kocsiját maga kezeli és vezeti, sokszor 
maga mossa is. Ezt azonban nem igen kívánhatjuk 
olyan emberektől, aikáknek sok a dolguk, mint orvosok, 
iigyédek, kereskedők, ahol az idő nagy pénz. A kocsi-
mosást bátran bízhatjuk idegenekre, különösen akkor, 
ha jelen vagyunk a tisztításnál. A tisztítás azonban 
lehetőleg csak a kocsi külsejére szorítkozzon, a belső 
részeket lehetőleg magunk vegyiik kezelés alá. Követ-
kező számunkban a felmerülő hibák észrevételéről és 
azok javításáról 'ogunk hosszabb cikkben megemlé-
kezni. 

F & S golyóscsapágyak, görgöscsapágyak, acél-
golyók, te l jes k ö z l ő m ű b e r e n d e z é s e k 
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Tauern hegyiverseny. 1926. Távolság 20 km 

FRITZ HA YDEN 
3 literes A DM típusú 

A U S T R O - D A I M L E R 
sportkocsin 

az összes automobilok legjobb idejét futja és fölénye-
sen győz sokkal nagyobb hengerűrtartalmú 

kocsik ellen. 

Fritz Hayden ideje 15:58 
automobil Tauern útvonalrekord. 

Gróf SchHck (Austro-Daimler) 
a 3 literes túrakocsi kategóriában első, 

F. Spiegel (Austro-Daimler) 
második. 

Abszolút Austro-Daimler-fölény 
az egész vonalon. 

Magyarországi gyári eladási központ 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 9, 

n 
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Budapesttől a Balatonig és vissza 
Balaton, a magyar tenger, Csonka-Magyarország 

legszebb természeti szépségekkel megláldott vidéke. 
Nézzük meg. Az ember azt hinné, a Balatonhoz olyan 
utak vezetnek, hogy csodás, hiszen ez Magyarország 
tulajdonképeni nyaralótelepe és különösen ünnepnapok 
előtt az autók százai igyekeznek a kies Balaton part-
jára', hogy egy pár szép napot töltsenek odalenn. Hát 
akik azt gondolják, hogy a Balatonhoz vezető utak jók, 
azok azután nagyon tévednek. Ha rosszat akarnék ki-
vánni valakinek* ugy azt kívánnám, hogy menjen le 
Székesfehérvárra automobilon. Csekély 68 kilométer, 
amiből a 46-os kő előtti és utáni szakasz egyike az or-
szág legrosszabb utainak. Nem tudjuk egészen meg-
érteni a dolgot, de hogyan képzelik az illetékesek Ma-
gyarországon az idegenforgalmat, a magyar fürdők 
propagálását, ha a Székesfővárost a Balatonnal össze-
kötő fővonalat olyan állapotban merik hagyni, mint az 
ma van. Ugyanez a helyzet Székesfehérvár előtt és 
után. Sorainkat igyekezni fogunk az illetékes helyre 
juttatni és a legfelsőbb fórumoknál kérni orvoslást. 
Mikor leszünk már egyszer igazi kulturállam! 

# 

Székefehérvár! A koronázó város! Ez egy külön 
«záin. Székesfehérvár arról hires, hogy itt van a világ 
legrosszabb utcai burkolata. Székesfehérváron az 5 
kilométeres átlagsebesség betartása sem lehetséges. 
Gödör, lyuk, mély por, az úttesten átépitett, emelt, vagy 
sülyesztett gyalogjárók, amiken akkorát ugrik a kocsi, 
hogy a menyországba képzeled magadat, jellemzik 
Székesfehérvárt. Megértük azonban a nagy csodát, ja-
vítják. sőt mondhatjuk újjáépítik a fehérvári kövezetet. 
Sárga kockák ezrei hevernek az utak mellett és meg-
kezdődött Székesfehérvár utainak kijavítása. Tehát 
nem hiába fizettünk a háború óta nyolc esztendeig kö-
vezeti vámot Székesfehérváron. 

* 

A bukkanok. Budapesten is vannak bukkanok, bár 
annyi dollárunk lenne. De míg itt a bukkanok úgy ke-
letkeznek, hogy az uttestet széltében felszedvén, rosszul 
rakják vissza és vagy kiáll a kövezet, vagy tulsülyed, 
a magyar utakon a bukkanókat építik. A Balatonhoz 

vezető útvonal például tele van kis hidakkal, ahol Isten 
a megmondhatója, bukkanószerűre építették a hidat. 
Lehet hogy csak azért, hogy az a kutya autós ne me-
hessen gyorsan. Vannak olyan bukkanok, amiket csak 
akkor veszünk észre, ha már átmentünk rajtuk, mert 
ugy feldobnak, hogy csak ugy nyekkennek a rugók és 
recseg a karosszéria. Kérjük az illetékeseket, ha jut rá 
majd egy kis idő, tüntessék el ezeket a bukkanókat, 
amik rontják az átlagot és főleg rontják az autót. 

• 

Én mindig azt gondoltam, hogy az útépítésnek is van-
nak szabályai. Hiszen a magyar műegyetem híres arról, 
hogy az onnan kikerülő mérnökök nagyon értik a dol-
gukat. Hát én mieg kijelentem, hogy azok, akik a buda-
pest—balatoni, mondjuk veszprémi útszakaszt építették, 
bizony lehet, hogy nagyon tudták a matematikai kép-
leteket, de az útépítést inkább máshol próbálták volna ki. 
Hirtelenebbnél hirtelenebb fordulók jellemzik ezt a szép 
utat, különösen pedig a vasúti átjáróknál. Nem egé-
szen tudjuk megérteni, miért kell egy vasúti átjárónál 
éppen S alakúnak lenni az útnak. Megvan, kitaláltuk. 
Azért, hogy a síneken átigyekvő automobilista csak 
az utolsó pillanatban vegye észre, hogy a sorompó le 
van c-resztve. Tény és való, hogy rosszabbul megszer-
kesztett viasuti átjárókat, mint nálunk, sehol sem lát-
tam. Miután a sorompójelzés, vagy vasútkeresztezés-
jelzés sehol sincs, tehát boldog légy és menj zarándok-
úira, ha lejutottál simán a Balatonhoz. 

Ha már a jelzéseknél vagyunk, hát arról is cseveg-
hetnénk. Hogy hol járunk, milyen faluban, vagy vá-
rosban vagyunk, arról még csak halvány sejtelme sincs 
a Magyarországon keresztülhaladó automobilistának, 
különösen ha az idegen. Hogy hol járunk, azt néha-néha 
sikerül megtudni1, kérdezősködés nélkül, teszem azt ol-
vassuk: „Veszprémi Hitelszövetkezet", „Vacuum petró-
leum és olajipar r.-t. Almásfüzitő." Itt minden kétsé-
get kizárólag Veszprémben vagy Almásfüzitőn voltunk. 
De ez csak kettő a sok közül. Egyszóval, jelzésnek semmi 
nyoma. Veszprém után kettéágazik a szép, széles or-
szágút. (Ott véletlenül jó is.) Ha nem állana ott az a fa-

M E G É R K ^ 

6 HENG 

x j Kerékf: 
Nash „Advanced Six" hatüléses túrakocsi 

Ára — 176.000.000 K 

T E L E F O N : 
Lipót 981-43 

N A S H 
AUTOMOBILOK 
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Nash „ A J A X " négyüléses túrakocsi. 
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Amerikai Automobilkereskedelmi R.-T. 
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1!)2(> szeptember 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 3! 

kult kék-sárga Cordatic tábla, ami azt mutatja: Siófok 
és Tapolca, akkor bizony bajosan érnénk el Budapestre. 
Hát bizony, hogy mit mondanak azok a nyugateuró-
paiak. vagy azok a Balkánról (Romániából) jövő ide-
genek, hogy milyen fogalmakat alkotnak Magyar-
országról, -ar^l jobb nem beszélni. Mi csak azt olvassuk, 
hogy ia Párizsban tartott Nemzetközi Útépítési Konfe-
rencián Magyarországot és a Királyi Magyar Automo-
bil Clubot X. Y. urak képviselték. Ott elfogadtak az 
internacionális jelzéseket, de mi azt csak ugy papiron 
látjuk. Hogy ott kell lennünk, azt koncedáljuk, de ha 
van arra pénzünk, hogy kiküldjük képviselőnket a 
nemzetközi konferenciákra, ugy arra is kell pénzünknek 
lenni, hogy azt, amit ott elfogadnak, végre is hajtsuk. 
Ha pedig nincs pénzünk, ne menjünk konferenciázni, 
hanem olvassuk el a francia lapokban mit határoztak 
odakünn és abból a pénzből, amiből kiküldtük az urakat 
konferenciázni, csináltassunk táblákat. Hacsak 10—15 
millióba kerül egy ilyen konferenciára yialó kiküldetés 
és csak nagybani gyártás mellett 50.000 koronát számí-
tunk egy táblára, ugy 15 millióból nem kevesebb, mint 
300 darab tábla költsége lett volna fedezhető. És bátran 
kijelentjük 300 táblából a budapest—wieni főútvonalat 
ugy el lehet látni jelzéssel, hogy az vetekedni fog az 
angolországi utjelzéssel. Mert ahogy most állunk* az 
borzasztó. Ajánljuk elolvasásra az illetékesek figyel-
mébe. 

A 10.000 koronás benzin. Füreden van egy benzin-
állomáís. Ki van rá irva, hogy „FHilgor." Tudnunk kell 
azonban, hogy a Fulgort árusító Magyar Amerikai 
Petroleum r.-t. beolvadt a Vacuum-ba. Tehát jónéhány 
hete már a Vacuum tölti a Fnlgor kutakat. A Balaton-
füredi Fulgor-kutban már jónéhány hete nincs benzin. 
Baj-baj, mondja keserű mosollyal az autós. Hát most 
hogyan megyünk tovább? Hát kéremi, van benzin lenn 
a hordóban, de annak literje 10.000 korona. Mit tehetünK 
egyebet, veszünk 7000 koronás benzin helyett 10.000 ko-
ronáért. Arról nem is beszélünk, hogy a pincében levő 
benzin szintén a Vacuum sárgásbarna hordójából ke-
rült ki. Fegyelmébe ajánljuk a fenti körülményt a 
Vacuum budapesti igazgatóságának. 

A kőihid, ami egyúttal forduló ós amellett egyúttal 
bukkanó is. Hát ilyen is van Magyarországon. Szembe-
kerülsz egy kőhiddal, ami azonban erősen emelkedik. Fel-
jutsz az emelkedés tetejére, természetesen addig nem 
látsz semmit, hogy utánia mi következik. Mikor fenn 
vagy1, indulsz lefelé. IJe jaj, akkor veszed észre, hogy i» 
hid fordul és bármilyen kis tempóban haladsz, a legna-
gyobb tudás és hirtelen kormányzás kell ahhoz, hogy 
neki ne menj a hidoldalnak. Hát még ha valaki szembe 
is jön! ! Ez a magyar útépítés egyik remeke. Vigasz-
talódjunk azonban, mint hirlik, az efajta ósdi építmé-
nyeket lassan ujakkal cserélik ki és igy megvan a re-
mény, hogy pár év múlva nekünk is meg lesznek a biz-
tos közlekedést nyújtó kitűnő utaink. Csak türelem! 

# 

Az alanti kis történet tipikus magyar vonatkozású. 
Tipikus koujunkturatörténet. Egy faluban, a Buda-
pest—Székesfehérvár közötti műúuton (?) közel voltam 
ahhoz, hogy a benzinem kifogyjon. Véletlenül megkér-
dem a fűszeres előtt álló embereket, hogy hol lehet 
kapni benzint? Itt is! szól hozzám valaki. Nosza behaj-

Vízhatlan motorkerékpárfedő-
ponyvákat és mindennemű auto-
ponyvát a legolcsóbban készít 

Sugár S. Utóda 
Budapest, VI., Király-u 6 (az udvarban) Jel.: 56-70 

tok a fűszeres bolt elé. Kisül, hogy kétféle van. Szerin-
tük 720-as ós 740-es. Adjon kérem a 720-asból, mert 
arról biztosan tudom, hogy legalább 740-es. Ára literen-
iént? Kérem mi csak kilóra mérünk. Kilója 15.000 ko-
rona. Itt- is csak kétszer vettem benzint. Először ós utol-
jára. Megnézem tartályom. Pontosan 6 liter van benne. 
Hosszú mérecsgélés. Végre ibenn van a benzin. Utána 
mérem. 11 liter. Tehát kaptam 5 litert. Négy és fél 
kilogramm! mondja a derék szatócs és mit tehettem, 
lefizettem az 5 liter benzinért a 67.500 koronát. Ugyanezt 
a mennyiséget a kutakból, legyen az Fülgor, Rex, 
Vacuum, avagy Fanto, 34.000 koronáért kapom. Hát ez 
a magyar virtus. Jól becsapni az idegent, különösen, ha 
automobilon jön. 

* 

A szakállas ur, aki szerint a magyar; vezetők az or-
szárúton túl lassúk és nem tudnak vezetni. — Valahol 
Martonvásár mellett lehettünk. Az országút mellett egy 
kis biciklista fiu ül szomorúan. Pestre igyekszik, de 
nincs ragasztója. Előkerül a John Bull és a kis fiu 
vigan folytatja útját a főváros felé. Éppen indulunk, 
r . l i g megyünk 30—40 kilométerrel, elrohan mellettünk 
egy nagy kocsi Budapest felől. Egy fekete szakállas ur 
vezeti. Büszkén integet vissza. Nyolcvanas tempóban 
előz. Szabad neki. Fehérváron találkozom a vámnál egy 
barátommal, meséli. Alig pár perce ért ide egy fekete 
szakállas bácsi egy LiaurinTKlementen. Áh, most már 
tudom ki volt. A H bácsi. Borzasztó kérem, 
nem tudnak ezek a magyar vezetők menni az ország-
úton, kénytelen vagyok mindenkit előzni. Pont egy óra 
alatt jöttem Budapestről Székesfehérvárra. Tizenöt ko-
csit hagytam el. Remek teljesítmény, H. ur, csak egy a 
baj. hogy én nem hiszem. Mert én is mentem ott, ahol 
lehetett és alig pár perccel értem később Fehérvárra és 
én másfél órát mentem, leszámítva egypár kényszer-
megállást, amikor felebarátaimon segítettem. Ha H. ur 
68 kilométeres átlaggal ment Székesfehérvárra, a ti-
pikusan rossz utak mellett, kellett, hogy helyenként 100 
kilométerrel is menjen és a tempót kellett, hogy még 
a falvakban is 50 kilométer fölött tartsa. H. úr, én úgy 
tudom, a falvakban 15—20 kilométerrel szabad csak 
menni, sőt van falu, ahol csak 10 km. van megengedve. 
Még csak azt akarom mondani, hogy ezek a H. tipusu 
vezetők azok, akik elrohannak a lőyaskocsik mellett), 
nem törődve azzal, hogy utánuk aztán mi lesz. „Aprés 
nous le deluge!" Tőlük a megvadult lovak akár poz-
dorjává törhetik a szegény paraszt egyetlen szekerét. 
És ezért gyűlöletes az autó a vidékiek előtt. Tanuljon 
H. bácsi egy kis országúti vezetést Delmár Waltertől. 
aki lépésben megy el a lovaskoosik előtt és aki nem 
bánja, ha a purkersdorfi autóbusz megelőzi Steyr-sport-
ját, azért ő a faluban mégsem siet. Induljon egy ver-
senyen H. bácsi', ott majd meglátjuk, ki a legény a 
gáton! 

Jlulóruf>áxat Wesszely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerület, Váci-utca 9 
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Jön a nyersolajmotoros autó? 
A stuttgarti Bosch Róbert társaságé a szabadalom kihasználásának joga, a motorok építését 

licencbe adja, az olaj szivattyúk és düsnik gyártását fenntartja 
A „Bosch-Ziinder" utolsó száma Láng Ferenc 

müncheni konstrukteur korszakalkotó találmányáról 
ad hírt. A találmány, amely a nyersolajmotorokkal 
kapcsolatos, az autóipar szempontjából nagy átala-
kulást ígér. 

Kivonatosan közöljük az érdekes cikket. 
Napról napra követelőbben érvényesült az ipar-

ban a gazdaságosság kérdése. Ezzel lépést tartva, 
fokozott szorgalommal keresnek megoldásokat, ame-
lyek az olcsó és nem robbanó üzemanyagú nyers-
olajmotort alkalmassá tennék autóüzemre is. Ma-
napság majdnem kizárólagosan a drága és tűzveszé-
lyes üzemanyagú robbanó motor uralkodik. A rob-
banó motor drága és tűzveszélyes üzemanyagát a 
legjobb esetben 28%-ban használják ki. A nyersolaj-
motor a. már magában kétharmaddal olcsóbb üzem-
anyagának 36%-át hasznosítja. Ez más szóval azt 
jelenti, hogy a lóerőóra üzemanyag fogyasztása lé-
nyegesen kevesebb. 

A nyersolajmotor jelenlegi legismertebb for-
mája, a Diesel-motor, főleg lassú járású, (kis fordu-
latszámú) nagy motorok (többezer lóerős) építésére 
alkalmas. Autó, traktor stb., motorként való alkal-
mazása elé akadályt gördít több hátránya a robbanó 
motorral szemben. Azonban semmi kétségünk nem 
lehet, hogy a kompresszornélküli, tehát egyszerűsí-
tett nyersolajmotoroké a jövő az autóiparban is. 

Ezért a Bosch cégnél évek óta azon dolgoznak, 
h o g y nyersolajmotorok alkalmazásának, az autó-
iparban kifogástalan alapot teremtsenek. Ezen mun-
kája közben figyelmeztették a Bosch Róbert k. f. t.-ot 
azon müncheni társaságra, melynek egyik szak-
embere, Lang Ferenc már évek óta dolgozik ered-
ményt ígérő megoldáson. Ö ezen munkája közben az 
üzemanyag szivattyúk és diisnik, valamint a „rob-
banótér" alakjának kialakításában használható ered-
ményekhez jutott. Körülbelül másfél éve biztosítot-
tuk Lang úr működését üzemünk részére. Találmá-
nyát a küssnachti Acro R. T. (Svájc) birtokában 
lévő szabadalmak védik. 

A Bosch Róbert társaságé a kihasználás joga. 
Már hoszabb ideje igyekeznek ezt a gyakorlati érté-
kesítésre kiépíteni. Ez a munka ma már oda jutott, 
bogy először tájékoztathatják róla a nyilvánosságot. 

A következő tényleges eredményeket lehet le-
szögezni. 

1. Az új eljárás minden terhelésnél az üres járás-
tól a legerősebb túlterhelésig az üzemanyagnak egy-
formán tökéletes elégését szolgáltatta. 

"2. A motor hideg állapotban egyformán indít-
ható, úgy kézzel, mint elektromos indítóberendezés-
sel, vagy más mechanikus úton. 

3. Az új eljárás szerint dolgozó motorok már 
alacsony fordulatszámnál kitűnnek nagy alkalmaz-
kodó- (elasticitás) ós indítóképességükkel; ami külö-
nösen teherautóknál, emelkedések vételénél fontos. 

4. Különböző nagyságú egy és többhengeres mo-
toroknál, amelyek már több hónapja futnak, düsni, 
szelepek, dugattyúk és dugattyúgyűrük jó állapot-
ban vannak. Különösen nem jelentkeztek olyan égési 
maradványok, amelyek ezen részek szabad mozgását 
gátolták volna. 

5. Az egyenletes és pontos adagolás nehézségét 
többhengeres motoroknál is legyőzték célszerű 
üzemanyagszívattyúval és megfelelő diisnik alkal-
mazásával. A titkot a jól átgondolt tervezés és az 
igen pontos munka alkotja. Ezen pontnál a Bosch 
gyárnak 40 évi precíziós tömeggyártás irandó 
javára, 

6. A nagy motorteljesítményeket aránylag kis 
nyomásokkal érték el. A legnagyobb nyomás kb. 34 
atmosfera. Ilyen nyomás pedig ma alkalomadtán a 
benzinmotoroknál is található. Ez tette lehetővé, 
hogy az új eljárást részben a legkülönbözőbb gyárak 
rendes benzinmotorjain próbálhatták ki, a főrészeket 
(p. o. forgattyústengely, karter etc.) nem érintő 
átépítéssel. Meg kell jegyeznünk, hogy az iijabb 
motorok forgattyús tengelyét amúgy is erősre készí-
tik, tekintettel a csavaró lengésekre (torsiós lengés). 

A kül és belföldi tudomány és gyakorlat számos 
szakembere győződött meg az utolsó hónapokban 
saját szemével a Bosch .Róbert társaság tényleges 
eredményeiről és elismerték, hogy az itt vázolt eljá-
rás eddig a legjobb és lehetővé teszi a nyersolajmotor 
bevezetését úgy a teherautók, traktorok, motorcsóna-
kok, mint a gyorsfutású motorok tág területére. 
Nyersolajmotorokat a Bosch Róbert társaság nem 
gyárt, kivált mert az új eljárás nem kíván teljesen 
új motortervezetet. A Bosch Róbert társaság inkább 
licencet ad a motorgyáraknak az új eljárásra és csak 
a legjobb precíziós munkát kívánó üzemanyag szi-
vattyúkat és düsniket szállítja. 

Dán bőrkabátok, Auto&aubéte, 
Weszely István Budapest, IVVáci-utca 9. sxám 

AutomobilOülök -m+W m éé Htííö és Fémáru R. T. 
Benxintartányolc Ikarus Budapest, VI.. 

-T £ m £ M m % M M U V J Orsxáqbiró-uíca 26 b. 
Javitásoli. WW Telefon: C. 914-17 és C. 97S-93. 
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A Klausenpass versenybe ikta-
tott „Urnerboden repülő kilo-

méterben elért sebességek. 
Mult számunkban közöltük a Klausenpass ver-

seny részletes eredményét és a legjobb 30 menő által 
elért időket sorx-endben. Rendkívül érdekes összeha-
sonlítást engednek meg azonban az egyes versenyzők 
által a verseny közepén lévő kilométeregyenesen 
elért sebességek. 

mp. km. 
1. Morei (1100 Amilcar) V. 25.6 140.626 
2. Kessler (2000 Alfa Romeo) V. 26.0 138.462 
3. Gr. Kinsky (5000 Steyr) V. 27.6 130.435 
4. Dr. Karrer (2000 Bugatti) S. 28.4 126.761 
5. Junek asszony (2000 Bugatti) S. 29.2 123.288 
6. Hansal (5000 Steyr) S. 29.2 123.288 
7. Carraciola (8000 Mercedes) T. 29.6 121.622 
8. Merz (8000 Mercedes) T. 29.8 120.805 
9. Zettritz (8000 Mercedes) T. 30.0 120.000 

10. Caerels (8000 Excelsior) T. 30.0 120.000 
11. Thoms (2000 Bugatti) S. 30.8 116.882 
12. Gloggner (1500 Bugatti) S. 31.0 116.129 
13. Weber (2000 Bugatti) S. 31.2 115.385 
14. Kimpel (1500 Bugatti) V. 32.0 112.500 
15. Rützler (5000 Steyr) V. 32.6 110.429 
16. Velladini (8Ü00 Packard) S. 33.0 109.091 
17. Escher (2000 Bugatti) S. 33.2 108.434 
18. Wentzel (8000 Mercedes) T. 33.4 107.784 
19. Segard (5000 Panhard-Lev.) T. 33.4 107.784 
20. Werner (2000 Mercedes) V. 33.6 107.143 
21. Kleyer (5000 Adler) T. 33.8 106.509 
22. Kessler (2000 Ansaldo) T. 34.0 105.882 
23. Hürlimann (3000 Sunbeam) S. 34.0 105.882 
24. Friedrich (2000 Bugatti) S. 34.0 105.882 
25. Riseh (8000 Packard). T. 34.0 105.882 
26. Rosenberger (2000 Mercedes) V. 34.2 105.263 
27. Müller (2000 Ansaldo) T. 34.4 104.651 
28. Turherr (2000 Bugatti) S. 34.4 104.651 
29. Schneider (1500 Bugatti) S. 34.4 104.651 
30. Clerici (1100 Salmson) S. 34.4 104.651 

MOTORSPORT w 

Érdekes megfigyelni és Összehasonlítani az egyes 
sebességeket. A síkon leggyorsabbban egy kis kocsi 
ment, az 1100 kcm.-es kompresszoros Amilcar. Ez bi-
zonyára nem azt jelenti, hogy ez a kocsi gyorsabb 
pl. a 2 literes Bugattinál, de nagyobb áttételezése 
lolytán a síkon sebesebb. A kocsik elért sebessége 
éppen az áttételezés és részben a talajviszonyok foly-
tán nem azonos az azokkal pályán elérhető legna-
gyobb sebességgel. 

Jelölések: V. = Versenykocsi, S = Sportkocsi, 
T. = Túrakocsi. 

A zár jelben levő számok a motor hengerűrtar-
talmát mutatják. 

1926. évi német motorkerékpár 
nagydíj 

Vasárnap került eldöntésre az Avus-pályán a 
német motorkerékpár Grand Prix. A versenynek 
különleges érdekességet kölcsönzött több kiváló 
angol gyári vezető megjelenése, akik leszámítva az 
500 kcm.-es kategóriát, mindenütt, ahol indultak, 
győztek is. Az 500 kcm.-es kategóriában a német 
H. M. W-gépek gyönyörű versenyt futva, kategóriá-
jukban elfoglalják az első 3 helyet. A győztes Stel-
tzer 126 km.-es átlaga kitűnő teljesítmény. Az 500-as 
kategóriában indúlt Longman (AJS) és Karner 
(Sunbeam) feladták a versenyt. A részletes eredmé-
nyek a következők: 175 kcm.-es kategória: Táv: 
235:706 km.: 1. Friedrich (DKW) 2:23:54. Át-
lag: 98.200 km. 2. Winkler (DKW) 2:27:48. 3. 
Müller (DKW) 2:30:45. 13 ind. — 6 befutó. 250 
kcm.-es kategória: Táv: 274.852.: 1. Porter (New-Ger-
rard) 2:29:40. Átlag: 110.000 km. 2. Pohle (Roconova) 
2:50:02. 3. Schmidt (FSW) 2:52:03. 24 ind. — 5 be-
futó. 350 kcm.-es kategória: Táv: 294.425 km.: 1. 
Simpson (AJS) 2:31:54.4. Átlag: 116.5 km. 2. Runtecli 
(New-Imperial) 2:34:04.8. 3. Thumshirn (Ardie-Jap) 
2.42:31.4. 27 ind. — 7 befutó. 500 kcm.-es kategória: 
Táv: 324 km.: 1. Steltzer (BMW) 3:06:54.2. Átlag: 
126.6 km. 2. Meyer (BMW) 3:29:08. 3. Schlutius 
(BMW) 3:33:13. 750 kcm.-es kategória: Táv: 392.290 
km.: 1. Leimer (Mabeco) 3:23:17.8. Átlag: 116 km. 2. 
Tenningkeit (Mabeco) 3:30:40.8. 3. Borgalla (BMW) 
3:31:05. 17 ind. — 4 befutó. 1000 kcm.-es kategória: 
Táv. 392.290 km.: 1. Reisdorf (Mabeco) 3:08:42.4. Át-
lag: 118.5 km. 2. Arndt (Mabeco) 3:25:02.6. 3. Rütt-
chen (H.-Davidson) 3:26:04.2. 13 ind. — 9 befutó. 

MINDEN 

AUTŐ-. 
FELSZERELÉST, 

PNEUMATIKOT 
a legolcsóbban kaphat Automobil és Pneumatik R • • I • Budapest, VI., Jókai-tér 5. 

Telefon: 88-36, Lipót 975—98. — Kérjen katalógust. 
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Első motorkerékpárom 
Irta: lovag Haupt Károly 

Még ma ás szívesen gondolák vissza azon szép és 
felejthetetlen időre, (melyet mint fiatail tüzértiszthe-
lyettes Travmik-lbain töltöttem, Bosznia ez egyik leg-
kedvesebb városában. De nem e szép időket akarom 
most visszaáilmiodni, hanem inkálbb elmondani egyet-
mást első m o t orkeréki>ár oim: r ó I. 

Már régem vágytam egy „bűzlő kereket* (mint 
ahogy akkor e gépeket 'nevezték) megszerezni, hogy 
mint apáim szokta volt mondani, azzail a levegőbe 
lyukat fúrjak, de igyekvésem rendesen holmi apróságo-
kon, mint pl. pénztelenség stb. mondott csődöt éts 
apám pedig miindig igen rövidre fogott. De a szere-
lem tailálékony és így kiváló ötletem támadt. Forrón 
szeretett nagybácsimnak írtam egy hosszú, szivettépő 
levelet, melyben bevallottam, hogy az egyik ágyiú eél-
zósorát eltörtem és azt meg kell fizetnem, tehát legyen 
irgalmas és küldjön mekem sürgősen 360 koronát, 
hogy az okozott kárt megtéríthessem. Nagybácsim, ki 
egy igen kedves, a tréfát értő öregúr volt, megküldte 
a kért kölcsönösszeget, azzal a megjegyzéssel, hogy 
bátran megmondhatóim neki a szőke célzósor nevét, 
mert bár a kölcsönt vissza nem kéri, de többet- egy 
lyukas vasat sem kiüld mekem. Az utolsóelőtti1 meg-
jegyzése, bár igen kedves, de lényegében teljesen fö-

lösleges volt, minthogy én tartozásaimat elvből neon 
fizetem. Már hónapok óta gyűjtöttem a különböző 
motorkerékpár gyáriak katalógusait és hirdetéseit, me-
lyeket azután esténkint a vacsoránál Magam elé rak-
tam és gondolkoztam, gondolkoztam, mindaddig, amíg 
a bároskancsó mellett el nem aludtam. Másnap a gya-
korlótéren ez már nem ment olyan egyszerűen, mert 
ha szigorú ezredesem észrevesz, úgy szigorú büntetést 
kapok. Hogy ez alól megmeneküljek és emellett mégis 
foglalkozhassak szeretett motoraimmal, a különiböziő 
fényképeket beragasztottam a tüzértamkönyvbe. 
Főhadnagyom ettől fogva kíváncsisággal! vegyes ér-
deklődéssel leste, hogy újabban mennyire érdeklődöm 
a tantárgyak iránt. Egy napon azután végre óriási 
lelkitusa után, mégis megejtettem a választást, mely 
egy legmodernebb bécsi ^Noricum"-gépre esett. Ettől 
kezdve mem volt egy nyugodt éjszakám sem. Még ailig 
hajnalodott, és én már rohantam a pályaudvarra és 
megkérdeztem az állomásfőnököt, a váltóőrt, a vasúti 
pályát javító munkásokat és mindenkit, aki csak vala-
miképen is a vasúthoz tartozott, hogy nem látták-e 
megjönni a motorkerékpáromat. Ennek eredménye-
képen rövid időu belül mindenki őrültnek tartott. 

A hetedik napon kiköltözött lakásából az állomásfő-
nök és a mindenütt lelakatolt állomásépület főbejá-
rata fölött egy tábla függött a következő felírással: 
..Motorkerékpárok csak délután érkeznek." Dühöngve 
rohantam haza, vágtam be az ajtót és botlottam ke-
resztül foximon, minek következtében az egy kiadós 
oldalriigást nyert jutalmul, mely őt egyenesen a kávés 
service-t hozó szakácsné karjaiba röpítette. Hét ártat-

lan gyenmek maradt az elpusztult kávéskészlet követ-
keztében reggeli nélkíül. A szakácsné ordított, az egész 
család összefutott és természetesen mindennek megint 
csak én voltam az oka. De a borzalmak ezzel nem 
értek véget. A tekintélyes súlyú háziasszony először 
elájult, majd karjaimba esett, a háziúr pedig természete-
sen ebben a pillanatban nyitotta ki az ajtót. Hah! Hűt-
len kígyó! Válunk! — ordította magánkívül. A dolog 
kezdett idegeimre menni. Két méter magas szolgám. 
Sheriff végre megszabadított a 150 kilogrammos súly-
tól és azt egy fotelbe helyezte. 

Már elmúlt két hét és a motorkerékpárról még 
semmi hír nem érkezett. A várakozásban eltöltött 
álmatlan éjszakák nyomokat hagytak rajtam. Nyomo-
rultul néztem ki. Nem volt étvágyam. Naponta fogy-

hogy mikor leszek 2 kiló. Társaim, kik természetesen 
mindig a legrosszabbra gondoltak, most is azt hitték, 
hogy szerelmes vagyok. 

Végre a tizenkilencedik napon megmentett egy 
vasúti alkalmazott, aki magával hozott egy avizót, 
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melyből megtudhattam, hogy motorkerékpárom meg-
érkezett. 

Miután a gépet az összes lakatosok, mechanikusok, 
lóápolók és Sheriff segítségével kicsomagoltuk, meg-
tisztítottuk, elővettem a mellékelt használati utasítást 
és szorgalmasan böngészni kezdtem. így nemsokára 
megtudtam, hogy egy kéthengeres, négyütemű, lapos-
szíjhnjtásos, leszakítógyujtásos, felületi gázositóval 
és olajpumpával ellátott motorkerékpár boldog tulaj-
donosa lettem és hogy csak olajat és benzint kellett 
betöltenem és a pedált megrúgnom, hogy a motor mű-
ködésbe jöjjön. De akármennyire rúgtam is a pedált, 
olyanyira, hogy egészen legörbült, a motor csak 
nyöszörgött és még csak nem is gondolt arra, hogy 
begyulladjon. így aztán feltolattam a gépet egy lejtőre 
és miután a szíjat az előírásnak megfelelően kolofoni-
ummal bőven bekentem, ráültem és elkezdtem lefelé 
gurulni a lejtőn. Eleinte minden jól ment, a Foxi ku-
tyám az első kereket kerülgette és minél jobban üvöl-
töttem rá, annál jobban ugatott. Egyszerre egy rop-
panás, gépfegyverszeríí kattogás — motorom beugrott, 
az utca, mely kevéssel előbb telve volt érdeklődőkkel, 
nyomban kiürült, jómagam elgázoltam a Foxit, majd 

egy telegráf póznát, áttörtem a szomszéd kerítését és az 
üvegekkel teletűzdelt szemétdombon kötöttem ki, mi-
alatt motorom mint az őrült tovább járt ós hátsó kere-
kével kitúrta az összes friss spárgaveteményeket. 

Miután saját és motorom alkatrészeit sikerrel ki-
görbítették, folytattam kísérleteimet meglehetős siker-
rel, egészen egy szép napig, amikor is eszembe jutott, 
hogy a motort megtolom és amikor az beugrik, meré-
szen ráugrom a nyeregre. Elhatározásomat — katasz-
trófa követte. Ugyanis a mikor a motor megindult, én 
és megvadult, motorkerékpárom egyenesen a helység 
legnagyobb poreellánkereskedőjének, Raftic Radinovic-
nak a boltjába rohant, hol szörnyű pusztítást végzett. 
Sohasem hittem volna azelőtt, hogy a porcellán ennyire 
törékeny. Gás-sit már régen nem kaptam, májusban fel-
vettem decemberi fizetésemet ós ezredesem kijelentette, 
hogy ha ez így megy tovább, úgy motorkerékpározáso-
mat betiltja. Amikor a városban motoroztam, az egyéb-
ként oly népes utcák feltűnően üresek voltak és ha egy 
üzletbe beakartam menni, hogy valamit vásároljak, 
akkor becsapták előttem az ajtót. Ezért aztán nehéz 
szívvel bár, Ide elhatároztam, hogy a motorkerékpáro-
zást pár napra felfüggesztem és a nép előtt újra gyalog 
mutatkozom, hogy a felizgult kedélyeket megnyugtas-
sam és bizalmukat eképen visszanyerjem. Ezalatt az 
idő alatt gépemet 4 ember tisztította, míg a hengereket 
a lóápoló tanácsára feketekávéval öblögették, mely vé-
leménye szerint azoknak igen használt. 

Éjjel azonban jöttek a szörnyű álmok. Telegráf-
póznákból álló erdőkön rohantam keresztül, majd ami-
kor a síneken akartam átmenni, a gyorsvonat elgázolt, 
a városban minden üzletbe betörtem gépestől és ezek 
csodálatosképen mindig porcellán- vagy üvegkereske-

A 

MÉRAY-GÉPEK 
SOROZATOS 

GYŐZELMEI 
1926-BAN 

K M A C téli motorkerékpárversenye. 
Wein Levente ( M é r a y ) a solo-
gépek legjobb idejét futja. 

K M A C első pályaversenye az Ügető-
pályán. Wein Levente (Méray) nagy 
fölénnyel győz a kis gépek fő-
versenyében. 

K M A C második pályaversenye az 
Ügetőpályán. — Méray - Horváth 
Lóránt ( M é r a y ) nagy fölénnyel 
első a kis gépek főversenyében. 

Budapest—Hatvan 100 km verseny. 
Méray-Horváth Lóránt ( M é r a y ) 
a nap harmadik legjobb idejét 
futva, győz a 250-es kategóriában. 

Gilly—Burtigny hegyiverseny. (Svájcz) 
ifj. Kienaszt Ferenc ( M é r a y ) fö -
lénnyel győz a 250 kcm. kate-
góriában. 

K M A C . Guggerhegyi verseny 1926. 
Dragos Jenő (Méray) fölénnyel 
győz a 250 kcm. kategóriában. 
Horváth János (Méray) győz az Un-
limited oldalkocsi kategóriában. 

Mielőtt gépet venne, 
tekintse meg az új 

Mér ay-típusokat ? 
• 

M É R A Y 
Motorkerékpárgyár R-T 

Budapest, V. ker., Dorottya-utca 3 
Telefon : Teréz 26-65 
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dések voltak. Egyszer egy lekvárosüzletbe mentem bele 
és gépestől elsülyedtem a kulimázban, mikor hegyről 
lefelé jöttem, mindig elromlottak a fékek, do a legbor-
zasztóbb álom volt, amikor ezredesemmel találkoztam, 
kinek lova megijedt motorom zörejétől és megvadulva 
eliramodott, én utána, majd egy borzalmas reccsenés 
és a következő pillanatban ló és lovasa, én és motorom 
egy gomolyagban hemperegtünk a poros országúton... 
Izzadtan, elkábulva ébredtem fel szobám padlóján, az 
éjjeliszekrény feldöntve, fejem zúgott, párnák és taka-
rók a földön, Harry kutyám a sarokban ült reszketve a 
félelemtől a szokatlan látvány láttára. Délben az ebéd-

nél felmondtak nekem, mert az egész család nem tudott 
aludni és az ezredorvos megvizsgálta elmeállapotomat. 
A helyzet kezdett tűrhetetlen lenni. De mindamellett 
mégis szerencsém volt. Egy szép napon jött egy gazdag 
török, ki megvette gépemet s felrakva egy kocsira, el-
szállította. Azóta nem láttam többé sem a gépemet, sem 
a gazdáját, de nemsokára rá olvastam a halálesetek 
között, hogy egy forök egy Noricum-géppel egy híd 
mellett beleszaladt a folyóba és menten szörnyethalt. 
Na és é n . . . . én vettem magamnak két héttel később 
egy másik gépet. 

A Magyar Atlétikai Club első hegyiversenye 
A MAC. motorsportosztálya 1926 október 10-én 

rendezi meg első hegyiversenyét motorkerékpárok, 
sidecarok és kisautomobilok számára. A verseny 
feltételeit a napokban nyújtották be a K M A C sport-
bizottságához jóváhagyás végett. A jóváhagyott fel-
tételek a közeli napokban fognak megjelenni, addig 
is teljes egészében közöljük a beadott versenyszabá-
lyokat és a végrehajtási utasítást. A hegyiverseny 
távja azonos a Nemzeti Sport által a mult évben 
rendezett Jánoshegyi verseny távjával, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a MAC. elejtette a Budakeszi utat, 
miután annak lezárása korlátozná a budakeszi sza-
natóriumokhoz való forgalmat. Az itt elvesztett ki-
lométereket pótlandó, meghosszabbította a verseny 
távját a Normafáig. Ezáltal az egész verseny lakat-
lan területen folyik le, egészen elsőrangú útviszo-
nyok mellett. A verseny iránt sportkörökben igen 
nagy az érdeklődés, mert hiszen mindenkinek emlé-
kezetében van még a mult évi Jánoshegyi verseny 
hatalmas sikere. 

A KMAC-hoz benyújtott versenyszabályok a 
következők: 

Verseny szabályok. 

A MAC 1906. évi október hó 10-én, vasárnap dél-
előtt 10 órai kezdettel a Jánoshegyre gyorsasági hegyi-
versenyt rendez. Az útvonal hossza ikb. 6325 méter. 
Start a Szép Juháfezné vendéglőtől. Útvonal a Tüuder-
hegyíi-út. és Jánoshegy észak-nyugati oldalán épült 
műút. Cél a Normafa vendéglőnél. 

2. 

A Magyar Athlétikai Clubot a versenyiben résiztvevő 
automobilokat és motorkerékpórokat bánmi okból ért 
bárminemű kárért felelősség nem terheli, tehát vele 
szemben semminemű kártérítési igény nem támaszt-
ható. 

A versenyben résztvevő automobilok ós motor-
kerékpárok tulajdonosai ós vezetői egyedül felelősek 
azon károkért, amelyeket a tulajdonukat képező auto-
mobilok ós motorkerékpárok aJkár a versenyben, akár 
az azt megelőző tréningben okoznak. A rendező MAC 
nem tehető felelőssé és a MAC ellen semminemű kár-
térítési igény nem támasztható. 

A versenyben résztvevők kötelesek, függetlenül egy 
esetleg fennálló normális biztosítástól, automobiljukat 
vagy motorkerékpárjukat a verseny ós az azt meg-
előző tréning tartamára megfelelő összeg erejéig (sza-
vatosság) biztosítani. 

A biztosítási kötvény a nevezéskor bemutatandó, 
* unnak bemutatása nélkül gép nem nevezhető. 

3. 
A versenyben magánosok a tulajdonukat képező 

automobillal vagy motorkerékpárral vehetnek részt, 
amely autóikat és motorkeiiekpároikat azonban csakis 
amatőr vezetők vezethetnek. 

Cégek csakis oly autóikat ós motorkerékpárokat 
nevezhetnek, amelyeket bárkinek a bejelentett (kata-
lógus) áron eladni hajlandók. Ezt az árait a nev;ezéisncl 
meg kell adni. 

A cégiek autóit és motorkerékpárjait szintén csak 
amatőr vezetők vezethetik. 

4. 
Az autóik és motorkerékpárok csakis benzin vagy 

benzol és alkohol vagy ezek keverékével indulhatnak. 
5. 

A versenyben résztvevő automobilt és motorkerék-
párt csakis hatósági vezetői jogosítvánnyal bíró oly 
amatőr vezető vezetheti, kinek neve a nevezéssel egy-
idejűleg megadandó. 

6. 
A versenyben csakis oly automobil ós motorkerék-

pár vehet részt, mely forgalmi engedéllyel és hatósági 
(esetleg külföldi) rendszámmal bír. 

7. 
Az A) és B) osztályba tartozó motorkerékpároknak 

a közlekedési szaibalyoknak meg kell feJelniök. 
Az A) és B) osztályok összes versenyzői védősisakot 

kell hogy viseljenek. Szeges cipők használata tilos. 
8. 

A C) osztályba tartozó túra-autóknak széria-alvá-
zaknaik kell lenniök, rugózott, párnázott háttámlával és 
üléssel biró karosszériával. 

Legkisebb iilésszám: 1.5 literig 2 ülés. Az utasok 
száma nincs korlátozva. 

9. 
Széria-alváznak számítanak azon járművek, ame-

lyekből a nevezés alkalmával a származási gyár bi-

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BELA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögöiti 

Tel, : Teréz 131-28 
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zonylafca nyujtatik be arról, hogy az illető gyár 1926. 
évi október hó l-ig általános szerkezetükben ugyan-
ilyen 20 drb alvázat, mint a benevezett, szállított, vagy 
vett munkába. 

A C) kategória számára előírás: konstruktív sár-
védőszerkezet, mindnégy kerék számára szilárd 
anyagból, amelyek normálisan befordított első kerekek 
mellett a kocsiban ülőket védik; egy a szerelékfalig 
terjedő tető, szilárd felhágók, villamosvilágítási és 
indító berendezés. 

A D) csoportban sportautomobiloknak azok vétet-
nek. amelyeknek alvázai a C) kategóriába nem soroz-
hatok, vagy melyeknek karosszériái szemmelláthatólag 
sporttipusúak, avagy a gyár katalógusa ós adatai sze-
rint sporbautomobilok és nem kimondott verseny-
kocsik. 

Kimondott versenykoosik nem indulhatnak. 
10. 

Nevezési határidő 1926. szeptember 30, este 7 óra. 
Nevezési hely a Magyar Athlétikai Club titkári hiva-
tala, III. Szt.-Margitsziget sporttelep. Utónevezés határ-
ideje 1926. október hó 7, este 7 órakor, kétszeres neve-
zési díjjal. 

Nevezési dijak: 
Az A) ós B) csoport motorkerékpárjai részére 

100.(100 K. 
A C) és D) csoport automobiljaira 200.000 -K. 

11. 
A járművek a következő kategóriáikba osztatnak: 

A) Motorkerékpárok: 
il. Szolo motorkerékpárok 0.175 1. hengerűrt, bezár. 

0). „ „ 0.25 ,, 
III. 0.35 ,, 
IV. „ „ 0.50 ,, 
V. „ „ 0.50 literen felül hengerűr-

tartalommal. 
li) Motorkerékpárok mellékkocsival: 

I. motorkerékpárok 0.35 1. hengerűrtartalomig 
II. „ 0.35—0.60 „ 

III. „ 0.60 „ hengerűrtartalmon 
felül. 

C) Túraautomobilok: 
I. Túraautomobilok 1.1 1. hengerűrtartalomig bezár. 

II. „ 1.5 „ ,, 
D) Sportkocsik: 

I. Kategória 0.1 1. hengerűrtartalomig 
U. 1.5 „ 

12. 
Az egyes kategóriákba való beosztás a revezósi űr-

lapokon megadott adatok alapján történik. Oly jár-
művek. amelyek tényleges méreteik alapján más kate-
góriába tartoznak, diszkvaliíikáltatnak, azonban 5 szá-
zalékos tolerancia engedélyeztetik. 

13. 
A menetidő mérésenek kezdete azon időpont, mely-

ben a starter által megadott startengedély megadása 
után a gépjármű első kereke a startszalagról legördül. 
A startengedély megadása után a startnak 1 percen 
belül meg kell történnie. Eaen startidő túllépése a me-
netidőbe számíttatik. Ha valamely gépjármű a start 
sorrendjében jelen nem volna, az a versenyben részt 
nem vehet 

Az időmérő szalagon való áthaladás után ujabb 
indítás nem engedélyezhető. 

14. 
Minden kategória győztese arany (vprmeille) pla-

kettet, amennyiben ugyanazon kategóriában háromnál 
több induló yan, a második ezüst plakettet, hét induló 
esetén a harmadik bronz plakettet nyer. 

Ha az A) csoport II—V. kategóriáiban, a B) csoport 
II. kategóriáiban csak egy induló volna, ez csak az 
esetben nyer arany plakettet, ha elért eredménye nem 
rosszabb a legközelebbi alacsonyobb és magasabb ka-
tegóriagyőztesek idejeinek középarányosánál. Ha az 
egyedül induló automobil vagy motorkerékpár a leg-
alacsonyabb vagy a legmagasabb kategóriában indult, 
az csak az esetben ismertetik el kategóriagyőztesnek, 
ha a versenyvezetőség az általa elért időt, a hengerük-
tartalmat és súlyt tekintetbe véve, a többi elért kate-
góriák győztesei által elért eredményihez viszonyítva 
megfelelőnek tartja. 

15. 
Azon gépjárművek, apielyek az A), B), C) és D) cso-

portok egyes kategóriáiban a legjobb időt érik el, ka-
tegóriagyóztesek. A jánoshegyi versenynek, mint egész-
nek, négy győztese van, ezek a motorkerékpárok A) ós 
li) csoportjában külön-külön legjobb időt elért motor-
kerékpárok, továbbá a tura- és sportautók C) és D) 
csoportjában külön-külön a legjobb időt elért túra, 
illetve sportautó. 

16. 
A MAC jelen szabályzat módosításának jogát 

az utónevezési határidőig magának fentartja. 
A verseny kezdetének pontos idejét, az indítási sor-

rendet és időközöket, valamint a nevezők számára ki-
jelölendő hivatalos tréning idejét, esetleg egyéb intéz-
kedéseket és módosításokat a végrehajtási utasításban 
közli a klub. 

17. 
Azon motorkerékpárok és automobilok, melyek mint 

győztesek tekintetbe jöhetnek, felügyelet alatt marad-
nak addig, míg a versenyivezetőség ezt kívánatosnak 
tartja. A vezető tartozik gondoskodni, hogy mindazon 
részei a motorkerékpár, illetve automobilnak haladék-
talanul leszereltessenek, amelyek leszerelését a verseny-
vezetőség kívánja. 

Úrvezetők részére ^ 
automobilvezetöi tanfolyam! 
Hölgyek részére külön oktatás! 

Stollár József 
Automobil-Szakiroda 

Budapest, 
V., Mária Valéria-u. 10. 
Telefon: Lipót 999-15. 
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18. 
A nevezés leadásával a tulajdonos, a nevező és a 

vezető aláveti magát a KMAC. általuk ismert ver-
senyszabályzatának és az ezen versenyre vonatkozó 
jellen szabályoknak, valamint a versenyvezetőség min-
den intézkedésének és kijelenti, hogy minden bírói Jog-
orvoslat igénybevételének kizárásával aláveti magát a 
MAC sportbizottsága fellebbezhetetlen döntésének. 

19. 
A verseny, azon esetben1, ha 30 nevezés nem érkezik 

be, nem tartatik meg. 
A MAC Jánoshegyi versenyének végrehajtási uta-

sításai: 
1. 

A versenyre benevezett gépjáróművek részére 1926. 
október hó 8-án és 9-én reggel 8 és 11 óra között a ver-
seny útvonala tréningre rendelkezésre áll. A tréning 
alatt az útvonal le lesz zárva. A tréninget a MAC 
sportbizottsága által kiküldött tréningfelügyelő ve-
zeti, akinek utásitasai szigorúan betartandók. A trénin-
gen bármely okból támadt balesetért, illetve kárért 
a MAC semminemű felelősséget nem vállal, minden 
felelősség és kár a gépjármű tulajdonosát és vezetőjét 
terheli. 

2. 
A trénirozó gépjárművek a Szép Juhászné ven-

déglőnél, a Budakeszi-úton gyülekeznek, úgyhogy az 
utat el ne zárják, innen fordulnak be a Tiindérihegyi-
útra, ahol a tréningfelügyelő utasításai szerint lesz-
nek indítva. A céltól a Noimafa-út, Béla király-út. 
Zugligetá-úton, Budakeszi-úton át juthatnak újból a 
starthoz. 

3. 
A versenyre benevezett automobilok és motorkerek-

párok hivatalos átvétel, valamint startszámaik átvétele 
végett október hó 10-én, vasárnap reggel 8 órakor a 
startnál jelentkezni tartoznak. 

Startszámok 100.000 korona letét ellenében adat-
nak ki. 

A T. T. A. C. 
A Tiszántúli Automobil Club október 10-i autó-

és motorkerékpártúra-útja a magyar automobilizmus 
fejlődésének egy jelentős álomása lesz. Ez az alig pár 
hónapja megalakult klub intenzíven belekapcsoló-
dott a magyar automobilizmusba és ráteremttségé-
nek már többször tanújelét adva, most egy nagy ver-
seny megrendezésével lép a nagyközönség elé. 

Egy gyönyörű őszi verseny lesz ez, amelyen a 
legjobb amatőr autó- és motor kerékpárvezetők Tel-
jes számmal vesznek részt az ország minden részé-
ből. Biztos résztvevői a versenynek, úgy József, mint 
Albrecht főhercegek és a versenyrendezőség Kállay 
Miklós főispán, a T. T. A. C. elnöke, gróf Vay László, 
i f j . gróf Dessewffy Aurél és dr. Marton Gyula, a 
club titkára közreműködése már maga is garancia, 
úgy a sportbéli, mint az erkölcsi sikerre. 

A verseny kb. 2U0 km.-es távon a következő útvo-
nalon nyer lebonyolítást: 

Aut(6k: Debrecen—Nyiradony—Nyirmihálydú— 
Nyírbátor—Nagykálló—Nyíregyháza —Nyirbogdány 
—Székely—Berkesz — Kisvárda — Dombrád—Telek 
tanya—Tisza be reel—Rakamaz—Nyíregyháza. 

Rossz idő esetén az útvonal letér Telektanyá-
nál Nagyhalász—Kótájon át Tiszabercelre. 

Székely—Berkesz között 3 km.-en homokpróba-

4. 
A verseny kezdete 1926. évi október hó 10. reggel 

10 óra. Először a motorkerékpárok, azután a mellék-
kocsival bíró motorkerékpárok, majd a túra-, illetve 
sportautomobilok indíttatnak a kategóriák számozásá-
nak sorrendjében. Ugyanazon kategóriában a nagyobb 
hengerűrtartalmú motorkerékpárok, illetve automobilok 
indíttatnak előbb. Az indítás lehetőleg úgy történik, 
hogy a gépjáróművek egymást a pályán utói ne érjék. 

Ha ugyanazon versenyző többször indul, ennek le-
hetősége a 1 Kiosztásban meg lesz adva. 

5. 
A gépjáróművek a célhoz érkezvén, a részükre ki-

jelölt helyen kell hogy maradjanak. 
6. 

A versenyeredmények a MAC helyiségeiben, 
1926. évi október hó 10-én este 7 órakor fognak kifiig-
geszteini. 

7. 
A részivé teli jogosultságra és beosztásra vonatkozó 

óvások csupán egy órával a start előttig. tehát vasár-
nap, október hó 10-én reggel 9 óráig adhatók be írásban 
a versenyvezetőségnél. Óvások, amelyek a versenyben 
magáiban előfordult eseményekre vonatkoznak, közvet-
lenül a verseny után jelentendők be és legkésőbb egy 
órával a verseny befejezése után írásban megismét-
lem! ők. Egy ily óvás alapján a verseny újból való 
megtartását vagy a saját időeredmény kijavítását 
kérni nem lehet. Az összes óvásokhoz a nevezési díj 
ötszöröse, mint óvásdíj mellékelendő, amely összeg az 
óvás elvetése esetén elvész. 

8. 
A versenyben résztvevő gépjáróművek ó.̂  szemé-

lyek nem láthatók el reklámfeliratokkal. Ezen intéz-
kedés a hivatalos eredmény kifüggesztéséig marad 
érvényben. 

A Magyar Athlétikai Club 
motor aportosztálya. 

első versenye 
verseny, Rakamaz—Nyíregyháza között Ifi km.-es 
gyorsasági verseny. A gyorsasági verseny e nemben 
a legnagyobb, ami eddig Magyarországon volt. 

A motorkerékpárok útja: Debrecen—Nyiradony 
- Nyírbátor—Nagykálló—Nyíregyháza — Nyirbog-
dány—Nagyhalász — Telekbánya—Tiszabercel —Ra-
kamaz— Ny iregyhaza. 

Telektanya mellett a Halásztanyán egy óra ebéd-
idő. 

A kifogástalan állapotba hozandó utak már ma-
guk is biztos előfeltételei a verseny sikerének és bi-
zonyos, hogy vendégeink sokáig emlékezetükben fog-
ják tartani a Tiszántúli Automobil Club sikeres 
túraútját. 

A versenyre eddig a következők ajánlottak fel 
tiszteletdíjakat: a Tiszántúli Automobil Club három 
nagy és két kis díjat, Szabolcs vármegye, Nyíregy-
háza város, Királyi Magyar Automobil Club, Kállay 
Miklós főispán, a T. T. A. C. elnöke, gróf Vay László, 
a T. T. A. C. társelnöke, i f j . gróf Dessewffy Aurél, 
Honvédelmi Minisztérium stb. 

Az említett nevek és tiszteletdíjak adományozói 
biztosítják, hogy olyan sporteseményekben lesz része 
Szabolcs vármegyének és Nyíregyházának, mely or-
szágos hírre tesz szert és az egész ország sporttársa 
dalma felügyel e nagy eseményre. 
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Miskolcon sikerült autökiállítást 
rendeztek és motorkerékpár-

versenyt terveznek 
A K. M. A. C. és a M. A. C. példáját követve, a 

Miskolcon központosított Északmagyarországi Auto-
mobil Club fejt ki olyan mozgékonyságot, amelynek 
nagy lendülete és intenzív ereje a legjobb remé-
nyekre jogosít. Amit például a fővárosiak nem mer-
tek megcsinálni, azt megrendezték a Hodobay Sán-
dor dr. polgármestersége alatt nagyszerűen fejlődő 
Miskolc városában és visszatekintve az elért sikerre, 
megelégedettséggel fogadhatják a minden oldalról 
jövő elismerést. 

Az első magyar vidéki automobilkiállítás Siposs 
Géz?, mikolci gyárosnak, az Északmagyarországi 
Automobil Club igazgatójának eszméje, amely akkor 
vetődött fel, amidőn látszott, hogy a Tiszáninneni 
Lótenyésztő Egyesület új ögetőpályájának felavatá-
sára az egész vidék Miskolcra fog rándulni. A több-
ezer látogató jórésze tényleg vevőképesnek, vagy 
legalább is komoly érdeklődőnek bizonyult s ezzel 
el van érve az a cél, hogy a kiállításon résztvett autók 
közül nemcsak jó egynéhány kocsi kelt el, hanem az 
ott kiállító cégek márkáit soha ki nem törölhető em-
lékezetükbe vésték a jelenlévők. A kiállítást Soldos 
Béla dr. főispán, Mikszáth Kálmán dr. főispán, Ho-
dobay Sándor dr. polgármester, vitéz Révy Kálmán 
tábornok, körletparancsnok, Neumann Adolf ka-
marai elnök, Wittich Andor kamarai főtitkár, az 
É. M. A. C. igazgatósága és az egész vidék előkelősé-
geinek jelenlétében Szt. István napján nyitották 
meg s azután megszemlélték a 21 automobilt, 7 mo-
torkerékpárt, 2 traktort, egy miskolci gyártmányú 
nyersolajmotort, valamint felszereléseket és gazda-
sági gépeket, stb. felsorakoztatott bemutatót, amely 
3 napig volt nyitva. 

Az líj ügető-versenypályát mindjárt kipróbál-
ták motorkerékpárversenyzési célokra is. Hild Ká-
roly és Király Andor Nova-gépen, Schüller László 
Pueh-gépen, Dietl Hubert pedig egy kis Amilcar 
autón futották azt köriil s e fővárosi motorosok meg-
állapítása szerint a pálya meg fog felelni, mindössze 
a keleti 40 méter rádiusú fordulót kell úgy kiszélesí-
teni, mint amilyen kényelmes a nyugati oldal fél 
köre. A pálya még egy kissé laza és csak többszöri 
lehengerelés után lesz ideálisnak mondható. Az É. 

M. A. C. felkérte tehát a K . M. A . C. vezetőségét, 
hogy útmutatások és a pálya elfogadása céljából 
küldjön ki egy bizottságot Miskolcra, mely után 
vagy ebben a hónapban, vagy október elején ren 
deznék meg a miskolciak az első országos jellegű 
motorkerékpár-versenyt, melyre nézve az Északma-
gyarországi Automobil Club igazgatója, Siposs Géza, 
Miskolc, Szécheny-utca 9, adhat bővebb felvilágosí-
tásokat. 

A karszalag 
A K M A C Svábhegyi versenyének feltételei kö-

zött a 21. a következőképen szól: 
„ A versenyen résztvevő személyeken v a g y jár-

műveken reklámok elhelyezése, v a g y nem a K M A C 
által kiadott karszalagok viselése diszkvalifikálást 
von maga után." Köztudomású, hogy a M A C motor-
sportosztályának tagjai automobil- és motorkerék-
párversenyeken griffmadaras kék-sárga karszalagot 
viselnek. A K M A C a fenti szakasz kiadásával for-
málisan megti lt ja a M A C tagjainak a Svábhegyi 
versenyen a griffmadaras karszalag viselését. Bár 
fel sem tételezhető a Kirá ly i Magyar Automobil 
Clubtól, hogy ilyen kicsinyes intézkedéssel akarjon 
borsot törni az új alakulat tagjainak orra alá és egy 
50 éves múlttal rendelkező egyesületet jelvényeinek 
viselésében akadályozni merni, mégis felkerestük 
dr. Szelnár Aladárt, a K M A C vezértitkárát és tőle 
információt kértünk a karszalagparagrafus irá-
nyában. 

„Mindennemű karszalag viselésének betiltása a 
Svábhegyi versenyen abban a körülményben leli ma-
gyarázatát, hogy a K M A C tíz év óta rendezett ver-
senyeinek karszalagjai ma állandó közkézen forog-
nak ós ezek a karszalagok a K M A C versenyeinek 
alkalmából újólag előkerülnek és így megesik, hogy 
annyi a karszalagos egyén, mint a néző. Ezt meg -
akadályozandó, a K M A C ú j karszalagot csináltatott 
a versenyre. Ezen, számmal és versenyző, rendező, 
pályabíró, sajtó, jury stb. felírással biró ú j karsza-
lagokat csak biztosíték és aláírás ellenében f og ja 
a K M A C kiadni, úgyhogy minden eddig használat-
ban lévő vörös, zöld, fehér stb. színű karszalag ér-
vényét veszti és í gy tényleg csak a hivatalos köze-
gek és versenyzők lesznek karszalaggal ellátva. 
Az a feltevés tehát, hogy a versenyfeltételek 21-ik pa-
ragrafusa a M A C ellen irányulna, teljesen valótlan. 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

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

ál landóan raktáron! 

Landau és Fábri 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos császár út 

6 6 
Jéí 

ifi Telefon : 
66-40 
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A karszalagot kivéve, a MAC versenyzői bármilyen 
megkülönböztető jelvényt viselhetnek, az ellen sem 
a KMAC-nak. sem másnak semminemű kifogása 
nincs és nem is lehet. Mi tisztán a rend fentartása 
kedvéért kívánjuk a versenyünkön az egyöntetű 
karszalagot." 

Eddig a vezértitkár úr, akinek érvelése minden-
esetre a K M A C szempontjából helyénvaló. Megtör-
ténhet azonban egy hónap múlva, hogy a K M A C 
versenyein mindennemű jelvények viselését is meg-
tiltja. Annyi bizonyos, hogy a „griffmadaras kar-
szalag" még igen sok galibát fog okozni a magyar 
automobil- és motorversenyek történetében és néze-
tűnk szerint az volna a leghelyesebb, ha a K M A C 
félretenné az érzelmi momentumokat és ő maga is 
csináltatna versenyzőinek karszalagot, amin a griff-
madár helyett az arany korona lenne és ezzel meg 
lenne oldva a gordiusi csomó, mert őszintén szólva 
az még sincs rendjén, hogy egy klub egyszerűen le-
tiltja a társegyesiilet tagjainak, hogy versenyjelvé-
nyeiket viseljék. Mi úgy emlékszünk, hogy két év 
előtt Diertl ós Karner még vigan viselték színes 
derbynyertes kavszalagjaikat a Svábhegyi verse-
nyen. Ezúttal tehát a MAC- versenyző: ifj . Horthy 
István és Miklós, lovag Haupt Károly, Kaszala Ká-
ról, Színiek Viktor, Méray Lóránt, Paull József. 
Blaskovits Péter, Dragos Jenő, Kft bek József, Szalay 
Tibor, Till Jenő és a többiek kénytelenek otthon 
hagyni a karszalagjukat, mert a kék-sárga szín szé-
niét szúrt és bántó az idegekre. 

FOHGACMI HIHEK 
Egész Budapestet javítják. Javítják a vízvezetékei 

javít.jóik a gázvezetéket, javítják a telefont és imitt-
amott a kövezetet is. Hagyján, örüljünk neki, bog:, 
javítanak, de a javítás módja, az valami rettenetes. 
Hosszában, széltében felszedett utcák jellemzik ma 
Budapestet és ahol ma még nyugodtan mehettünk, ott 
liolnap már hatalmas torlaszok emelkednek. Külföldön 
a hasonló munkákat éjnek idején végzik, mikor a 
forgalom kicsi és nappalra már minden kész. No, de 
erről ne beszéljünk, a baj nem nappal, hanem éppen 
éjjel van. A felszedett úttest kitűnő alkalmat nyújt, 
arra, hogy autóval, niotorbiciklivel beleszaladjunk, 
mert a jelzés a legtöbb esetben hiányzik. Ha pedig 
ott áll az ominózus vörös lámpa, a keresztben felsze-
dett úttest egyik oldalán, a jelzéstől 5—7 méterre, a 
koromsötét utcán vigan belemehetünk a szép sorjában 
kirakott kövekbe, Vagy a kiásott mélyedésbe. Felhív 
juk az illetékesek figyelmét a felszedett úttestek jobb 
jelzésére. 

* 

Szeptember 26-án lesz a magyar automobil- és 
motorkerékpársport évente legnevezetesebb eseménye, 
az immáron VIÍ. Svábhegyi verseny. Ennek több előnye 
van az Istenhegy és Svábhegy lakóira nczve. Elte-
kintve attól a 4 naptól, hogy a motorberregéstől nem 
igen tudnak aludni, az útvonalat minden Svábhegyi 

verseny előtt megcsinálják. (E sorokat írtam augusz-
tus 25-4n.) Az idén is így lesz, sőt, mint a kihordott 
kőmennyiségből megállapítható, az idén különös 
gonddal lesz megcsinálva az útvonal. Hála az Isten-
nek, csakhogy meg lesz, ne szóljunk egy szót sem! De 
mégis fel kell emelnünk szavunkat, mert ha már va-
lamit csinálunk, miért ne csináljuk jól. Most már ott 
áll a kő két hete, a svábhegyi forgalom a szó szoros 
értelmében meg van bénítva, a munka pedig még min-
dig késik. Némely helyen az úttest fele el van borítva 
kővel, úgyhogy két jármű előzni csak a legnagyobb 
elővigyázat mellett tud, azt is csak nappal. Esténként 
egyes helyeken olyan torlódások fejlődnek ki, ami-
lyent még a Margithid legszebb napjaiban sem lát-
tunk. Felhívjuk a székesfőváros figyelmét, miért kell 
mindent az utolsó pillanatra hagyni. Biztosak va-
gyunk benne, hogy majd szeptember 15-ike után lóha-
lálában hozzákezdenek a munkához, ami aztán tekin-
tettel arra, hogy 23-án már hivatalos tréningek lesz-
nek, úgyis lesz megcsinálva. Uraim, mikor tanuljuk 
már meg a célszerűséget, vagy talán a mérnöki hiva-
tal még nem kapott írásban jelentést, hogy a kő már 
ott van? (Azóta már folyik a munka!) 

• 

Határozott javulás álott be a rendőri közegek ré-
széről az automobil istákka 1 ós motorkerékpárosokkal 
szemben. Büszkék vagyunk erre a tényre, inert egy 
bizonvos százalékban talán mi is elősegítettük ezt. Ha-
határozott javulásról számolhatunk be. Az eddigi 
merev felírási rendszer, mintha enyhülne. Az utóbbi 
napokban az utcán posztoló rendőrőrszemek részéről 
olyan cselekedetről számolhatunk be, amik állításun-
kat igazolják. Nem ég a lámpa. Tessék félreállni es 

legcsinálni. Ha kész. mutassa be. A ceruza kivétele-
sen már nem kerül elő. — Kérem, az alagútban tesisék 
egészen laesan hajtani! Figyelmeztetés. A ceruza 
ismét helyén marad. Sőt, ami talán a legfeltűnőbb, a 
napokban megesett, velem az a szinte hihetetlennek 
látszó körülmény, hogy a rendőr határozottan félre-
állott. hogy könnyebben kikerülhessek egy lassan haladó 
teherkocsit. ITra.im, mennyivel szebb ez így! így is 
lehet rendet tartani. Megértéssel kell kezelni a dolgot. 
A jövő az automobilizmusé, az ellen már úgysem te-
hetünk semmit. Ne fájjon senkinek, hogy a másik 
autón, vagy motorkerékpáron jár. Dolgozzunk és igye-
kezzünk olyan jólétet teremteni, mint Amerikában 
van, ahol már csaknem minden embernek van autója. 

A fényszóró. Ismét valami, amit egyesek tévesen 
alkalmaznak ós azt hiszik, hogy egyedül vaunak a 
világon. A fényszóró arra való, hogy azzal sötét utcá-
kon és a nyilt országútakon éjnek idején megvilágít-
suk a terepet, hogy biztosan haladhassunk. Tudnunk 
kell azonban, hogy az, aki szemben jön a fényszóróval, 
elveszti tájékozóképességét és ha szemébe süt az erős 
fény, igen könnyen eltévesztheti az útirányt. A kon-
vencionális szabály az, hogy abban a pillanatban, 
amint velünk szemben más motoros jármű tűnik fel, a 
fényszórót, addig, amíg az elhalad, lecsavarjuk. Ha a 
szembejövő ezt nem teszi, úgy saját fényszórónkkal 
figyelmeztetjük erre, amire rendszerint meg is van a 

rt | I A Jft f rt rt P5 JK tökéletes amerikai műgrafitos kenőanyag, min-
I A I 0 0 I I * |ü I I A I den gép és motor számára, több mint 300 hazai 
l ^ l l l M V l l I I I I I 1 1 ipartelepen és sok autóüzemnél használatban. 

U I L I / l l U U Ü U I I L I / n U Kapható minden jobb garageban és autóüzletben 
Vezérképviselet: KUN SÁNDOR, Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 18. sz. 
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hatás. A napokban, különösen az Is telihegy i-úton és a 
Svábhegy útain jutottunk keserű tapasztalatra a 
fényszóró használatát illetőleg, ahol egyesek, sajnos, 
ezúttal hivatásos gépkocsivezetők viselkedtek szembe-
jövő embertársaikkal szemben a legkíméletlenebb mó-
don. Felhívjuk ezúttal mindazokat, akik talán nem 
tudják, hogy „a fényszórót azonnal le kell csavarni, 
ha velünk szemben automobil, vagy motorkerékpár, de 
mondhatjuk, bármilyen jármű jön és csak akkor sza-
bad újra felgyújtani, ha a fentnevezett jármű mellet-
tünk elhaladt". Ezt kívánja a motoros erkölcs, a 
felebaráti szeretet ós az illem. Aki ez ellen vét, nem 
méltó arra, hogy vezetői igazolvány legyen a zsebében. 

* 

Automobilista erkölcs. Egy budapesti motor-
kerékpáros meséli a következőket. Vasárnap motor-
kerékpárommal Székesfehérvár felé igyekeztem. 
Egy mély lyukban gépem egyensúlyát vesztve, buk-
tam. Arcom csupa vér, alig tudok a lábamra állani. 
Ott fekszem egy kőrakás mellett vérző arccal. Gé-
pem az útszéli árokban. Jönnek sorra Budapest 
felől az autók. Finom pesti urak és hölgyek ülnek 
benne. Odanéznek, némelyik meg-megcsóválja a 
fejét és vigan hajt tovább. Egyiknek sem jutna 
eszébe, hogy megálljon. A 12-ik autóban ülő idősebb 
hölgy megállítja autóját és kölni vízzel ajándékoz 
meg, amivel sikerül vérző arcomat lemosni. Végre 
egy motoros jön, aki a szomszéd ismerős birtokról 
egy szekeret hoz és bevisznek a vasútállomásra. Azt 
hiszem, ehhez nem igen kell kommentár. Tizenegy 
szívtelen, lelketlen automobilista. Fn azt hiszem, ki-
halt az emberekből a jó érzés, vagy talán a kellő 
nevelés hiányzik az új generációból. Annyi bizonyos, 
hogy szégyenteljes jelenségek. 

* 

Két nagy baja van még, a sok között a magyar 
forgalomnak. Az egyik a biciklisták össze-vissza köz-
lekedése, a másik a kivilágítatlan lovaskocsik 
az éjszakában. Mindkét irányban tenni kellene vala-
mit. A biciklisták javarészének > fogalma isincs. 
hogy merre kell előzni, hogyan kell szabályosan 
közlekedni a fővárosi utak forgatagában. Még sok-
kal veszedelmesebbek a teherkocsik a sötétben. A 
rossz esti világítás, ami különösen a mellékutcák-
ban és a külvárosokban rettenetes, a legna-
gyobb elővigyázatot követeli meg az automobilisták 
és motorkerékpárosok részéről. Oda kellene hatni, 
hogy a lófogatú járművek este csak világítással, 
legyen az acetilen, avagy petróleum, közlekedhesse-
nek. Ha ez a rendelet megjelenne, úgy ismét sok-
bajnak és felesleges balesetnek vehetnék elejét. 

* 

(Lapzártakor.) Mint értesülünk, a M. kir. bel-
ügyminiszter 156.097/11)26. rendeletével végre elren-
delte, hogy a törvényhatóságok az országutakon a 
veszélyes helyeket jelző táblákat (kanyar, sorompó, 
vasútkeresztezés stb.) tartsák jókarban és tisztán és 
amennyiben nem volnának, úgy azokat hivatkozás-
sal a 48.859/1904. és az ominózus 57.000/191. számú 
rendeletekre, pótolják. Eddig rendben volna, de már 
ezen két rendeletben foglalt táblaminták nem álla-
nak fenn, mert közben az 1926. évi párizsi konferen-
cia egyöntetű jelzőtáblákat dolgozott ki. amelyek 
teljesen elűtők a régiektől. Reméljük, a K M A C meg-
teszi ezirányban a kellő lépéseket, úgyhogy ha már 

lesznek táblák, úgy azok olyanok legyenek, amilyen-
nek lenniök kell. Következő számunkban részletesen 
bemutatjuk az új jelzőtáblák rajzát. 

NER-A-CAR 
a legstabilabb motorkerékpár 

Tiszta! 
Üzembiztos! 
Gazdaságos! 
Elpusztíthatatlan! 

Vezérképviselet: 

Székely Ignác 
Budapest, VI., Podmaniczky-utca 18. sz. 

TÚTH GYULA Huszonhatévi tapasztalattal, 
a l e g r é g i b b elvállal minden speciális mo-
mechanikai tor- és kerékpárjavílást, me-
ü z e m chanikai és esztergályos mun-

kálatokat, versenygépek spe-
ciális előkészítését. Használt 

motorkerékpárok vétele és el-
adása, bizományi raktár 

VI., Gróf Zichy Jenő-utca 36. sz. 

PneumaíiK 
a bevált 

világ m árk a 
Dénes és Friedmann Rt. 
Budapest, VI., Dessewlty-utca 29 sz. 

Telefon : S9-S6, 144-71 
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Az „Indián" gyár 25 éves jubileuma 
A közelmúltban volt 25 éve an-

nak, hogy a világ egyik legrégibb 
és legismertebb motorkerékpár 
gyára a Springfieldi (U. S. A.) 
Indián művek, megünnepelte ne-
gyedévszázados fennállásának ju-
bileumát. 

Az Indián motorkerékpárok ma 
már olyannyira elterjedtek és 
közismertek, hogy bizonyára so-
kakat fog érdekelni, ha múltjuk-
ból egynéhány érdekes adatot le-
írunk. 

1900-ban Springfleldben az ot-
tani kerékpárpályán nagy kerék-
páros versenyt rendeztek, mely-
nek egyik száma motorvezetéses 
verseny volt. Az erre a célra kül-
földről behozott vezetőmotorok 
azonban sehogy sem akartak ki-
fogástalanul működni, ami a ver-
seny rendezőségének, köztük Mr. 
Hendee-nek egy nagyobb kerék-
párgyár tulajdonosának nem cse-
kély gondot okozott. Ugyanezen 
időben sokat hallatott magáról 
egy brooklyni konstrüktőr, Oscar 
Hedstrom, aki saját magának 
készített motoros kerékpárjával 
igen szép eredményeket ért el. A motorversenyek 
rendezősége hamarosan megneszelte a dolgot és el-
küldött a konstruktőrért, hogy megnyerje a verse-
nyeken való részvételre. Oscar Hedstrom ebbe bele 
is egyezett, de gépének minden egyes pályáralépé-
séért horribilis összegeket kért. A gép a megtartott 
versenyeken valóban megbízhatónak mutatkozott és 
közmegelégedésre működött. 

itt kezdte el eleinte sajátkezüleg tökéletesíteni és fej-
leszteni gépét. E munka eredményeképp 1901. évi 
május hó 25-én egy oly motorkerékpár hagyta el n 
gyárat, melynek motorja már egyszeri körülforga-
tásra begyulladt. Ez a motorkerékpár volt az „Iu-
dian"-ok őse. A „Hedstrom motor", amint akkor ne-
vezték, nemsokára annyira tökéletes lett, hogy elha-
tározták annak nyilvános bemutatását. A spring-

Közben szerződés jött létre Hedstrom és Hendee 
kerékpárgyáros között, melynek célja egy motorke-
kérpárgyár megalapítása volt. Erre a célra Hed-
strom a gép tulajdonosa megkapta a Worcester 
Bycicle Manufacturing Co. Middletown műhelyét és 

lieldi Cross Street Hill, egy lejtős utca volt a kísér 
let színhelye. Mr. Hedstrom felült gépére és többször 
le s felment a lejtős utcán, különböző tempóban, hogy 
a gép kezelhetőségét és a vele elérhető sebességet be-
mutassa. A gyalogjárót a járókelők nagy tömege 
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lepte el, kik kíváncsi szemmel nézték, hogy hogyan 
viszi fel a kis motor a kerékpárt az emelkedőn. A 
siker teljes volt. 

Ezután nemsokára egy társulat alakult, mely-
nek célja volt a motorkerékpárokat nagyobb szám-
ban előállítani. A motorokat egy külön gyárban készí-
tették, míg a gépek— melyek ekkor kapták az Indián 
nevet — összeszerelését Hendee kerékpárgyárában 
végezték. Eg.videig minden jól ment, de egynéhány 
év elteltével a motorokat készítő gyár nem tudott 
többé a mint sűrűbben egymásután jövő rendelések-
nek eleget tenni és ezért 1907-ben elhatározta az 
egyidejűleg megalakult Hendee Manufaeturing Co. 
(a későbbi Indián Motoeyele Co.), hogy a komplett 
motorkerékpárokat ezentiil saját springfieldi üze 
inében fogják előállítani. 

A Hendee Man. Co. azonban már egy teljesen át-
konstruált típussal jött a piacra, melynek állandó 
továbbfejlesztéséből alakultak azután ki a mai In-
dián gépek közkedvelt típusai. 

Nem maradtak el a munka gyümölcsei és rövi-
desen eljött az első siker, 1902 júliusában Bostonban 
került eldöntésre a New-York Enduranee Contest, 
mely versenyben már három Indián is indult, me-
lyek közül az egyiket maga Mr. Hendee vezette. Az 
akkori viszonyokhoz mérten nagy nemzetközi konkur-
renciában az Indián gépek jelentős sikert értek el, 
amennyiben a legkisebb hiba nélkül abszolválva a 
távot, 3 aranyérmet nyertek. Az első sikert követte 
a többi. Ugyanez év szeptemberében az Indián gyár 
első vevője, Geo. N. Holdén megnyerte az első ame-
rikai országúti handicap motorkerékpárversenyt. 

Az Indián gépek egykori sikereire azonban egy-
néhány évvel később egy oaklandi fiatalember, C. 
0 . Wyman helyezte a koronát, amennyiben ő volt az 
első, aki motorkerékpáron megtette a San Fran-
cisko—New-York-i utat nem kevesebb mint 50 nap 
alatt. (Távolság: 6114 km.). Érdekesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy 1923-ban Rameley ugyanezt az 
utat 5 nap 17 óra és 10 perc alatt tette meg, tehát 
éppen 10-szer olyan gyorsan, mint előde 22 évvel ez-
előtt. Hogy melyik teljesítménye nagyobb, azt nehéz 
eldönteni, de hogy az Indián gépek kiválóat nyúj-
tottak mindkét esetben, az elvitathatatlan. 

Ezután már rohamlépésekkel törtet előre a fej-
lődés útján, az időközben óriási naggyá fejlődött 
gyár. Az Indián gyár zseniális konstrüktőrjei szá-
mos oly újítást alkalmaztak gépeiken, melyet azelőtt 
egy motorkerékpárgyár sem ismert. így Indian-ék 
alkalmazták először a motorkerékpárra az elektro-
mos világítást, stb. stb. és még számtalan újítást, 
melyekből azután jóformán a világ minden motor-
kerékpárgyára átvett egyetmást. Az Indián motor-
kerékpárok ma Amerikában és a continensen köz-
használatnak örvendenek. így, mint tudjuk, csupán 
az amerikai rendőrség szolgálatában többezer gép 
áll. A gyártott és exportált gépek száma minden év-
ben tetemesen növekedik. Az 1920-tól 1924-ig terjedő 
időszakban a 196,885 gyártott motorkerékpárból nem 
kevesebb, mint 103.570 darabot exportáltak. Tehát 
a termelésnek több mint a felét (52 százalékát) ex-
portálták. És ez a szám évenként jelentősen növe-
kedik. 

Mellékelten közlünk két képet, melyek közül az 
egyiket maga a gyár jóvoltából hozhatjuk nyilvános-

ságra. Ez a nagyérdekességű kép a 25 év előtti In-
dián motorkerékpárt mutatja be a társaság egyik 
igazgatóval, Mr. Hendee-vel nyergében. A másik 
kép egy 1926-os tipusu Indián Type Big Chief, mely 
minden tekintetben a modern motorkerékpárgyár-
tás remekének mondható. 

Ez volna röviden, dióhéjban az Indián gyár fej-
lődésének története, mely fejlődés a motorkerékpár-
konstruálás történetében örökké maradandó nyomo-
kat hagyott. 

Újpest város motorkerékpár-
pályabajnokságai 

Kaszala Károly (MAC) egymaga négy bajnoksá-
got nyert — Puch, Méray, Harley-Davidson és 

Triumph (2) nyerték a kategóriákat 
Augusztus 29-én rendezte meg az UTE motorkerék-

párosztálya az újpesti Motorstadionban Újpest város 
pályabajnokságait. A meeting határozottan jól sikerült 
és bebizonyította, hegy a pályaversenyeknek is van 
létjogosultságuk. Szépszámú közönség gyűlt egybe a 
versenyre, mely bővelkedett szebbnél szebb momentu-
mokban és küzdelmekben. A verseny hőse határozottan 
vitéz Kaszala Károly régi jó nictcrosunk volt, aki egy-
maga öt bajnokság közül négyben győzött, bebizonyít-
ván, hogy bizony a pályán nagy fölényben van a többi 

Kiss László (Puch) 

magyar motorosokkal szemben. Egyetlen ellenfele a 
fiatal és igen talentumos Kovács Sándor volt, aki az 
.100-as kategóriában ohv. Ariel-jén ugyancsak megszo-
rította a bajnokot és ha nem üldözi fatális balszerencse, 
úgy nem tudjuk, mi lett volna az EOO-as kategória fini-
sében. Kitűnő futást produkált még Kiss László, aki 
172-es Puch-széria gépével igazán gyönyörű versenyt 
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Kaszala Károly 350 kcm. Méray-Jap motorkerékpárjá-
val. Újpest város bajnokságával aratott győzelme után. 

Pápai István (baloldalt) és Wein Levente (jobboldalt) 
az Újpesti Stadionban beszélgetnek. A két kitűnő mo-
torkerékpárversenyző, mint tudjuk, a tavasz folyamán 
szerencsétlenül járt, Wein Levente a budapest—hat-
vani versenyen bukott és felsőcombját törte, míg Pápai 
István a Magyar Túraúton járt hasonlóan Debrecen 
városában, ahol egy szekér hajtott neki. Már mindket-
ten a javulás útján vannak és remélhetőleg a jövő évi 
versenyeken már ismét meg fognak jelenni a startnál. 

Vitéz Kaszala Károly (középen) a két Méray-testvér 
gratulációját fogadja a 250 kcm. kategória győzelme 
után. Balodalt: Méray Endre, jobboldalt: Lóránt, az 
immár óriási népszerűségnek örvendő Méray-motor-

kerékpárok konstruktőrje. 

A Párisból hozott villamos időmérőóra működésben az 
újpesti Stadionban. Az asztal mellett balról jobbra: dr. 
Szelnár Aladár, a Királyi Magyar Automobil Club 
vezértitkára, a versenybíróság elnöke, mellette Maga-
zinéi- Jenő és Delmár Tódor a villamos időmérőóra ál-
landó kezelői. Háttérben az emelvényhez támaszkodva 
dr. Nagy Gyulát, a KMAC motorkerékpárosztályának 
elnökét látjuk. A mindenben tökéletes 100-ad másod-
perc pontossággal működő villamos időmérőóra súlya 
összes alkatrészeivel meghaladja a 100 kilogrammot és 

ára a 80 millió magyar kcrcnát. 
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Thumshirn a kitűnő német motorkerékpárversenyző. Thumshirn a kitűnő német Ardie-gyár versenyveze-
tője, aki a tavasszal az Osztrák Tourist Trophy abszolút győzelmét szerezte meg 490 ohv. Ardie—Jap gépén. 
Thumshirn az idei évben csaknem 20 nagyszabású versenyen vitte győzelemre az Ardie-motorkerékpárokat. 

Mint hírlik, Thumshirn biztos indulója az idei Svábhegyi versenynek. 

Az idei Brookland 200 Miles-verseny egyik pompás jelenete. Emerson (490 ohv. HRP—Jap) vezet Denly (490 
ohv. Norton) előtt. A képen kitűnően látható a betonkockákból összerakott meglehetősen egyenetlen talajú 

Brookland-autodrom egyik fordulója. 



1!)2(> szeptember 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 
3! 

futott, ismét bebizonyítván a kis Puch-gópek fényes 
tulajdonságait. A Majláth-vázba épített Triumph-iuo-
tor ismét két győzelemmel öregbítette sikereit. Ügy-
szintén igen szépen tartotta magát Kaszala az amerikai 
kis ohv. Harley—Davidson nyergében, melyről min-
denki megállapította, hogy az összes gépek között a 
legjobban feküdt a pályán. Kifogásolnivalóuk semmi-
ben sem volt, a rendezés jó volt, az időmérés a KMAC 
által a versenyrendezőség részére felajánlott villamos 
időmérő-órával a lehető legprecízebben működött. A 
verseny-előkészítésben és rendezésben az UTE-gárdán 
kívül a KMAC képviseletében megjelent dr. Szelnár 
Aladár, Delmár Tódor és Magazinéi- Jenő, valamint a 
verseny főintézője, Farkasházy Tibor szereztek érdeme-
ket. A verseny végeztével a szép díjakat Újpest 
város polgármestere, Semsey Aladár osztotta ki szép 
és lendületes beszéd kíséretében. 

A részletes eredmény a következő: 
Távolság az összes kategóriákban 22 kör = 9900 mé-

ter. 1 kör 450 méter. 
175 kcm. kategória. Két előfutam után a döntőben. 

1. Kiss László (172 Puch) 7:00. 8/100 nip. Átlagsebesség: 
84.816 km. 2. Schüller László (172 Puch) 7:13 48/100 mp. 
Indult még: Baumgarten László (Monet Goyon), Er-
délyi Ferenc (174 ohv. Méray—Blackburne) és Kovács 
Andor (174 ohv. Nova—Blackburne), aki a lábtartóját 
elvesztette és a versenyt feladni volt kénytelen. 

250 kcm. Két előfutam utáu a döntőben. 1. vitéz 
Kaszala Károly (246 ohv. Méray—Jap) 6:11.90/100 mp. 
Átlagsebesség: 95.832 km. 2. Kovács János (Ariel). 3. 
Weidl Emil (Ariel). Indúlt még: Kiss Béla (Radco— 
Jap), Szilágyi Andor (Ariel). A íiata.l Kovács leszakadt 
.lábtartóval kitűnő futást produkált 

350 kcm. Három előfutam után a döntőben. 1. Vitéz 
Kaszala Károly (349 ohv. Harley—Davidson) 5:54.24/100 
mp. Átlagsebesség: 100.620 km. 2. Zamacsnik Gyula (348 
ohv. New-Gerrard—Blackburne) 5:58.41/100 mp. 3. Szalay 
László (346 ohv. Méray—ap 6 : 36.48/100 mp. Indult 
ínég: Bagdy Imre (344 ohv. Terrot—Jap), Kuseíf Mik-
lós (349 ohv. Rudge), Kiss Béla (344 ohv. Zenith—Jap) 
és Kollarits Béla (348 ohv. Méray—Blackburne). 

Kaszala egyetlen ellenfele a döntőben Zamecsnik, 
miután a kitűnően futó Bagdy karburátordefekt, Kiss 
pedig pneudefekt miatt kiesnek már az előfutamból. 
Zamecsnik igen szép versenyt produkál és Kaszala csak 
szép küzdelem arán győz. 

500 kcm. Két előfutam utáu a döntőben. 1. Vitéz 
Kaszala Károly (495 Majláth—Triumph) 5.37.84/100 mp. 
Átlagsebesség: 105.401 km. A nap legszebb versenye. Ko-
vács Sándor már a startnál sokat késik, miután ohv. 
Arieljének olajozása eldugul. Gyors munkával rendbe-
hozzák a bajt és a két kitűnő menő halotti csendben áll 
starthoz. Kaszala ismét brillíroz az indulásnál és közel 
60 méter előnyre tesz szert. Kovács bámulatos menéssel 
körről-körre csökkenti hátrányát, már alig 5—6 méterre 
van Kaszalától, midőn egyszerre felemeli kezét és fel-
adja a versenyt. Mint utólag kiderült, a szelepek utána-
állító csavarjai meglazultak és Kovács egyszerre, éppen 
a kritikus pillanatban azon vette magát észre, hogy mo-
torjának ereje egyszerre megszűnt. Az UTE vezetősége 
méltányolva Kovács Sándor kitűnő futását, egy szép 
ezüst serleggel tüntette ki bravúros menéséért. Indult 
még: Schwartz Géza (490 Norton) és Posztobányi István 
(498 ohv. AJS). 

Oldalkocsibajnokság 600 kcm. 1. vitéz Kaszala 
Károly (495 ohv. Majláth—Triumph-sidecar) 7:03. 84/100 
mp. Átlagsebesség: 84.178 km. 2. Biller Lajos (498 ohv. 
AJS-sitlecar). Kaszala könnyen nyeri másfél körrel a 
versenyt. Indúlt még: Bauer József (499 ohv. Ariel-
sidecar). 

Az össezs eredmények UTE-Stadion pályarekordok. 

CASPAR OIL 
Amerikai különleges autó- és 

motorkerékpárolaj 

Kérje szállítójától és a ga-
rázsban a váladéknélküli 
speciális olajat. Háromszor 
annyi ideig h a s z n á l h a t ó , 
mint bármely közönséges 
olaj. Nincs olajos gyertya, 
nincs bűzös kipuffogás, A 
Caspar Oil kiválóságát bi-
zonyítják külföldi és hazai 
versenyeinken elért kiváló 

teljesítmények, 

Indianapolis Grand Prix 
győztese 

Lockhardt (Miller) 
Caspar Oil-t használt. 

Túraút: Majláth (Harley-
Davidson), Túraút: (5 In-
dián-győzelem) Gugger-
hegy (Urbach L., A. J. S.) 

CASPAR OIL CORPORATION 
NEW-YORK U. S. A. 

Központi eladási iroda Magyarország részére: 

BUDAPEST, 
IX., FERENC-KÖRÚT 19-21. 

TELEFON JÓZSEF 92—74. 
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n u G A n i 
a világ legjobb, leggyorsabb és legmegbízhatóbb automobilja 

1926. évi győzelmei: 
Targa Morio. 

Francia Grand Prix. 
Európa Grand Prix. 

Spanyol Grand Prix. 
Olasz Grand Prix. 

Világbajnokság 11! 

Magyarországi Bugatti vezérképviselet: gróf Salm Hermann, 
Zsolt-Garage. Budapest, /., Zsolt-utca 9. Teleton J. 142-86. 
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Teleion: L. 983-63 Andr&ssy-út sarok 

P N E U M A T I K é s A U T Ó F E L S Z E R E L É S I S Z A K Ü Z L E T , B U D A P E S T , V I . . V Ö R Ö S M A R T Y - U . 3 3 

Dunlop Cord 

Dunlop tömörgummi 

Dunlop motorgummi 
nagy gyári lerakat 

Autófelszerelések 
előnyös bevásárlási forrása 

isi 
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Újra Anglia nyerte 
a „Nemzetközi Hatnapos versenyt" 

A Six Day Trial győztes csapat tagjai: G. W. Walker (ohv. Sunbeam) — P. Pike (588 ohv. 
Norton) és J. Lindstine (495 James) voltak. A németek ismét nagy balszerencsével küzdöttek 

Angliában futják évente kétségkívül a világ leg-
nagyobbszabású sebességi versenyeit. Az angolok azon-
ban korántsem olyan egyoldalúak, hogy pusztán se-
bességi versenyek rendezésével megelégednének. A ta-
vaszi évadot rendesen a nagyobbnál nagyobb megbíz-
hatósági versenyek nyitják meg. (Colmore Cup, Vic-
tory Cup, English Six Day Trial. Scottish Six Day 
Trial stb.) Ezen megbízhatósági versenyek fontosság 
szempontjából egyenrangúak a legnagyobb sebességi 
versenyekkel. A nagy angol gyárak kivétel nélkül kép-
viseltetik magukat az ilyen versenyeken, sőt vannak, 
amelyek kimondottan a megbízhatóságra törekednek es 
a sebességi versenyeket időnként negligálják. 

A megbízhatósági versenyek legnagyobbja kétség-
kívül a Nemzetközi Hatnapos vierseny. Ezt minden ev-
ben az a nemzet rendezi előre bejelentett hármas csa-
patával, amelyik az előző évben győztesként került ki 
a nehéz küzdelemből. Anglia immáron harmadszor 
szerzi meg a hatalmas trófea védését. 1924-ben <a svedek, 
1923-ban a belgák, míg 1922-ben a svájciak rendezték 
mieg a versenyt, ők voltak tehát az előző évben a győz-
tesek is. Ezúttal az a nézetünk, hogy a nagy dij szinte 
belátható ideig Angliában marad, miért alig hisszük, 
hogy lesz csapat, amely az angolokat saját otthonuk-
ban képes lenne megverni. A terepnehézség szempont-
jából kétségkívül az angolok vezetnek. Az a találékony-
ság, amivel ők állítják össze ennek a versenynek sok-
szor egészen hihetetlen úttalan csapásokon, vizes árko-
kon, feneketlen sárban stb. keresztülmenő útvonalat, 
szinte páratlan. Az egész verseny folyamán számtalan 
(kb. 37) hill-en (dombokon) kell a versenyzőknek át-
menniökl, melyekre sokszor semmiféle út sem vezet. E 
dombok, melyeket gyakran mély sár borit, néhol oly 
meredekek, hogy több kísérő és néző automobilja kép-
telen volt azokon felmenni. (Az angol Motor Cycle sze-
rint tehát most bizonyára nagyot nőtt a motorosok 
tekintélye az autoniobiliisták szemében.) Az angol faj 
sportratermettségét mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy e rendkívüli megerőltetést és sokszor nélkülözést 
kívánó versenyen nemkevesebb, mint 5 nő vett részt 
solo motorkerékpárokon. Az oldalkocsikban pedig szin-
tén számos női utas foglalt helyet, noha ez sem tarto-
zott a legkellemeseb szórakozások közé. A nagy küzdel-
met a hatodik napon egy gyorsasági próba fejezte be, 
melyet a Brooklandon tartottak meg. Bátran mondhat-
juk, hogy mindazon gépek, melyek e versenyt végig-

futották, használhatóságukról fényes bizonyítványt ál-
lítottak ki. míg sokan, így különösen a német vezetők 
nagy része, nem a gép hibájából, hanem sokszor bal-
szerencse, gummidefekt, bukás stb. miatt voltak kény-
telenek a versenyt feladni. 

Az idei versenyben az angolok kétségkívül előnyben 
voltak. A hazai terep, sok versenyző, amivel a németek 
é|s hollandok ellen felvették a versenyt, behozhatlan 
előnyt biztosítottak számukra. A csapatverseny győz-
tese az angol B csapat lett, melynek tagjai a kitűnő 
Sunbeam vezető Graham Walker, a sokszoros sebességi 
Brookland világrekorder P. Pike (588 ohv. Norton) és a 
megbízhatósági versenyeken már sokszor fenyesen sze-
repelt . J. Lindstone (495 kéthengeres James) voltak. 
A gyárak versenyében a Sunbeam és a BSA egyenlő 
pontszámmal győzött. Érdekesnek tartjuk megjegyezni 
és azt hiszem, erre sokan fogják fejüket csóválni, hogy 
úgy a Sunbeam, mnt a BSA team a hatnapos megbízha-
tósági versenyre ohv. (felülvezérelt) motorokkal állot-
tak ki. Az előbbi a 493 kcm. 1 hengeres, utóbbi a 349 ohv. 
tipust használta. Ugyancsak érdekes, hogy a Sunbeam 
team mindhárom tagja tipikus speedman, Walker már 
sokszor volt helyezve TT-én és Grand Prix-ken. Dance 
tartja ma is az álló startos kilométer- és mértföld rekor-
dokat a 350 és 500 kcm. kategóriában, míg Tetstall az 
utolsó évek Senior TT-iben csaknem mindig az első 10 
között foglalt helyet. Egyszóval Angliában a speed-
man-ek is indúlnak a megbízhatósági versenyeken. Ná-
lunk „de jaj, félek megírni, mert mindannyian meg-
sértődnek" ti TT versenyzőnek derogál elindulni egy 
megbízhatósági versenyen. 

A németek közül 21 BMW állt ki, akik közül az egyik, 
Schleichner aranyérmet nyert, míg a másik bukott. Ál-
talában a németek közül csaknem mind a pneudefekt ál-
tal vesztett idő behozása révén buknak és gépük többé-
kevésbbé úgy megsérül, hogy a versenyt nem folytat-
hatják. így jár a német Koth (BMW) és az Ernst 
(MAG motor) géppel induló gróf Eglofstein is, bár 
mindketten ezüst éremmel fejezik be a versenyt. A két 
német Zündapp menő Kolmsperger és Hustein egészen 
kiestek a versenyből. 

Az egyes gyártmányok által elért eredmények a kö-
vetkezők: 

A. J. S. (Anglia) 3 aranyérem. 
Ariel (Anglia) 3 aranyérem, kettő feladta gummi-

defekt miatt. 

350 kcm. E. W. DOUGLAS 
AZ ANGOL MOTORKERÉKPÁRIPAR 1926. ÉVI SZENZÁCIÓJA 

VEZÉRKÉPVISELET: 

BALASSA ÉS REICHARD BUDAPEST, VI., PODMANICZKY-U. 19. TEL.: L. 985-27. 
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B. M. W. (Németország) 1 arany es 1 ezüstérem. 
Brougli-Superior (Anglia) 2 aranyérem. 
B. S. A (Anglia) 10 aranyérem, 1 ezüstérem. 2 fel-

adta. 
Calthorpe (Anglia) 3 aranyérem. 1 feladta. 
Cedos (Anglia) 1 aranyérem. 
Coventry Eagle (Anglia) 1 feladta. 
Douglas (Anglia) 5 aranyérem. 
Dunelt Anglia) 2 aranyéremi, 1 feladta. 
Ernst-Mag (Németország) 1 ezüstérem. 
Excelsior (Anglia) 3 aranyérem. 
P. N. (Belgium) 2 feladta. 
Francis—Barnett (Anglia) 3 aranyérem, 1 feladta. 
Harley—Davidson (Amerika) 2 feladta. Buktak. 
Huimber (Anglia) 1 aranyérem, 1 ezüstérem; 1 feladta. 
James (Anglia) 3 aranyéremi, 1 ezüstérem. 
Levis (Anglia) 1 feladta. 
Mabeco (Németország) 2 feladta. 
Morgan (Anglia) 3 aranyérem. 
New-imperial (Anglia) 2 aranyérem, 1 feladta. 
Norton (Anglia) 2 aranyérem, 2 feladta. 
N. U. T. Anglia) 1 aranyérem. 
0. K. (Anglia) 3 aranyérem. 
P & M. (Anglia) 3 aranyérem, 1 feladta. 
Royal—Enfield (Anglia) 2 aranyérem, 2 feladta. 
Raleigh Anglia) 2 aranyérem1, 1 ezüstérem, 1 feladta. 
Rudge (Anglia) 4 aranyérem. 
Scott (Anglia) 3 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 feladta. 
Sunbeam (Anglia) 4 aranyérem. 
Triumpli (Anglia) 1 aranyérem. 
Velocette (Anglia) 1 aranyérem, 1 feladta. 
Wallis (Anglia) 1 feladta. 
Zenith (Anglia) 1 aranyérem. 
Zündapp (Németország) 2 feladta. 
Az 1927. évi International iSix Days Trial színhelye 

tehát ismét Anglia lesz. 

A világ leggyorsabb 
kiskocsijánál is gyorsabb az 

AMICCAIZ 
V. Klausenpass-hegyiverseny 1926. 

Európa legnagyobb hegyiversenye 21.5 km. 

Sportkocsik 1.100 kcm. 
Győztes: GACON 22.2T6 

AMICCAU 

Versenykocsik 1.100 kcm. 
Győztes: MOREL 19.15 2 

AM1CCAH 
Morei (AMILCAR-kompresszor) több mint 
100 automobil közül a nap harmadik legtöbb 

idejét futja 

Delaunay-Belleville- és Amilcar-automobilok 
vezérképviselete: 

Halmos Testvérek 
Budapest, V., Nádor-utca 5. szám. Telefon 

NEW-GERRARD 
Angol világmárka 
A legkényesebb igénye-
ket kielégítő túra- és 
V E R S E N Y G É P 
V e z é r k é p v i s e l e t : 

Z A M E C S N I K G Y U L A 
IV., Piarista-utca 8. z. Galamb-u. oldal 

= j j l l l l l l l l l l N l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l N 

MOLLMOBIL 2'SÁŰtó 
Orvosoknak, ügyvédeknek és hivatásuknál 
fogva gyakran utazóknak nélkülözhetetlen 

STABIL. GYORS, ABSZOLÚT MEGBÍZHATÓ! 

Az 1926. ivi 850 km-es 
túraúlan a K. M A. C. 
plakett jével kitüntetve 

Ára: 35,000.000 K 

Kedvező fizetési 
feltételek ! 
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BALAZS, WOLFNER 
és a nagy angol menők csak a 

ZENITH-JAP 
MOTORKERÉKPÁRT SZERETIK 

Y Y 
175 kcm-től—1000 kcm-ig 15 milliótól 

Képviselet: VII., Akácfa-utca 7 

Első Magyar 

Motorkerékpár-és Alkatrészgyár 
l||!ll1 'i||||l"i||||l"l||||l"l||||l"l 

Budapest, IJC., Mester-utca 40 

Magyarország legrégibb és legmodernebbül felszerelt motor-
kerékpárjavítótelepe. Gyártja az összes, bármely rendszerű 
motorkerékparalkatrészeket. logas- és lanckerekeket. dugattyú-
kat; végez precíziós hengerlurásokat és köszörüléseket. Minden 
típusú két- és négyütemű motorkerékpár gondos Javítása; 
versenygépek nek versenyekre való szakszerű előkészítése. 
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Ha SSLÓI a duda— 
Vájjon létezik e olyan automobil vagy motorke-

rékpártulajdonos, aki nem figyelte meg, vagy akinek 
nem tűnt fel az utcáin és az országútion közlekedők 
sokszor; furcsa mozdulatai és ijedt kapkodása, ha szól 
a duda. Egynéhány szóban le szeretném írni, hogy 
mind a városi közlekedés forgatagában, mind az or-
szágút porában, milyen tipikus mozdulatok, illetve 
általában milyen kitérési kísérletek mennek végbe, ha 
szól a duda. 

Vegyük először a várost. A városi járókelőket álta-
lában két nagy csoportra oszthatjuk. Ezek közül az egyik 
állandóan az úttesten jár, a másik nem állandóan. Más 
csoport minálunk Budapesten nem létezik. Feltételez-
nénk már most, hogy azok, akik állandóan az úttesten 
járnak bizonyois gyakorlattal, tréninggel rendelkeznek 
imáir a járművek előli kitérés dolgában. Ez azonban 
távolról sincsen így. Éppen az állandóan az úttesten 
járó emberek viselkednek a lehető legbárgyúbban az 
autóval és motorral szemben. 

Nézzük, mit tesz tehát egy ilyen ember. Széles, 
körülbelül 12 méteres utca. Az „Úttestenjáró" valami 
tudatalatti kényszer folyományaképen képtelen a jár-
dán menni. Rendszerint előre döntött testtartással, 
majomhoz hasonló hosszú kezeit lógatva, bamba, sem-
mitmondó tekintettel megy az utca közepén. Hogy 
van-e forgalom, vagy nincsen, az neki teljesen mellé-
kes. Most már ha megszólaltatjuk a dudát, ezek is kii-
lönféleképen viselkednek. Az első csoportba tartozók 
— ezek közismertek — egyáltalában nem reagálnak a 
jelzésre és mintegy- azt képzelve, hogy egy földöntúli 
hatalom a szokottnál jobban is védi őket, zavartalanul 
folytatják útjukat. Az automobil vagy motorkerékpár 
vezetője velük szemben jóformán tehetetlen. Meg kell 
várni, míg el megy az útból és szabad teret enged az 
utcai forgalomnak. 

A második csoportba tartozók, az idegesek, egy 
egészen különös mozdulatot végeznek. Amikor megszó-
lal a jelzőkürt, karjaikkal és féltestükkel a hanggal 
ellentétes irányba kapnak, mialatt ők maguk egyene-
sen folytatják az útirányt, melyet megkezdtek. 
Az „úttestenjárók" e csoportjának különösen ajánlatos 
volna a járdán menni, mert mozdulataikkal a vezetőt 
zavarba hozhatják és ígyr a karambol könnyen meg-
történhetik. 

A harmadik faja az utcán járóknak járművünk me-
netirányában nekünk háttal halad és amikor dudálunk, 
lassú, nymgodt mozdulatokkal elkezd az úttesten haránt, 
menetirányunkat keresztezve átvágni. Ez igen érdekes 
válfaja a védekezésnek. Az illető ugyanis bizonyára 
azon az állásponton van, hogy neki mindaddig nem 
történhetik baja, míg a járművet nem látja. Tekintve 

azonban, hogy az automobil a háta mögött van, ő ra-
vaszul, tehát tassan, hogy ne legyen nagyon feltűnő, 
a járda felé közeleg. Ennek azután dudálhatunk, mert 
haditervében semmi szín alatt nem hagyja magát za-
vartatni. Bizonyára azt hiszi, hogy az automobilista. 
vagy motorkerékpáros a dudálással csak zavarba 
akarja hozni. Tehát megy a maga útján. Az egész na-
gyon hasonlít ahhoz a mindenki által jól ismert jele-
nethez, amikor az amerikai burleszk filmekben a ko-
mikus a rendőrök elől akar ügyefogyott, csöndes, 
lassú lépésekkel menekülni. Ezeknél sem tehetünk 
egyebet, minthogy megvárjuk türelmesen, míg zseniá-
lis taktikájukat befejezik és megérkeznek a gyalog-
járóhoz. 

Egészen külön csoportba tartoznak az utcát keresz-
tezők de általában mégis a gyalogjárón tartózkodó 
emberek. 

Az előbb is említett „nem reagáló" és a strucc-
módra, fejét elrejtő és az utcán tankszerűen keresztül-
törtető egyének, mindenki által jól ismertek. Az utób-
biak rendszerint a gyengébb nemhez tartozó sváhasz-
szonyok vagy kofák, aíkik kendőiket jól a fejük köró 
csavarva, csomagjaikkal és batyuikkal megrakodva, 
egyetlen rohammal akarják a forgalmas Rákóczi-utat 
vagy Nagykörutat áttörni. Veszedelmesek, mert egy-
általában semerre sem néznek, gyenge jelzést nem hal-
lanak a kendőik miatt és ha erősebben dudálunk, 
rendszerint a helyszínen megállanak. Óvatos lassú ve-
zetés, más recept nincsen. Egyetlen előnyük, hogy 
színes ruhájuk és nagyszámú szoknyáik folytán már 
mesisziről észrevehetők és meteorszerű útjuk már a 
starttól, azaz a gyalogjárótól kezdve könnyen figye-
lemmel kísérhető. 

A második csoportba tartóznak azok, akik hosz-
szas várakozás után lemerészkednek az útvonalra, de 
a legelső jelzésre, amit meghallanak, újra vissza, a 
járda felé veszik útjukat. Ezek nenr is annyira a du-
dáló, mint inkább azokra a vezetőikre nézve veszélye-
seik. akik a hátukmögött iparkodnak keresztül jutni. 
Érdekes, hogy amennyire óviatos ez a csoport, amikor 
az utca túlsó oldaléra akar juitni, ugyanannyira meg-
gondolatlan, amikor az első jelzésre teljes sebességgel, 
sokszor a megtett út feléről, megkezdi a visszavonu-
lást. Azt hiszem ez az a veszedelmes fajta, amelyik 
tüzek és egyéb katasztrófák alkalmával a pánikot 
idézi elő. 

Nagyon veszélyes ós épp ezért fokozott figyelmet 
igényel a kisgyermekekkel az utcán áthaladó anya 
vagy nevelőnő. Megesik, hogy a felnőtt mellett enge-
delmesen haladó gyermek a duda hallatára egyszerre 
csak a legközelebbi járdasziget feilé kezd szaladni, ott-
hagyva kísérőjét. Az ideges kíséirők a gyermekeket 
sokszor ide-oda rángatják, mire azok zavarba jönnek 
és kísérőjükhöz hasonlóan, teljesen elvesztik fejüket. 

A belga 24 órás és spanyol 12 órás évi típusok 
" 5-12 HP, 3 üléses, 10-24 HP, 4 üléses, 

TÚRAKOCSI GRAND PRIX GYŐZTES 6au"" 

C j e i t f J e o t Vezérképviselet és garage: 

LANDY ISTVÁN 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon: 973-43 
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ALAPÍTTATOTT 1882. 

FÖLDVÁRY IMRE 
Férfidivat, fehérnemű, 

kalapraktár, ugyanott angol férfiszabóság, 
sportszövetkülönlegességek, autótakarók 

BUDAPEST 
IV. kerület, Kossuth Lajos-utca 18. szám 

és VIII., Rákóczi-út 7. 

Ezért velük szemben is a legnagyobb óvatosság 
ajánlható. 

Az annyit rendszabályozotlt kerékpárosok okozzák 
aránylag még a legkevesebb bajt és a duda hallatára 
rendszerint rögtön kitérnek. Mindamellett megesik, 
hogy azokon a hidakon, amelyeken az előzés 
balra történik, a biciklista a jelzésre a balol-
dalra, tehát pont az autó vagy motorkerékpár 
elé kerül. Űgylátszik tehát a kerékpárosok jó-
akaratúak a motorosokkal szemben, — amint a 
gyalogjárókról távolról sem lehet mindig állítani 
— mindig engedelmesen igyekeznek kitérni, de a 
forgalmi szabályokkal nincsenek egészen tisztában. 
Ezért ajánlatos előbb dudálni és lassítva meg-
várni, hogy a kerékpáros melyik oldalra tér ki. 
Nagyon gyakran megesik gyakorlatlan és bizonytala-
nul menő kerékpárosoknál, hogy az autó vagy motor-
kerékpár jelzésének hallatára azonnal leesnek a gép-
ijei és elterülnek a földön. Ez nem zavarja a vezetőt, 
mert a biciklista az esetek 90%-ában tőle távol ér 
földet. 

Pár szóban megírltam, hogy milyen viselkedést ta-
núsít általában a városban az utcán haladó közönség 
a motoros járművek vezetőivel szemben és csak azt 
alkarom még megjegyezni, hogy sok esetben az autó, 
vagy motorkerékpár vezetője az okozója a járókelő 
ügyetlen kitéréseinek. Ugyanis sohasem szabad az 
utcán járókelőt, olyan helyzetbe hozni, hogy az két 
szűken egymás mellett haladó jármű közé kerüljön. 
Számtalanszor esik meg például, hogy egy gyalogos 
át akar menni az utca túlsó oldalára. Már majdnem 
teljesen át is jutott, de akkor eléje kerül egy villamos. 
Tegyük fel, hogy egyidőben a villamossal azzal szem-
ben. tehát rendszerint közel hozzá jön egy autó. A gya-
logjáró most a villamos és az autó között van. 
Az autó vezetője ilyenkor nagyon szeret egészen közel 
elsuhanni a gyalogoshoz, ami annak természetesen 

nagyon kellemetlen. A gyalogjáró nem tudhatja és 
nem is köteles tudni, hogy az automobil vagy motor-
kerékpiár vezetője egy centiméterre tud el menni mel-
lette. Sokszor ez az előidézője a baleseteknek, amennyi-
ben a gyalogos megijed, fél, hogy nekimennek és a 
jármű előtt oda-vissza ugrál. Ajánlatos tehát úgy ve-
zetni, hogy a gyalogost, hacsak lehet, ne hozzuk dil-
lemába és ne ijesszük meg. Vagyis kerüljük a baleset-
hez vezető alkalmat is. 

Ennyit a városi közlekedésről — kapcsolatban a 
dudával. Nem mintha nem volna még sokkal több eset 
és faja az utcán közlekedőknek, de Ízelítőül ennyi is 
elég. 

Érdekes dolgok mennek végbe az országúton is a 
duda használatánál. Ez azért bir fontossággal, mert 
amíg a városban egy esetleges szerencséttlenségnél 
hamar lehet segíteni, addig az országúton történt bal-
eset áldozata néha igen hosszú ideig kénytelen várni 
és szenvedni, amíg első segélyben részesül. Ugyanez 
vonatkozik az esetleg megsérült járműre is. Ezt csak 
azért bocsátottam előre, hogy az országúton fokozott 
figyelemmel járjunk el a duda használatánál. 

Az országúton ritkábban találkozunk gyalogosok-
kal és ha vannak, úgy ezek rendszerint az út szélén 
tartózkodnak. Ha mégis az úton mennek, akkor mái-
távolról hallva a dudát, kitérnek és nem képeznek for-
galmi akadályt. Egészen máskép áll a dolog a paraszt-
szekerekkel. A legtöbb automohilszerencsétlenség sze-
kerek előzése, szekerekkel való találkozás esetén tör-
ténik. Az automobilisták 90%-a ugyanis mindennemű 
jelzés nélkül rohan el a szembenjövő, vagy egyirány-
ban haladó szekerek mellett. Természetesen ez a leg-
kényelmesebb módszer, mert ha dudálunk, előbb meg 
kell várni, hogy a kocsi az út melyik oldalára megy. 
De ha nem dudálunk, megeshet és megesett már szám-
talanszor, hogy éppen akkor, amikor a szekér mellett 
elrobogunk, ugrik le az autó elé a bakról a lovait 
megfogni akaró kocsis, vagy pedig a szekér egysze-
rűen hirltelen elénk fordul. Ilyenkor ritkán van alka-
lom lefékezni vagy árokbamenés, vagy karambol a 
következmény. Számtalan esetbon a megvadult lovak-
nak nem tud többé parancsolni a kocsis és így azok az 
autó elé ugranak, magukkal rántva a kocsit. 

Nem lehet tehát eléggé hangisúlyozni, hogy az 
egyetlen helyes eljárás, ha már messziről dudálunk 
és ha kell, lelassítva bevárjuk a kocsis magatartását. 
A rendszerint szabálytalan oldalon haladó kocsi a jel-
zésre átmegy a szabályos oldalra, de sokszor ott is 
marad, ahol van. A szabályos oldalon haladó kocsinál 
ugyanez a helyzet. 

Megesett, hogy az országúton haladva egy szabá-
lyos oldalon haladó kocsit előztem és mikor dudálva 
lassítottam, az éles szögben hirtelen a másik oldalra 
fordult. Kérdésemre, hogy miért nem maradt a szabá-
lyos oldalon, a következő választ kaptam: 

Telefon: 
J. 40-92 

A 
V I L Á G L E G G Y O R S A B B 5 0 0 - A S GEPE 

l|i"i|||iri|| 
Magyarországi vezérképviselet: 

LANTAI E D E 
Magyar Motorforgalmi Vál la lat 

Budapest, IX., Viola-utca 12—14 
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— Hjaj, kérem, itt puha a itala j és az ökör szereti 
a puhát! 

Tehát ezért — ököregészségügyi okokból kifolyó-
lag — kell évente annyi autó- és motorszerenesétlen-
ségnek történnie. Ha itehát nem lassítok, hiába a duda 
vagy nem duda, — a fontos a puha talaj — okvetlen 
nekiszaladok a szekérnek. 

Az úton tartózkodó kisebb állatok is reagálnak 
néha a dudaszóra és kitérnek az útból. Természetesen 
motorkerékpárost megtámadó kutyának aztán hiába 
dudálunk, ott vagy lassítunk, vagy pedig rövidesen a 
földön elmélkedhetünk a helyes dudahasználatról. 

Új motorkerékpár világrekordok 
A derűs, szélcsendes és általában hűvösnek mond-

hatójíszi időjárás erős tevékenységet váltott ki a múlt 
hetekben a Brooklandon. A világszenzáció a sokszoros 
rekorder, a régi JAP exponens Herbert Le Vack meg-
jelenése volt, aki, mint tudjuk, a tavasszal hűtlen lett 
a JAP-gyárhoz és a New-Hudson-müveknél vállalt ál-
lást. H. Le Vack igen sokáig kísérletezett és a múlt hó-
napban már indult is a 200 mértföldes Brookland-mee-
tingen, de feltűnően gyors New-Húdsonja csak 2—3 
korig bírta Le Vack szédületes iramát. Most végre 
úgylátszik, sikerült. Le Vacknak fején találni a szöget, 
mert <aug. 13-án 50 mértföldre 31:54.6-os kitűnő idővel. 
152.010 km. átlagsebességgel sikerült a múltnak adni 
Dixon (Douglas) 31:57-es rekordját. Le Vack kísérleté-
nél egy .496 kcm. ohv. 1 hengeres New-Hudson-gépet 
használt. 

J. S. Worters, akit Balazs László angliai szereplé-
séből igen jól ismerünk és aki évek óta egyik legjobb 
pályamenője Angliának, 344 kcm. two port Excelsior-
Jap sidecarjával két új világrekordot állított fel aug. 
17-én. Worters 10 kilométerre (álló start) 4:56.33. sebes-
ség: 121.490 km. és 10 angol mértföldre (16.090 km.) 
7:51.61, sebesség: 122.840 km. időket ért el. A régi rekor-
dok tulajdonosa, W. D. Marchant volt ismeretes király-
tengelyes Chater-Lea- gépével. 

Augusztus 12-én két angol vezető, J. J. Hall és N. 
Cooper egy 246 kcm. P. & P.-Jap szólómasinával 7 új 
világrekordot állítottak fel a 250 kcm, kategóriában. 
Az előző rekordok egy részét maga J. J. Hall és társa, 
G. Johnston, valamnit B. Kershaw tartották P. & P.-
Jap, illetve New-Imperial-Jap-gépükkel. Hall és Coo-
per új rekordjai a következők: 8 óra: 673.600 km., sebes-
ség: 84.200 km. — 9 óra: 753,120 km., sebesség: 83.680 km. 
— 10 óra: 838.900 km., sebesség: 83.890 km. — 11 óra: 
923.120 km., sebesség: 83.920 km. — 12 óra: 981.240 km., 
sebesség: 81.770 km. — 500 angol mértJföld: 9:37:55.22, 
sebesség: 83.540 km. — 1000 km. 12:12:58.06, sebesség: 
81.950 km. 

A Norton-vezetők is hallatnak magukról ismét. 
A. Denly az idén rendkívül gyors 588 kom. Norton-
Sidecarral augusztus 11-én 4 elsőrangú világrekordot 
állított fel. Miután az előző rekordok egy részét Vic-
tor Hoi-smann tartotta Triumph-jával, biztosra vehető, 
hogy a következő napokban Horsmann nagy offenzí-
vát kezd Denly eredményei ellen. Denly eredményei a 

következők: 1 km. repülőstart. 25.15 mp. Sebesség: 
143.141 km. — 1 mértföld. Repülőstart, 40.78 mp. .Sebes-
ség: 142.069 km. — 5 kilométer, repülőstart. 2:06.27. Se-
besség:142.552 km. — 5 angol mértföld, repülőstart. 
3:23.51. Sebesség: 142.343 km. A két rövidtávú rekordot 
Horsmann (139.535 km.), míg a két hosszabbat Dixon 
(Douglas) tartotta 137.090 kilométerrel. 

Lapzártakor érkezet t ! 
Bugatti nyerte az Olasz Grand Prix-t. Szeptemb'T 

5-én futották le Monzában az 1926. évi Olasz Nagy Díjat 
és egyben az 1926. évi automobil-világbajnokság utolsó 
futamát. A 600 kilométeres versenyből, ami a Monza-
autodrombau folyt le mintegy 30.000 néző jelenlétében, 
ismét a Bugatti-gyár került ki győztesként, biztosítván 
győzelmével a világbajnokságot. Távolság (>00 km. 60 
kör. 1. Charavel (1500 kcm. Bugatti) 4:20:29. Átlagsebes-
ség: 138.204 km. 2. Costantini (1500 kcm. Bugatti) 
4:27:01. A verseny részleteire a versenyre lerándult 
magyarok tudósításai alapján a jövő számunkban té-
rünk vissza. (Sabipa (álnév) nem más, mint kitűnő 
francia amatőr vezető: Chavarel.) 

Október 10. 
Nevezetes dátum. A MAC. Jánoshegyi versenye 

Budapesten és a TTAC. megbízhatósági és sebességi 
vei-senye Nyíregyházán. Ha Olaszországban, Német-
országban, avagy Franciaországban volnánk egy 
szót sem szólnánk. Jutna mindkét versenyre elég 
induló, Magyarországon ellenben egy napon két ver-
senyt rendezni, ma még nem lehet. A MAC. vezetői-
nek figyelmét nyilván elkerülte ez a" körülmény, 
hiszen ők nyújtották be később a versenyfeltételei-
ket. Mindenesetre igen kívánatos volna, hogy alka-
lom adassék versenyzőgárdánknak mindkét verse-
nyen való részvételre. Mi részünkről azt ajánljuk, 
hogy a MAC. hozza előre hegyiverisenyét október 
3-ra, vagy halassza el október 17-re. Ezáltal meg-
adatik a lehetőség, hogy kis verzenyzőgárdánk 
mindkét versenyen indulhasson. Reméljük követ-
kező számunkban már beszámolhatunk egy békés 
megoldásról. 

BeracSjh-féle 
m^kdbóí 

S^olllénml 
ÖVVEL 

TÖRV.VCDVE 

B U D A P E S T 
V Vilmos Császár HÍ 76 

Uj nyári divat! 
Meleg időben nél-
külözhetlen kabát, 
amely készül zefir-
ből, panamaszövet-
ből és nyers se-
lyemből : úgy készen, 
mint méret szerint, 
a legjobb kivitelben 
darabonként: 150, 
195, 245 és 295 ezer 

korona. 

Egy mozifelyélel - 25 ezer K 
a zseniális kis Pathé-Baby mozigéppel 
kérje a ,,P. A." prospektust i n g y e n l L á t s z e r é s z 

IV, FERENCIEK-TERE 2 
V, TISZA ISTVÁN (FÜROO)-UTCA 7 SZ. 
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Bugatti hírek. Már mult zsániunkban közöltük, hogy 
gróf Salm Hermann megszerezte a moLsheimi Ettore 
Bugatti íiiLtoniobilgyár magyarországi vezérképvisele-
tét Gróf Salm Hermán, hogy a kitűnő sport- és ver-
senykocsikat a legteljesebb mértékben megismerhesse, 
nemcsak maga utazott ki Molsheimbe, hanem többhetes 
tanulmányútra küldte ki lovag Haupt Károlyt. Lovag 
Haupt beszámolójában a legcsodásabb dolgokat írja a 
világhírű francia gyárból. Idegen embert nem bocsáj-
tanak a gyárba, minden a legnagyobb titokban, de a 
legnagyobb precizitással történik. Magában a gyárban 
német, francia; olasz, dán és svéd munkások dolgoznak. 
Minden motort, mielőtt beépítés alá kerül, 24 óráig já-
ratnak fékpadon, de olyan magas túraszámmal, hogy 
egy sziréna hangja eltörpülne a zaj mellettt. A fék-
prába után újra széjjeliszedik a motorokait, mindent 
tüzetesen átvizsgálnak, majd újra összeszerelvén, kö-
vetkezik a beépítés az alvázba. Ezután a gyári befutók, 
a híres Costanitini, Goux és Morco vászik ki a kocsikat 
az országútrai, ahol a legteljesebb sebesség mellett, ami 
a 200 kilométert is meghaladja egyes kocsiknál, pró-
bálják ki a fékeket. A legcsekélyebb hiba esetén újra 
szétszedik a gépet és ez mindaddig így megy, amíg a 
kocsi nem tökéletes. Csak ezután mennek a gépek a 
lakkirozó műhelyekbe. Ma circa 850 ember dolgozik a 
gyárban, akik közül .több mint 500 kerékpáron és mo-
toron jár be. Maga Bugatti igen ideges ember benyo-
mását kelti, csaknem egész nap a munkaidő alatt jár-
kel a gyárban és mindenütt ott van. A munkások na-
gyon félnek tőle, mnt nagyon szigorú. Ö is egész nap 
dolgozik, de a munkásaitól is .megköveteli, hogy dol-
gozzanak. Mint értesülünk, gróf Salm Hermian és Ró-
zsahegyi István a napokban szintén kiutaztak újra 
Molsheimbe és tengelyen hozták haza az első három 
Bugattit. A ny-olc hengeres 2 literes Grand Prix tipus és 
a 4 hengeres túrakocsi zöld szinü, míg a 4 hengeres kis 
sport kocsi fehér lesz. Mindhárom kocsi indul a Sváb-
hegyen, lovag Haupt Károly vezetésében. A Bugát tik 
iránt olyan nagyT a kereslet, hogy Salm gróf újabb 10 
kocsira tett rendelést, amelyeknek javarésze már el van 
adva. 

Hatalmas rekordot állított fel 3 amerikai motor-
kcrékpárvezető egy kis 350 kcm. Harley Davidson-

géppel. Felváltott vezetéssel, anélkül, hogy a motort egy 
pillanatra is leállították volna, 7344 angol mértföldet 
futottak egyfolytában. A távolság kilométerekben kife-
jezve 11.816.496 kilométert tesz ki, ami horribilis telje-
sítmény. A vezetők átlagsebessége 40 kilométer körül 
mozgott Az eddigi távolsági rekordot egy amsterdami 
társaság tartotta 9.996.717 km-el. Az amerikaiak 12 na-
pig futottak egyfolytában a kis Harley-Davidson-
géppel, ami csodálatos teljesítménynek mondható. Az 
amerikai lapok nagy elismeréssel nyilatkoznak a nagy-
jelentőségű eseményről, mely az amerikai Motorkerék-
párszövetség ellenőrzése mellett folyt le és így a leg-
teljesebb mértékben hiteles. 

Megérkeztek az Ardie motorkerékpárok. Múlt szá-
munkban hírt adtunk, hogy az „Aratás Mezőgazdasági 
és Gépkereskedelmi r.-t." Budapest, V., Balaton-utca 10. 
megszerezte a kiváló német „JAP-motorokat" beépítő 
gyár vezérképviseletét. A minap már alkalmunk volt 
megtekinteni az első Ardie-szállítmányt. A szépen és 
főleg masszívan igazi német alapossággal kidolgozott 
Ardie-motorkerékpárok igen jó benyomást keltenek a 
szemlélőben. Itt említjük meg, hogy a kiváló Ardie ver-
senyvezető Thumshirn, aki a tavasszal az Osztrák Tou-
rist Trophyn abszolút győztesként futott át a célon 
biztos induló a KMAC Svábhegyi versenyén is. 

Ü j Itala képviselet Budapesten. A kitűnő olasz 
Itala kocsikat nemrégiben a Metropol Garage képvi-
selte, Miután a Metropol Garage, mint olyan, külföldi 
kocsik képviseletét megszüntette, az Itala is szabad lett. 
A régi olasz gyár most Báthori és Kozma Budapest, VI., 
Teréz-körút 3. személyében nynert újra jogot Magyar-
országon. Itala legújabb típusai a 6 hengeres 1.5 és 2 
literes kocsik. A képviselet első nagyobb szállítmánya 
már a legközelebb meg is érkezik Budapestre. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 641 a., V. emelet 2. 

Hivatalos órák délután 3—5-ig. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : JANOVITS FERENC 
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Tekintse meg javítóműhelyünket l 
són és precízen dolgozunk ki 
'épét a beígért időre pontosa 
Rendelésre „SUNO-JAP" motorkerékpárok 175-1000 kcm.ig. 

Olcsón és precízen dolgozunk kitűnő és hozzáértő szakmunkásokkal. £ 
Gépét a beígért időre pontosan készen találja. ^ 

l JJ 
Budapest • 
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VRINCIA KISKOCSI i m V I I X (CIANI) I I I X DES 
V D I T T O I l l l S ) M M M M 

Távolság: 250 kilóméter. 

Győztes: Casse 

104.752 km. átlagsebességgel. 
Második: Gendrot (Salmson) — Negyedik: Russeau (Salmson) 

Magyar túraút 1926. 
35 túrakocsi közül Szmick Viktor l'l literes 

S / t t M S O N C R A N B 4 I 0 I T 
automobilon második. Gróf Károlyi Ferenc negyedik. 

K. M, A. C. Guggerhegyi verseny, 1926-
l'l literes kategória Sportkocsik számára. 

Szmick Viktor győz 

9 / U M S O N 
Í R / K N I H W O R I - m 

Vadász Miklós második. 

T ELEFON Salmson-vezérképviselet: TELEFON 
75-58 VELOX AUTOMOBIL R.-T. 75-58 

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 7. SZÁM. (HITELBANK-PALOTA) 
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| AMERIKAI 
v/ H a r l e y - D a v i d s o n 

az ideális túra-motorkerékpár 

w K e d v e z ő r é s z l e t r e 
)[ Minden alkatrész 

raktáron 
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